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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
Het voornemen bestaat om het bedrijventerrein Vredemaker Oost in De Goorn uit te breiden en 
af te ronden. De uitbreiding sluit direct aan op fase IV en betreft een circa 2,4 hectare groot ter-
rein, dat zal worden uitgegeven ten behoeve van de (her-)vestiging van lokale bedrijven. Omdat 
de gronden momenteel een agrarische bestemming, is de ontwikkeling niet passend binnen het 
geldende bestemmingsplan. 
 
Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarbij de 
voorgenomen ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.  

1.2 Ligging plangebied 
Bedrijventerrein Vredemaker Oost ligt aan de oostzijde van De Goorn, ten noorden van de 
N194. Het plangebied ligt ingeklemd tussen het de Westfrisiaweg (N194) aan de zuidzijde, de 
Vredemakersweg aan de noordzijde en het bestaande bedrijventerrein aan de westzijde. Op af-
beelding 1.1 is de ligging van het plangebied op een luchtfoto weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1.1: luchtfoto met ligging plangebied (bron: Google Maps) 

1.3 Geldend bestemmingsplan 
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’, vastgesteld op 27 juli 2013. 
door de gemeenteraad van Koggenland. In dit bestemmingsplan heeft het overgrote deel van 
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de gronden van het plangebied de bestemming ‘Agrarisch’. Deze gronden zijn primair bestemd 
voor het agrarisch grondgebruik en de uitoefening van een volwaardig agrarisch bedrijf. Er geldt 
binnen het plangebied één agrarisch bouwvlak dat ter plaatse een volwaardig agrarisch bedrijf 
zonder bedrijfswoning toestaan. Een klein deel van het plangebied, waar de aansluiting op de 
weg is voorzien, heeft de bestemming Groen. Deze gronden zijn o.a. bestemd voor groenvoor-
zieningen, paden, inritten en water.  
 
In het plangebied geldt tevens de archeologische dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’ 
welke is herzien in het op 14 mei 2018 vastgestelde bestemmingsplan ‘Reparatieplan Landelijk 
Gebied 2017’. Op grond van deze dubbelbestemming is archeologisch onderzoek noodzakelijk 
bij bodemingrepen die een oppervlakte groter dan 20.000 m² beslaan en dieper reiken dan 0,40 
m.  
 

 
Afbeelding 1.2: uitsnede geldende bestemmingsplannen (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

De uitbreiding van het bedrijventerrein binnen het plangebied is niet passend binnen de ter 
plaatse geldende bestemmingen. 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan wordt een beschrijving van de huidige en toekomstige 
situatie van het plangebied gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het vige-
rende beleid, waarbij het beleid op verschillende bestuursniveaus aan bod komt. In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de verschillende milieu- en omgevingsaspecten, waarna in hoofdstuk 5 de 
juridische aspecten worden toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de uitvoer-
baarheid en ten slotte worden in hoofdstuk 7 de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de proce-
dure uitgewerkt. 
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2 Het project 

2.1 Bestaande situatie  
Ten oosten van de kernen Avenhorn en De Goorn is het bedrijventerrein Vredemaker gesitu-
eerd. Aan de oostzijde van het bedrijventerrein Vredemaker Oost liggen, in het verlengde van 
het bedrijventerrein, twee agrarische percelen met daartussen een kavelsloot. De percelen zijn 
bereikbaar via de Vredemakersweg aan de noordzijde. Op het westelijke perceel is een agrari-
sche bedrijfsloods aanwezig. De overige gronden zijn in gebruik als grasland en worden om-
ringd door water. Het totale plangebied is circa 2,4 hectare groot. 
 

 
Afbeelding 2.1: foto huidige situatie 

2.2 Toekomstige situatie  
Met het niet doorgaan van de ontwikkeling van het (boven)regionale bedrijventerrein Distriport, 
waaronder de ontwikkeling van 8 hectare lokaal bedrijventerrein, is ruimte ontstaan voor de uit-
breiding van het bedrijventerrein Vredemaker Oost. Deze uitbreiding is van belang om bedrijven 
met een lokale functie, die een te zware milieubelasting opleveren binnen een woongebied, een 
vestigingsplaats te kunnen bieden.   
 
Het bedrijventerrein ligt langs de Westfrisiaweg (N194). Bedrijven aan de zuidzijde van het be-
staande bedrijventerrein presenteren zich op deze weg door middel van zichtlocaties. Voor de 
uitbreiding zal dit worden doorgezet. De wegen Wieder, Schrepel en Schoffel op het bedrijven-
terrein lopen in een ringstructuur over het bestaande bedrijventerrein. De uitbreiding van het be-
drijventerrein zal hier op aansluiten. De aan te leggen weg wordt aan de oostzijde voorzien van 
een keerlus. 
 
De waterstructuur bestaat uit een ring rond de buitenzijde van fase V, die is gebaseerd op het 
bestaande slotenpatroon. Deze ring wordt verbreed ter vergroting van de waterbergingscapaci-
teit en ter compensatie van het dempen van een sloot tussen kavel 1 en 3. Ook ten noordoos-
ten van fase V is extra bergingscapaciteit voorzien door bestaande sloten te verbreden 
(buiten het plangebied). Ter hoogte van de interne ontsluiting wordt de bestaande sloot tussen 
fase IV en V overkluisd. Er komt een duiker onder de weg door. 
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Op afbeelding 2.2 is de (indicatieve) kavelindeling weergegeven. Er wordt voorzien in 3 bedrijfs-
kavels. Voor de uitbreidingsgronden geldt op de kavel een maximum bebouwingspercentage 
van 70% en een maximale bouwhoogte van 10 meter. Voor kavel 1 geldt dat ook zelfstandige 
kantoren zijn toegestaan. 
 
 

 
Afbeelding 3.2: Inrichtingstekening kavelindeling 

Het bestaande bedrijventerrein bestaat uit bedrijfsgebouwen met een eigentijdse uitstraling. Er 
is aandacht aan de architectuur en de uitstraling van het terrein als geheel besteed. In de nieuw 
te realiseren uitbreiding wordt aangesloten bij dit bestaande beeld van het bedrijventerrein, zo-
wel qua structuur als architectuur.  

2.3 Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit 
Vredemaker fase V vormt ruimtelijk gezien een logisch vervolg op de eerdere ontwikkelingen 
van het bedrijventerrein. Met de ontwikkeling van Vredemaker fase V kan het bedrijventerrein 
worden afgerond. Voor fase V is een beeldkwaliteitsplan gemaakt waarbij de onderstaande uit-
gangspunten verder zijn uitgewerkt en toegelicht. Voor de gewenste beeldkwaliteit van de te re-
aliseren gebouwen en de openbare ruimte is een beeldkwaliteitsplan opgesteld1. Dit beeldkwali-
teitsplan zal als onderdeel van de welstandsnota worden vastgesteld, waarmee het een toets-
kader vormt bij de aanvragen voor omgevingsvergunning voor bouwen. 
 
De afrondende fase V ligt op een bijzondere plek in het landschap. De locatie ligt op de kop van 
het bedrijventerrein ingeklemd tussen de N194 en de Vredemakersweg. De kavel heeft de vorm 
van een driehoek en ligt vol in het zicht. In plandeel V wordt het beeld van het bestaande bedrij-
venterrein langs de Vredemakersweg doorgezet. Dat beeld wordt bepaald door een groene oe-
ver langs de waterpartij met daaraan grenzend een groenstrook. In de groenstrook staan bo-
men. Aan het uiteinde op de kop van fase V is de groenstrook verbreed. Hier is ruimte voor een 
natuurlijke inrichting.  
 
Per kavel gelden verschillende ambities ten aanzien van de beeldkwaliteit. De hoogwaardige 
kwaliteit van fase III en IV van Vredemaker Oost, die met Roko Sanitair en met name Hecon is 
ingezet, wordt doorgetrokken naar de zuid- en oostzijde van fase V. Beide zijden van het terrein 
vormen een representatieve afronding van het totale bedrijventerrein Vredemaker en het ge-
zicht naar de buitenwereld toe. Deze zijden krijgen dan ook aandacht in de architectonische uit-
werking. Hier geldt een hoge ambitie ten aanzien van de beeldkwaliteit.  
 

 
1 Beeldkwaliteitplan Vredemaker Oost fase V, RROG, 9 november 2021 
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Langs de noord- en de westzijde en ook rond het centrale deel van fase V wordt een meer alge-
mene regie ten aanzien van beeldkwaliteit gevoerd. Hier worden basiseisen gehanteerd. Deze 
delen van het terrein dienen er uiteraard wel verzorgd en samenhangend uit te zien. Langs de 
noordzijde van het terrein komen achterkanten van bedrijven te liggen, die inspelen op de ge-
staffelde opbouw van de noordrand van fase IV. Aan zowel de noord- als zuidzijde wordt  
groen profiel gerealiseerd in lijn met fase 4. De specifieke beeldkwaliteitscriteria per zone zijn in 
het beeldkwaliteitsplan opgenomen. In de regels van dit bestemmingsplan is een verwijzing op-
genomen naar het beeldkwaliteitsplan. 
 
Het wegprofiel van het bestaande bedrijventerrein wordt voortgezet in plandeel V, met op het 
uiteinde een openbare groene plek aan het water. Op de plek staat een boomgroep die aansluit 
bij het bosje op het uiteinde van de groenstrook langs de Vredemakersweg en de aan de oost-
zijde grenzende bossages. Op deze manier wordt het beeld langs de N194 een afwisseling van 
landschappelijk groen en bedrijfsgebouwen.  
 
Deze stedenbouwkundige opzet biedt ambitie, kansen en kaders voor de nadere uitwerking van 
de thema’s hittestress, klimaatadaptatie en een voor werknemers prettige werkomgeving.  
 
Aan het uiteinde van de verlengde Schoffel komt de mogelijkheid voor verkeer om te draaien en 
er komt een calamiteitenroute naar de Vredemakersweg. Deze route loopt over uit te geven ter-
rein. 
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3 Beleid 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid op Rijks-, 
provinciaal en gemeentelijk schaalniveau. Dit beleid vormt het kader waarbinnen de nieuwe ont-
wikkeling plaats dienen te vinden.  

3.2 Rijksbeleid 
3.2.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Vanaf 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt alle 
huidige wetten over de leefomgeving. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de NOVI zijn de maatschappelijke opgaven samengevat 
in 4 prioriteiten: 

 ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 
 duurzaam economisch groeipotentieel 
 sterke en gezonde steden en regio’s 
 toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 
Met betrekking tot ‘sterke en gezonde steden en regio’s’ is in de NOVI aangegeven dat vooral in 
steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig zijn voor wonen en werken. Het liefst binnen 
de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven.  
Tegelijk streeft men naar een verbetering naar de leefbaarheid en klimaatbestendigheid in 
steden en dorpen. Schonere lucht, voldoende groen en water en genoeg publieke 
voorzieningen waar mensen kunnen bewegen (wandelen, fietsen, sporten, spelen), 
ontspannen en samenkomen. .  
 
Betekenis voor het project 
Voorliggend bestemmingsplan sluit met name aan op de thema’s  'sterke en gezonde steden en 
regio's' en ‘sterke en gezonde steden en regio’s’. Met het plan wordt invulling gegeven aan de 
aanwezige behoefte aan ruimte voor lokale bedrijven. Het plan is niet in strijd met de NOVI. Het 
relevante beleidskader wordt gevormd door het beleid van de provincie, regio en gemeente. 
 
3.2.2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorgeschreven dat indien bij 
een bestemmingsplan 'een nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk wordt gemaakt, in de toe-
lichting van het bestemmingsplan een verantwoording daarvan moet plaatsvinden. Per 1 juli 
2017 is het Bro op enkele onderdelen gewijzigd.  
 
Artikel 3.1.6, lid 2 Bro luidt: 
“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan 
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom 
niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 
 
Betekenis voor het project 
De uitbreiding van het bedrijventerrein moet worden aangemerkt als een nieuwe stedelijke ont-
wikkeling. Met de uitbreiding wordt voorzien in de behoefte van lokale bedrijven. De gemeente 
Koggenland heeft momenteel geen bedrijventerreinen beschikbaar voor uitgifte. Er is echter 
een lokale behoefte van 8 hectare netto ruimte. Deze ruimte maakt deel uit van de 69 hectare 
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netto uitgeefbare grond op Distriport, waarvan de provincie heeft besloten hier geen bedrijven-
terrein te ontwikkelen. Nu Distriport niet wordt ontwikkeld is er voor de toekomstige behoefte in 
Koggenland naar alternatieve locaties gezocht voor deze 8 hectare netto lokaal aanbod. Voor 
deze, deels nog nader te bepalen, locaties heeft reeds regionale afstemming plaatsgevonden. 
 
De gronden waar de uitbreiding is voorzien liggen buiten bestaand stedelijk gebied (BSG). Bin-
nen het BSG is geen ruimte omdat de gemeente Koggenland geen andere (inbreidings)locaties 
beschikbaar heeft waar bedrijven met een dergelijke omvang als die hier aan de orde zijn. kun-
nen worden gehuisvest. Bovendien wordt met de voorliggende uitbreiding van het bedrijventer-
rein Vredemaker Oost toepassing gegeven aan milieuzonering/functiescheiding en worden on-
gewenste verkeerssituaties voorkomen.  
 
De voorgenomen ontwikkeling is getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking2. De 
harde plancapaciteit binnen de regio West-Friesland bedraagt circa 30 hectare, hoofdzakelijk op 
het bedrijventerrein Zevenhuis in Hoorn. Binnen de gemeente Koggenland is geen aanbod be-
schikbaar. Met de ontwikkeling van Vredemaker Oost fase V wordt invulling gegeven aan de re-
gionale behoefte aan extra bedrijventerrein. Bovendien bestaat er een concrete lokale behoefte.  
De ontwikkeling voldoet aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Er is sprake van een 
zorgvuldig ruimtegebruik. 
 
3.2.3 Nationaal waterbeleid 
Europese Kaderrichtlijn Water 
Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. De belangrijkste doelstel-
ling is het geven van een kader voor het beheer van oppervlaktewater en grondwater op basis 
van stroomgebieden en stroomgebieddistricten. De richtlijn wil het duurzaam gebruik van water 
bevorderen. Daarnaast wil de richtlijn de aan water gebonden natuur beschermen en verbete-
ren met als uitgangspunt een goede ecologische toestand van het water.  
 
De Commissie Waterbeheer 21e 

 
eeuw heeft onderzocht welke maatregelen genomen kunnen 

worden om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. De adviezen van de 
commissie staan in het rapport ‘Waterbeleid voor de 21e 

 
eeuw’. De belangrijkste aanbevelingen 

waren: anticiperen in plaats van reageren, meer ruimte naast techniek en ‘vasthouden-bergen-
afvoeren’.  
 
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Waterbeheer 21e 

 
eeuw, heeft het ka-

binet zijn standpunt bepaald in de nota ‘Anders omgaan met water’ (2000). Deze Nota bena-
drukt dat het antwoord op de problemen niet alleen ligt in technische oplossingen, maar vooral 
ook in het ruimte geven aan water (flexibel peilbeheer en ruimtelijke maatregelen in de vorm 
van calamiteitenberging, piekberging en voorraad-beheer, etc.). Daarnaast moet meer gebruik 
worden gemaakt van de mogelijkheid om water vast te houden. Als meer water vasthouden niet 
zomaar gaat, moeten er voorzieningen worden aangelegd om tijdelijk water te bergen. Pas als 
deze twee mogelijkheden, vasthouden en bergen, zijn gebruikt mag het overtollige water wor-
den afgevoerd.  
 
Nota “Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw” 
Met de nota Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw wil het Rijk een ander wa-
terbeleid realiseren. Er moet geanticipeerd worden op een stijgende zeespiegel, een stijgende 
rivierafvoer, bodemdaling en een toename van de neerslag. Nieuwe ruimtelijke besluiten mogen 
de problematiek van veiligheid en wateroverlast niet ongemerkt vergroten. Bij nieuwe ruimtelijke 
besluiten moeten de gevolgen voor veiligheid en wateroverlast expliciet in beeld worden ge-
bracht.  
De nota geeft twee drietrapsstrategieën als uitgangspunten. Voor waterkwantiteit bestaat die uit 
vasthouden, bergen en afvoeren. Voor waterkwaliteit is het schoonhouden, scheiden en zuive-
ren. Deze strategieën vertalen zich voor het stedelijk gebied in aandachtspunten als: meer 
ruimte voor water, relatie tussen het stedelijk water en het water in het omliggende gebied, ver-

 
2 Toets ladder voor duurzame verstedelijking Vredemaker Oost fase V, DNS Planvorming BV, 10 november 2021 
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groting van het waterbergend vermogen met name in de stadsranden, verbetering van de wa-
terkwaliteit, vergroting van de belevingswaarde van water, en kansen voor natuur en recreatie 
in en rondom stedelijk water. 
 
Nationaal Waterplan  
Op 10 december 2015 is het Nationaal Waterplan 2016 – 2021 vastgesteld. Het Nationaal Wa-
terplan bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid voor de komende jaren en de daarbij 
behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid. Op basis van de Waterwet is het Na-
tionaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie. Het NWP is zelf bin-
dend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland verantwoordelijk voor het hoofd-watersysteem. In 
het Nationaal Waterplan legt het Rijk onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer 
vast. Rijkswaterstaat (RWS) neemt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 
(Bprw) de condities en maatregelen op voor het operationeel beheer om deze strategische doe-
len te bereiken. Het NWP is kader stellend voor het Bprw. Het kabinet vraagt andere overheden 
het NWP te vertalen in hun beleidsplannen.  
 
In het Nationaal Waterplan 2016-2021 staan de volgende vijf ambities centraal:  

 Nederland blijft de veiligste delta in de wereld;  
 Nederlandse wateren zijn schoon en gezond en er is genoeg zoetwater; 
 Nederland is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht;  
 Nederland is en blijft een gidsland voor watermanagement;  
 Nederlanders leven waterbewust. 

 
Betekenis voor het project 
Onderdeel van het bestemmingsplan is de watertoets. In de watertoets is aangegeven wat de 
gevolgen van het plan zijn voor de waterhuishouding en op welke wijze water (regen-, afval- en 
oppervlaktewater) wordt ingepast in het plan. De watertoets is afgestemd met de betreffende 
waterbeheerder. In paragraaf 4.4 wordt hier nader op ingegaan. 
 
3.2.4 Conclusie Rijksbeleid 
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voldaan aan de doelen en uitgangspunten zoals 
omschreven in het rijksbeleid. 

3.3 Provinciaal beleid 
3.3.1 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en Omgevingsverordening NH2020 
Op 19 november 2018 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie 
NH2050 vastgesteld. Hierin staat de visie op de fysieke leefomgeving beschreven. De Omge-
vingsvisie vervangt de Structuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Ver-
voerplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018 en de Agenda Groen. De leidende 
hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en leef-
baarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een 
voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economi-
sche ontwikkeling een voorwaarde voor het kunnen investeren in een prettige leefomgeving. De 
provincie wil dat de kwalitatieve en kwantitatieve vraag en aanbod van werk- en woonlocaties 
met elkaar in overeenstemming zijn en streeft naar behoud en versterking van de unieke kwali-
teiten van de diverse landschappen en cultuurhistorie.  
 
Het beleid van de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 is, voor zover het een bindende werking 
moet hebben, neergelegd in de Omgevingsverordening NH2020 zoals vastgesteld op 22 okto-
ber 2020.  
 
Betekenis voor het project 
Hieronder zijn de artikelen uit de Omgevingsverordening NH2020 toegelicht die voor het onder-
havige bestemmingsplan relevant zijn. 
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Artikel 6.3 Nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
In artikel 6.3 is bepaald dat een ruimtelijk plan uitsluitend kan voorzien in een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling als de ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte 
schriftelijke afspraken. Gedeputeerde Staten stellen nadere regels aan deze afspraken. 
De uitbreiding is regionaal afgestemd (zie paragraaf 3.4.1). 
 
Artikel 6.57 Ruimtelijke kwaliteitseis 
Artikel 6.57 bevat regels met het oog op het betrekken van het belang van de ruimtelijke kwali-
teit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk gebied. Rekening moet worden gehouden 
met ambities en ontwikkelprincipes uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Door behoud 
van de bestaande, kenmerkende structuren en de aansluiting bij de structuur en beeldkwaliteit 
van het bestaande bedrijventerrein wordt voldaan aan de ruimtelijke kwaliteits-eis. In het beeld-
kwaliteitsplan is hier nader op ingegaan en is de voorgestane beeldkwaliteit geborgd. Op 1 fe-
bruari is het plan behandeld in de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). De ARO 
vindt het in de basis een werkbaar plan, maar heeft nog een aantal voorstellen voor 
verbetering. De ARO pleit voor meer garanties voor een groenere uitstraling en het opnemen 
van meer richtlijnen over eventuele installaties op de gebouwen. Het is niet wenselijk dat deze 
zichtbaar zijn en het beeld van het bedrijventerrein verstoren. Het advies van de ARO is ver-
werkt in het beeldkwaliteitsplan. In de regels van dit bestemmingsplan is vastgelegd dat moet 
worden voldaan aan de eisen uit het beeldkwaliteitsplan. 
 
Artikel 6.62: Klimaatadaptatie 
Op grond van artikel 6.62 dient de toelichting van een ruimtelijk plan dat een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving te bevatten van de wijze waarop in het plan reke-
ning is gehouden met de risico’s van klimaatverandering. Deze beschrijving dient in te gaan op 
het risico op wateroverlast, overstroming, hitte en droogte en de maatregelen en voorzieningen 
die worden getroffen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de afweging die daarbij 
is gemaakt. Ten behoeve van de beschrijving is overleg met in ieder geval het waterschap in 
wiens beheergebied de ontwikkeling plaatsvindt noodzakelijk. In de waterparagraaf (paragraaf 
4.4)  is hier onder het kopje ‘klimaatadaptatie’ invulling aan gegeven. Er heeft overleg plaatsge-
vonden met het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK). In het kader van het 
wettelijke vooroverleg wordt het plan voorgelegd aan de provincie. 
 
3.3.2 Conclusie provinciaal beleid 
Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de doelen en uitgangspunten zoals gesteld in 
het provinciaal beleid.  

3.4 Regionaal beleid 
3.4.1 Regionaal convenant werklocaties West-Friesland 
Op 7 juni 2018 hebben de gemeenten Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Enkhuizen 
Drechterland, Stede Broec en de Provincie Noord-Holland het 'Regionaal convenant werkloca-
ties West-Friesland' ondertekend. 
 
Doel van het convenant is om de regio West-Friesland en ook de andere regio's in Noord-Hol-
land Noord te stimuleren en te assisteren in het proces om te komen tot sterke regionale afspra-
ken over de planning van bedrijventerreinen. Het convenant geldt dan ook als de regionale 
schriftelijke afspraken als bedoeld in artikel 6.3 van de Omgevingsverordening NH2020 (zie pa-
ragraaf 3.3.1). 
 
Betekenis voor het project 
In dit convenant is het volgende opgenomen: 
"Gemeente Koggenland heeft momenteel geen bedrijventerreinen beschikbaar voor uitgifte be-
houdens nog 8 ha netto ruimte voor lokale behoefte. Deze ruimte maakt deel uit van de 69 ha 
netto uitgeefbare grond op Distriport waarvan de provincie heeft besloten hier geen bedrijven-
terrein te ontwikkelen. Nu Distriport niet wordt ontwikkeld is er voor de toekomstige behoefte in 
Koggenland naar alternatieve locaties gezocht voor deze 8 ha netto lokaal aanbod. Voor deze, 
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deels nog nader te bepalen, locaties heeft de regionale afstemming plaatsgehad maar moeten 
nog bestemmingsplannen worden vastgesteld." 
 
De circa 2,4 hectare waarmee het bedrijventerrein Vredemaker Oost wordt uitgebreid valt bin-
nen de 8 hectare die regionaal is afgestemd. Op 3 februari is het plan binnen de regio afge-
stemd en akkoord bevonden. Hiermee wordt voldaan aan artikel 6.3 van de Omgevingsverorde-
ning.  
 
3.4.2 Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 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 programme-
ring en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaat-
bestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, 
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het water-
beheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbe-
heer 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. 
 
Betekenis voor het project 
Onderdeel van het bestemmingsplan is de watertoets. In de watertoets is aangegeven wat de 
gevolgen van het plan zijn voor de waterhuishouding en op welke wijze water (regen-, afval- en 
oppervlaktewater) wordt ingepast in het plan. De watertoets is afgestemd met HHNK. In para-
graaf 4.4 wordt hier nader op ingegaan. 
 
3.4.3 Conclusie regionaal beleid 
Het voorliggende bestemmingsplan is overeenstemming met de beleidskaders op regionaal ni-
veau. 

3.5 Gemeentelijk beleid 
3.5.1 Structuurvisie 2009 - 2020 
De Structuurvisie 2009 - 2020 is op 12 oktober 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van 
Koggenland. De structuurvisie is er op gericht een ontwikkelingsrichting te formuleren voor de 
kernen en de polders binnen de gemeente. Koggenland is primair een groene gemeente, waar 
de ruimtelijke opgaven samenhangen met de doorontwikkeling van de eigen kernen en het bou-
wen voor een kwantitatieve en kwalitatieve vraag van de eigen bevolking. Er wordt inhoud ge-
geven aan de vraag naar woningen, voorzieningen en bedrijvigheid op gemeentelijk niveau. 
Voor een gemeente als Koggenland hangen de vraagstukken voor de toekomst in belangrijke 
mate samen met de demografische ontwikkeling van de gemeente en de mate waarin binnen 
de kernen kan worden voldaan aan de eisen en wensen die de veranderende bevolking stelt 
aan de woonomgeving.  
 
Betekenis voor het project 
In de Structuurvisie is rekening gehouden met de ontwikkeling van Distriport. Koggenland wil 
ruimte bieden voor doorgroeiwensen van bestaande bedrijven. Indien bedrijven op het bedrij-
venterrein gehuisvest zijn en daar geen doorgroeimogelijkheden meer hebben is vestiging op 
het bedrijvenpark Distriport Noord-Holland een mogelijkheid. De gemeente wijst in de structuur-
visie geen nieuwe lokale bedrijventerreinen aan. Nu Distriport niet is gerealiseerd kan een be-
nodigde uitbreiding daar niet worden gerealiseerd. Dit is de reden dat de gemeente Koggenland 
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de het bedrijventerrein Vredemaker Oost wil uitbreiden en afronden ten behoeve van de uitbrei-
ding van lokale bedrijvigheid. De bedrijfscategorieën sluiten aan bij de categorieën die zijn toe-
gestaan op het bestaande bedrijventerrein waarbij wordt aangesloten. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat de voorliggende ontwikkeling past binnen de Structuurvi-
sie 2009 - 2020. 
 
3.5.2 Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 
Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) is in 2013 vastgesteld. Dit GVVP is een ka-
derstellend plan waarin een samenhangend beleid is vastgelegd ten aanzien van verkeer en 
vervoer. Het GVVP heeft een planperiode van 10 jaar (2013-2023). 
 
Koggenland is een landelijke gemeente die gekarakteriseerd wordt door een samenhangend 
patroon van linten langs de dijken en kaden met bebouwing en beplanting, en daarachter een 
open overwegend agrarisch gebied met verspreid liggende bebouwing. De lintstructuren zijn be-
langrijke en duidelijk herkenbare cultuurhistorische elementen. De linten liggen zowel in het 
open buitengebied als in de kernen. Het beeld van de dorpslinten is nog steeds van grote 
waarde voor de herkenbaarheid van de ruimtelijke structuur in de gemeente Koggenland. De 
linten, en ook de daarop aansluitende ontwikkelingen, vormen een belangrijk aandachtspunt in 
de verkeerstructuur van de gemeente Koggenland. 
 
Gemeente Koggenland hanteert Duurzaam Veilig als uitgangspunt binnen het te voeren beleid 
op het gebied van verkeer. Duurzaam Veilig is een visie op verkeer om verkeersonveiligheid zo 
veel mogelijk terug te dringen. Kern van deze visie is niet alleen de verkeersonveiligheid te be-
strijden, maar deze te voorkomen door een wegsysteem te ontwerpen waarin evenwicht bestaat 
tussen drie elementen, namelijk: functie, vorm en gebruik. 
 
Betekenis voor het project 
Bij de inrichting van de weg binnen het plangebied en de aansluiting op de bestaande weg zal 
rekening worden gehouden met het beleid uit het GVVP. 
 
3.5.3 Conclusie gemeentelijk beleid 
Het initiatief is passend binnen het gemeentelijk beleid. 
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4 Milieu- en omgevingsaspecten 

Diverse milieuaspecten vormen belangrijke input bij de ontwikkeling van het plangebied. In dat 
verband dient bij de afweging van het al dan niet toelaten van bepaalde ruimtelijke ontwikkelin-
gen te worden onderzocht welke milieuaspecten daarbij een rol (kunnen) spelen. Tevens is het 
van belang milieubelastende functies ruimtelijk te scheiden van milieugevoelige functies. 

4.1 Archeologie  
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is iedere gemeente verplicht aandacht te beste-
den aan de archeologie op haar grondgebied en dit te verwerken in bestemmingsplannen en 
andere ruimtelijke instrumenten. In de gemeentelijke Beleidskaart Archeologie is beschreven 
hoe wordt omgegaan met (mogelijke) waardevolle archeologische waarden binnen de gemeen-
tegrenzen.  
 
Betekenis voor het project 
Het plangebied kent op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Koggenland 
een archeologische verwachtingswaarde waarbij archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij 
bodemingrepen groter dan 20.000 m² en dieper dan 40 cm. Met de voorgenomen ontwikkeling 
wordt deze verstoringsnorm niet overschreden. Vanuit het oogpunt van archeologie zijn dan ook 
geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan.   
 
Op grond van de archeologische verwachtingskaart is in dit bestemmingsplan voor het gehele 
plangebied een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’ opgenomen ter bescherming van 
mogelijk aanwezige archeologische waarden. 

4.2 Cultuurhistorie 
Op grond van de Modernisering Monumentenwet (MoMo) dient in een bestemmingsplan een 
beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cul-
tuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is 
gehouden.  
 
Betekenis voor het project 
De locatie heeft geen specifieke cultuurhistorische waarden. In het in hoofdstuk 2 vermelde 
beeldkwaliteitplan, dat als bijlage bij dit bestemmingsplan is opgenomen, is een beschrijving ge-
geven van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het plangebied en is aangege-
ven op welke wijze hier bij de ontwikkeling van de locatie rekening mee wordt gehouden. Met 
de inpassing van de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied wordt rekening gehouden met de 
cultuurhistorie en het aanwezige landschap. 
Er is geen sprake van een aardkundig waardevol gebied en zoals in de vorige paragraaf is aan-
gegeven geldt ter plaatse ook geen hoge archeologische verwachting. Het bouwplan leidt niet 
tot aantasting van cultuurhistorische waarden.  

4.3 Bodemkwaliteit 
In een bestemmingsplan dat nieuwe functies mogelijk maakt dient de bodemgesteldheid in 
kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor 
gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een 
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nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt is 
(of geschikt te maken is) voor de nieuwe bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het 
plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening hou-
dend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. 
 
Betekenis voor het project 
Het Bodemloket geeft inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bo-
demkwaliteit in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Tevens 
wordt weergegeven waar vroeger (verdachte) activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk 
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek moet worden uit-
gevoerd. De informatie van het Bodemloket geeft voor de locatie geen aandachtspunten aan. 
De activiteiten die in het verleden op het perceel plaatsvonden geven geen aanleiding om bo-
demverontreiniging te verwachten.  
 
In het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, zal een verkennend bo-
demonderzoek worden uitgevoerd. 

4.4 Water 
Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan. Hierbij wordt ingegaan op 
onder andere de beleidsuitgangspunten van het waterschap, de huidige en de toekomstige wa-
terhuishouding in het plangebied. De planontwikkeling kan effecten hebben op de hoeveelheid 
verharding en het waterschap zal het plan beoordelen op haar effecten.  
 
Het is verplicht in beeld te brengen wat de effecten van de voorgenomen activiteit op de water-
huishouding zijn. Het gaat hier zowel om de waterkwaliteit als waterkwantiteit. Het streven is er 
zoveel mogelijk op gericht om water (regen-, afval- en oppervlaktewater) op een goede manier 
in te passen in het ontwerp.  
 
Betekenis voor het project 
Voor het plan is advies3 aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) in het kader van de watertoets via www.dewatertoets.nl. Hierbij is door HHNK aange- 
geven dat er een waterbelang geldt bij de voorgenomen ontwikkeling in verband met ligging van 
het plangebied binnen de zonering van een primaire waterloop. Voor het plan is in 2020 door de 
initiatiefnemer overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK). De resultaten van de watertoets en het gevoerde overleg zijn hieronder beschreven. 
 
Waterkwantiteit 
Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt een kavelsloot in het midden van 
het plangebied gedempt. Daarnaast wordt ter plaatse van de aansluiting op de weg een dam 
met duiker aangebracht. Het te dempen water dient 1 op 1 te worden gecompenseerd met open 
water. Voor de toename aan verharding (ca. 15.084 m²) dient 11% te worden gecompenseerd 
met open water. De watercompensatie vindt deels plaats door de watergang aan de noordzijde 
te verbreden tot 6 meter. Dit geeft voldoende ruimte voor een maaiboot om te keren en ma-
noeuvreren. De overige watercompensatie (circa 657 m2) vindt plaats door middel van een 
plaatselijke verbreding van de watergangen op de hoek Teding van Berkhoutweg en Lijsbeth 
Tijsweg, in de directe nabijheid van het plangebied. Deze gronden liggen in hetzelfde peilgebied 
als het plangebied. 
 

 
3 Advies Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 28 januari 2021 
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Tabel 1: Berekening watercompensatie 

   
Afbeelding 4.1: Locaties watercompensatie 

Waterkwaliteit en riolering 
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekop-
peld 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. 
 
De ambitie van het hoogheemraadschap is om 100% van het hemelwater van nieuwe opper-
vlakken te scheiden van het afvalwater. Het hemelwater kan worden geloosd op de waterlopen. 
Indien bedrijven zicht vestigen waarbij sprake is van activiteiten die tot gevolg kunnen hebben 
dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt, dienen in overleg met HHNK 
maatregelen te worden getroffen. 
 
Persleiding 
Het plangebied bevindt zich binnen de signaleringszone van een rioolpersleiding van het hoog-
heemraadschap. Dit houdt in dat beperkingen kunnen gelden ten aanzien van eventuele 
(bouw)werkzaamheden. Het is binnen deze zone niet zonder overleg toegestaan om objecten 
te plaatsen of werkzaamheden uit te voeren die een risico vormen voor het functioneren van de 
rioolpersleiding, zoals: 
- het planten van bomen en/of diepwortelende beplanting 
- het uitvoeren van zware transporten; 
- het opstellen van materieel op het tracé van de leiding; 
- de opslag van (zwaar) materiaal; 
- het werken aan-  en/of realiseren van werken boven het tracé van de leiding; 
- het graven of heien nabij de leiding. 
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Indien er wel sprake is van dergelijke werkzaamheden, of wanneer er andere activiteiten wor-
den uitgevoerd die op enige wijze schade zouden kunnen toebrengen aan de rioolpersleiding, 
dient vroegtijdig contact te worden opgenomen met het hoogheemraadschap. 
 
Klimaatadaptatie 
HHNK adviseert om in het ontwerp van het plan klimaatadaptieve maatregelen op te nemen. 
Hier wordt invulling aan gegeven door middel van toepassing van groen in de buitenruimte  
zodat er zo veel als mogelijk wateropname door de bodem plaatsvindt. Daarnaast vindt water-
compensatie plaats conform de eis van HHNK. Er wordt geen regenwaterriool toegepast. Ten 
zuiden van de weg wordt een wadi aangelegd. De gronden op de kop van het terrein krijgen 
een natuurlijke inrichting. 
 
Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het oogpunt van water geen belemmeringen zijn voor 
het initiatief.  

4.5 Natuur 
In de natuurwetgeving worden gebiedsbescherming en soortenbescherming onderscheiden. 
Beide beschermingsregimes zijn van belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een ge-
bied. De soortenbescherming is geregeld in de Wet natuurbescherming. Hierin zijn verschil-
lende beschermingsregimes voor soorten aangewezen.  
 
Betekenis voor het project 
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is quickscan natuur4 uitgevoerd. De quickscan is 
er op gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke effecten op beschermde natuur-
waarden in en om het projectgebied en de mogelijke vervolgstappen die moeten worden geno-
men met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effect-onderzoek en nadere procedu-
res.  
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt op circa 4 kilometer afstand van het meest nabijgelegen Natura 2000‐gebied 
Markermeer & IJmeer. De Natura 2000-gebieden Eilandspolder en Polder Zeevang liggen op 
respectievelijk 6 en 7 kilometer afstand. Gezien de grote afstand en de uit te voeren werkzaam-
heden worden op voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals 
licht, geluid of optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. 
Gezien de toename van stikstofemissie door uitbreiding van het bedrijventerrein in zowel de ge-
bruiksfase als aanlegfase zijn stikstofberekeningen met het programma Aerius uitgevoerd5. Uit 
deze berekeningen volgt dat de maximale projectbijdrage in de aanlegfase 0,00 mol/ha/jaar be-
draagt op de meest dichtbijgelegen stikstofgevoelige habitattypen. Uitvoering van de plannen 
leidt niet tot een verslechtering van de natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten binnen 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Ook in de gebruiksfase is geen sprake van een verslechte-
ring van de natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten binnen nabijgelegen Natura 2000-
gebieden (bijdrage 0,00 mol/ha/jaar) 
 
Het plangebied bevindt zich niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) of weidevogelleefgebied. Deze gebieden liggen op ruime afstand van het plangebied. 
Externe werking is niet aan de orde. 

 
Soortenbescherming 
Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten amfibieën, vogels, en 
grondgebonden zoogdieren. Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen 
of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. 

 
4 Quickscan natuur Vredemaker Oost te De Goorn, Van der Goes en Groot, 11 januari 2021 
5 Onderzoek stikstofdepositie Vredemaker Oost fase V, DNS Planvorming BV, 23 maart 2021 
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In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten voorkomen. Voor 
de verwachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of ver-
stoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor broed-
vogels dan niet nodig. Het broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 
In het plangebied kunnen jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vogels voorkomen, namelijk 
die van de ransuil en sperwer. Omdat negatieve effecten door de werkzaamheden niet uit te 
sluiten zijn, is vervolgonderzoek noodzakelijk. Worden tijdens vervolgonderzoek volgens lande-
lijk geldende richtlijnen verblijfplaatsen aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag te wor-
den ingediend, waarin passende mitigerende en compenserende maatregelen worden beschre-
ven. Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied door vogels met jaarrond 
beschermde nesten (buizerd en huismus), wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter leefgebied en in de 
naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. Het plangebied biedt geen es-
sentieel leefgebied voor deze soorten en ze kunnen gemakkelijk uitwijken 
 
Uit het bovenstaande volgt dat aanvullend onderzoek nodig is naar jaarrond beschermde ver-
blijfplaatsen van vogels. Dit onderzoek zal binnen de optimale periode vanaf medio maart 2021 
worden uitgevoerd. Aangezien het belang van de ontwikkeling kan worden aangetoond en er 
voldoende mogelijkheden zijn voor tijdelijke compensatiemaatregelen evenals permanente 
compensatie, staat een eventueel benodigde ontheffingsaanvraag voor de betreffende soorten 
de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg. 
 
Geconcludeerd wordt dat er met betrekking tot natuur geen belemmeringen zijn voor de uitvoer-
baarheid van het plan. 

4.6 Bedrijven en milieuzonering 
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tus-
sen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen 
anderzijds.  
 
De doelen van milieuzonering zijn: 

 Het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 
gevaar bij woningen en andere gevoelige functies; 

 Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 
binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 
Betekenis voor het project 
De VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ geeft indicatieve afstanden tussen bedrijven en 
woningen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van een plan vanuit het oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening.  
 
Het bedrijventerrein staat bedrijven in categorie 3.2 toe. Op grond van de VNG-brochure geldt 
voor dergelijke bedrijven een richtafstand van 100 meter tot woningen. De meest nabijgelegen 
woning is aanwezig aan de Vredemakersweg 17, op ruim 150 meter afstand van het plange-
bied. 
 
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat met dit bestemmingsplan wordt 
voldaan aan de richtafstanden voor milieuzonering. Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn 
er daarom geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

4.7 Verkeer en parkeren 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan inzicht te geven in 
de gevolgen van de ontwikkeling op het gebied van verkeer en parkeren.  
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Betekenis voor het project 
 
Verkeer 
De CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgene-
ratie’ geeft kencijfers voor de te verwachten verkeersgeneratie per functie. De type bedrijven 
(arbeidsextensief of arbeidsintensief)  die zich binnen het plangebied gaan vestigen staat nog 
niet vast. Om die reden is de verkeersgeneratie ingeschat op basis van de CROW-kencijfers 
voor gemengd terrein. De CROW hanteert per netto hectare een verkeersgeneratie van 128 
personenauto’s en 30 vrachtwagens. De uitbreiding van het bedrijventerrein heeft een netto op-
pervlak van 1,91 hectare. Dit resulteert in circa 244 personenauto’s en circa 57 vrachtauto’s per 
weekdagetmaal.  
 
Vredemaker Oost fase V krijgt een verkeersaansluiting op de Schoffel. Vanaf hier kan het ver-
keer via twee routes de aansluiting op de Vredemakersweg bereiken en de weg vervolgen via 
de nabijgelegen N194. De wegen hebben voldoende capaciteit om het extra verkeer als gevolg 
van de uitbreiding van het bedrijventerrein te verwerken.  
 
Parkeren 
Op 8 mei 2018 is de Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018 vastgesteld. Voor ar-
beidsextensieve bedrijven die ook bezoekersextensief zijn geldt een parkeernorm van 1,1 par-
keerplaatsen per 100 m2 bvo. Het bestemmingsplan staat ook arbeidsintensieve bedrijvigheid 
die bezoekersextensief zijn toe. De norm voor dit type bedrijvigheid is 2,4 parkeerplaatsen per 
100 m2 bvo. In de regels van dit bestemmingsplan is geborgd dat voldaan moet worden aan de 
gemeentelijke parkeernormen. Parkeerplaatsen dienen op eigen terrein te worden aangelegd. 

4.8 Geluid 
Met betrekking tot geluid van wegverkeer en industrielawaai is de Wet geluidhinder van toepas-
sing. Doel van deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen 
van een toename van geluidhinder in de toekomst.  
 
Betekenis voor het project 
Er worden geen geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt waardoor akoestisch onder-
zoek naar wegverkeerslawaai niet noodzakelijk is. 
Met betrekking tot industrielawaai is van belang dat op het bedrijventerrein geen grote lawaai-
makers mogelijk worden gemaakt. Er is geen sprake van een gezoneerd bedrijventerrein. De 
milieucategorie van bedrijven die zich kunnen vestigen is maximaal 3.2. Zoals in paragraaf 4.6 
is aangegeven wordt ten opzichte van woningen in de omgeving voldaan aan de richtafstand 
voor categorie 3.2 bedrijven zoals opgenomen in de VNG-brochure Bedrijven en milieuzone-
ring.  

4.9 Luchtkwaliteit 
De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. Onder 
kleine projecten worden projecten verstaan die de luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ ver- 
slechteren. 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 ministerie VROM 
heeft de definitie van 'in betekenende mate' vastgelegd in het Besluit NIBM. Projecten die de 
concentratie CO2 of fijn stof met meer dan 3% van de grenswaarde verhogen, dragen in bete- 
kenende mate bij aan de luchtvervuiling. 
 
Betekenis voor het project 
Op basis van wetgeving in de Wet luchtkwaliteit, zoals die is opgenomen onder hoofdstuk 5, ti-
tel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, kunnen ruimtelijk-economische initiatieven worden uitgevoerd als 
aan één of meer van de voorwaarden wordt voldaan. Onder deze voorwaarden vallen ook het 
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besluit en de regeling ‘niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen’. In eerste instantie wordt be-
keken of het initiatief omschreven is in de regeling ‘niet in betekenende mate’. In dit geval valt 
het initiatief niet binnen één van de genoemde categorieën van de regeling ‘niet in betekenende 
mate’. Er is daarom een toets uitgevoerd met de NIBM-tool waarbij als uitgangspunt een toe-
name van 301 motorvoertuigbewegingen per dag, waarvan 57 vrachtauto’s, is aangehouden als 
gevolg van de ontwikkeling (zie paragraaf 4.7). De conclusie geeft aan dat het extra verkeer in 
niet betekenende mate is en er geen nader onderzoek nodig is. 
 

 
Afbeelding 4.2: Berekening NIBM-tool 

4.10 Externe veiligheid 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag van of handeling met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. 
Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de aan-
vaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen: 

 Risicovolle inrichtingen: Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
 Transportassen voor gevaarlijke stoffen: Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen; 
 Buisleidingen: Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

 
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaats-
gebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR (10-6/jaar) geeft inzicht in de kans op 
overlijden van een individu op een bepaalde afstand van een risicovolle activiteit. Het GR wordt 
bepaald door de aanwezige mensen in de nabijheid van een eventueel ongeval bij een risico-
volle activiteit en geeft het aantal mogelijke (dodelijke) slachtoffers weer. Ten aanzien van het 
PR geldt dat er bij besluitvorming op een ruimtelijk plan een grenswaarde in acht dient te wor-
den genomen (kwetsbaar object) danwel met een richtwaarde rekening dient te worden gehou-
den (beperkt kwetsbaar object). Voor het GR geldt een oriënterende waarde (BEVI) of een ori-
entatiewaarde (circulaire Rvgs). 
 
Betekenis voor het project 
De dichtstbijzijnde risicovolle inrichting (Bevi-inrichting) is gelegen op 1,1 km afstand van het 
plangebied (LPG-tankstation Total, Vlakdissel 2 De Goorn). Het LPG-tankstation is een Bevi-
inrichting waarvoor een invloedsgebied geldt van 150 meter rondom het LPG vulpunt en het 
LPG reservoir. Verder geldt op grond van de circulaire effectafstanden LPG tankstations een 
effectafstand van 160 meter rondom het LPG vulpunt. Het plangebied is gelegen buiten het in-
vloedsgebied van het LPG tankstations en buiten de effectafstand van 160 meter rondom het 
LPG vulpunt waardoor een verantwoording van het groepsrisico op grond van het Bevi niet is 
vereist. De aanwezigheid van risicovolle activiteiten binnen inrichtingen vormt geen belemme-
ring voor de ontwikkelingen in het plangebied. 
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In de omgeving van het plangebied zijn geen hoge druk aardgasbuisleidingen gelegen. Het 
plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van hoge druk aardgasbuisleidingen 
 
Voor transportroutes voor gevaarlijke stoffen over (spoor)wegen en vaarwegen is het wettelijk 
toetsingskader voor externe veiligheid bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt). Conform het Bevt moet er onderzoek plaatsvinden naar het 
groepsrisico wanneer een ontwikkeling zich binnen 200 meter van deze route plaatsvindt. De 
N194 is gelegen op minder dan 200 meter afstand van het plangebied. Hierdoor is nader onder-
zoek naar het groepsrisico uitgevoerd6.  
 
De provinciale weg (N194) is niet opgenomen in het basisnet weg. Langs de N194 is geen plas-
brandaandachtsgebied aanwezig. Voor de provinciale weg (N194) zijn geen telgegevens van 
het transport van gevaarlijke stoffen in bulk bekend. Uitgaande van risicovolle activiteiten bij in-
richtingen en telgegevens bij andere wegen in de omgeving kan worden aangenomen dat over 
de N194 transport plaats van brandbare gassen (stofcategorie GF3, bijvoorbeeld propaan en 
LPG) en brandbare vloeistoffen (stofcategorie LF1 en LF2, bijvoorbeeld benzine en diesel). Het 
transport van GF3-stoffen is maatgevend voor het groepsrisico. Voor GF3 stoffen geldt een ef-
fectafstand (1% letaliteit) van 355 meter. Het plangebied is hierdoor gelegen binnen het in-
vloedsgebied van de provinciale weg (N194). Het aantal GF3 is onbekend, op basis van telge-
gevens van omliggende wegen wordt voor een verdere toetsing aan het Bevt worst case uitge-
gaan van 250 GF3 transporten per jaar. 
 
Er is een toets aan de vuistregels in de Handleiding risicoanalyse transport (RIVM, versie 1.2, 
11 januari 2017, HART) voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico uitgevoerd. Op 
grond van vuistregel 2 voor het plaatsgebonden risico (paragraaf 1.2.3.1 HART) geldt dat een 
weg buiten de bebouwde kom geen PR=10-6 contour heeft als het aantal GF3 transporten lager 
is dan 500 per jaar. Het aantal GF3-transporten bedraagt naar verwachting ca. 250 per jaar op 
de N194. De N194 beschikt niet over een plaatsgebonden risicocontour (PR=10-6 contour). De 
normen voor het plaatsgebonden risico in het Bevt vormen geen belemmering voor de ontwik-
keling. 
 
Op grond van het Bevt moet het groepsrisico verder worden beschouwd om te bepalen of een 
verantwoording van het groepsrisico is vereist. Uit de toetsing aan de vuistregels van de HART 
volgt dat een verantwoording van het groepsrisico voor de onderhavige ontwikkeling niet vereist 
is. De normen voor het groepsrisico in het Bevt vormen geen belemmering voor deze ontwikke-
ling. 
 
De normen voor externe veiligheid zoals aangegeven in het Bevi, het Bevt en het Bevb vormen 
geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Een verantwoording van het groepsri-
sico op grond van het Bevt is niet vereist. Op grond van het Bevt moet in de toelichting bij het 
besluit wel worden ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid bij een ongeval met gevaarlijke 
stoffen op de N194 (BLEVE) en de zelfredzaamheid van personen in het plangebied. Deze as-
pecten zijn beschouwd in het externe veiligheidrapport. Het bedrijventerrein beschikt over twee 
ontsluitingen. Geadviseerd wordt om bij de verdere inrichting van het bedrijventerrein in overleg 
met de brandweer de locatie van primaire en/of secundaire bluswatervoorzieningen en vlucht-
wegen te bepalen.  
 
Het plan is voorgelegd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het advies is en wordt 
meegenomen in de uitwerking van het plan. In overleg met de Veiligheidsregio wordt een cala-
miteitenroute naar de Vredemakersweg aangelegd. Vanuit het oogpunt van externe veiligheid 
zijn er geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het initiatief. 

 
6 Toetsing externe veiligheid Uitbreiding bedrijventerrein Vredemaker Oost De Goorn, Prevent Adviesgroep, 14 januari 
2021 
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4.11 Duurzaamheid 
Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij energiebesparing, duurzame energieopwek-
king en terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Bijna alle gemeenten in Nederland 
hebben een klimaatbeleidsplan en voeren klimaatprojecten uit. De gemeente Koggenland wil 
stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, stappen die passen bij de schaal van Koggen-
land en tevens optrekken met de omliggende gemeenten. De ambitie is om duurzaamheid  
een integraal onderdeel van het denken en handelen te laten worden. 
 
Betekenis voor het project 
De gebouwen dienen te voldoen aan de geldende BENG (bijna energieneutraal) eisen, waarbij 
het streven is om het energieverbruik te minimaliseren. Klimaatadaptieve maatregelen krijgen 
aandacht in de uitwerking van het plan. Langs de ontsluitingsweg wordt aan beide zijden open-
baar groen aangelegd.   

4.12 M.e.r.-beoordeling 
Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht ten aanzien van plannen, gevallen, activitei-
ten en besluiten die (mogelijk) grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu, een procedure 
voor milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. De m.e.r. is bedoeld om milieubelangen meer 
expliciet af te wegen bij het opstellen van plannen en het uitvoeren van projecten.  
 
Het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer zijn per 7 juli 2017 gewijzigd. Gemeenten zijn  thans 
verplicht om voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten een expliciet besluit te nemen over 
het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (Mer). 
 
Betekenis voor het project 
In het Besluit milieueffectrapportage zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en indicatieve 
drempelwaarden opgenomen. De ontwikkeling valt op de D-lijst onder de categorie D 11.3 ‘De 
aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein'. In kolom 2 wordt genoemd dat het moet 
gaan om een oppervlakte van 75 hectare of meer. In dit geval gaat het om de uitbreiding van 
een bedrijventerrein met circa 2,4 hectare. Voor het project is een aanmeldingsnotitie opge-
steld7. Hieruit volgt dat de kenmerken van de activiteit en de mogelijke gevolgen voor het milieu 
geen aanleiding geven voor het opstellen van een milieueffectrapportage. 

4.13 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten 
De effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de in dit hoofdstuk genoemde milieu- en 
omgevingsfactoren vormen geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 

 
7 Aanmeldnotitie m.e.r. Vredemaker Oost fase V, DNS Planvorming BV, 23 maart 2021 
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5 Juridische planbeschrijving 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
juridisch is vertaald. 
 
Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van deze 
gronden, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op 
te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de 
regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt sa-
men met de regels het voor de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. De toe-
lichting heeft geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de onderbou-
wing van het plan en geeft uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.  
 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de systematiek en leeswijzer bij de verbeelding en re-
gels en de handhaafbaarheid.  
 
5.2 Verbeelding 
De verbeelding geeft de bestemmingen van de gronden aan. In de planregels staat per bestem-
ming en aanduiding vastgelegd wat de beperkingen en mogelijkheden van de gronden met de 
bestemming, zoals aangegeven op de verbeelding, zijn. 
 
5.3 Planregels 
In dit bestemmingsplan komen de volgende bestemmingen voor: 
 Bedrijventerrein 
 Verkeer 
 Water 
 Waarde – Archeologie 5 (dubbelbestemming) 
 
Binnen de regels is sprake van positieve bestemmingen. Een positieve bestemming geeft een 
directe bouwtitel.  
 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gron-
den, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op te 
richten bouwwerken. De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zullen de 
diverse regels artikelsgewijs worden besproken. 
 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
Dit zijn de inleidende bepalingen van de regels. 
 Artikel 1: Begrippen 

geeft de betekenis aan een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de 
interpretatie van de begrippen vastgelegd, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot. 
 

 Artikel 2: Wijze van meten 
geeft aan hoe bepaalde maten dienen te worden berekend. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Deze artikelen bevatten de regels welke direct verband houden met de op de verbeelding aan-
gegeven bestemmingen. Per bestemming en per artikel geldt in de meeste gevallen het vol-
gende stramien: 
a. een beschrijving van de bestemming; 
b. de bouwregels: regels omtrent hoogte, bebouwingsdichtheid enz. De bouwregels geven 

aan welke bouwwerken mogen worden opgericht. 
c. (eventueel) een mogelijkheid voor afwijken van de bouwregels; 
d. (eventueel) een omschrijving van de specifieke gebruiksregels; 
e. (eventueel) een mogelijkheid voor afwijken van de gebruiksregels; 
De aanduidingen zijn op de verbeelding met een lettercode aangegeven, die in de regels terug 
zijn te vinden. 
 
Beschrijving van de bestemmingen: 
 
 Artikel 3: Bedrijventerrein 
De bestemming ‘Bedrijventerrein’ is opgenomen voor de uitgeefbare gronden van het bedrijven-
terrein. Binnen deze bestemming zijn bedrijven toegestaan met maximaal milieucategorie 3.2. 
Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. De maximale bouwhoogte bedraagt 
10 meter. Ter plaatse van de figuur ‘gevellijn’ dienen hoofdgebouwen met de gevel in deze ge-
vellijn te worden gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – kanto-
ren’ zijn zelfstandige kantoren toegestaan. 
 
 Artikel 4: Groen 
De bestemming ‘Groen’ is opgenomen voor de gronden langs de weg. Met uitzondering van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet binnen deze bestemming worden gebouwd. 
 
 Artikel 5: Tuin 
De bestemming ‘Tuin’ is opgenomen voor de gronden aan de buitenzijde van het plangebied 
die grenzen aan het water. Met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 
binnen deze bestemming worden gebouwd. 
 
 Artikel 6: Verkeer 
De bestemming ‘Verkeer’ is opgenomen voor aan te leggen weg. Met uitzondering van bouw-
werken, geen gebouwen zijnde, mag niet binnen deze bestemming worden gebouwd. 
 
 Artikel 7: Water 
De bestemming ‘Water’ is opgenomen voor het aanwezige en nog te graven water binnen het 
plangebied. Met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in de vorm van oeverbe-
schoeiingen, bruggen en duikers, mag niet binnen deze bestemming worden gebouwd. 
 
 Artikel 8: Waarde – Archeologie 5 
Voor het plangebied is conform het gemeentelijk archeologiebeleid, de dubbelbestemming 
Waarde – Archeologie 5 opgenomen. Naast de andere in het plangebied voorkomende bestem-
mingen, zijn de gronden mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond aan-
wezige archeologische waarden. Werkzaamheden die mogelijk aanwezige archeologische 
waarden kunnen verstoren met een oppervlak groter dan 20.000 m2 waarbij dieper dan 0,40 m 
wordt verstoord, zijn uitsluitend toegestaan met een omgevingsvergunning. 
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 
Deze artikelen bevatten algemene regels die op de bestemmingen van toepassing zijn. De di-
verse artikelen zullen hieronder kort worden toegelicht. 
 
 Artikel 9: Antidubbeltelregel 
Op grond van de antidubbeltelregel is bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is geno-
men bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden 
gegeven, bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing blijft (artikel 3.2.4 
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Bro). Deze bepaling voorkomt dat er meer kan worden gebouwd dan wenselijk is indien een ka-
vel wordt gesplitst en op grond daarvan een nieuw bouwperceel ontstaat. Elk bouwperceel heeft 
immers in principe recht op een bepaalde hoeveelheid bebouwing.  
 
 Artikel 10: Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksregels is aangegeven welk gebruik in ieder geval in strijd is met het be-
stemmingsplan.  
 
 Artikel 11: Algemene afwijkingsregels 
Met deze bepaling kan middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van de regels ten 
aanzien van het bouwen van gebouwen ten behoeve van het overschrijden van bepalingen in-
zake goothoogte, hoogte, oppervlakte en inhoud van bouwwerken. 
 
 Artikel 12: Algemene aanduidingsregels 
In de algemene aanduidingsregels is bepaald dat ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 
calamiteitenontsluiting' een calamiteitenontsluiting is toegestaan. 
 
 Artikel 13: Overige regels 
In de overige regels is vastgelegd op welke wijze in de parkeerbehoefte moet worden voorzien 
binnen het plangebied. Tevens is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee is ge-
borgd dat moet worden voldaan aan de criteria die zijn opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
Dit hoofdstuk bevat de laatste bepalingen van de bestemmingsregels. Hieronder worden de ver-
schillende artikelen toegelicht. 
 
 Artikel 14: Overgangsregels 
Het overgangsrecht is tweeledig en heeft betrekking op bouwwerken en gebruik. In dit artikel 
staan de overgangsregels voor bestaande bouwwerken en bestaande gebruiksactiviteiten die 
afwijken van het bestemmingsplan. 
 
 Artikel 15: Slotregel 
Dit artikel geeft de naam en datum van het bestemmingsplan aan. 
 
 
5.4 Handhaafbaarheid 
Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan, dus ook bij de ont-
wikkeling van dit bestemmingsplan, is dat de in het plan opgenomen regels handhaafbaar die-
nen te zijn. Handhaving van het ruimtelijk beleid verdient meer aandacht omdat het een voor-
waarde is voor het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied. Bij 
de totstandkoming van dit bestemmingsplan is aandacht besteed aan de handhaafbaarheid van 
de in het plan opgenomen regels.  
 
Ten behoeve van een goede handhaving van de regels zijn de volgende factoren van belang: 
 voldoende kenbaarheid geven aan het plan; 
 voldoende draagvlak voor het beleid en de regelgeving in het plan; 
 inzichtelijke en realistische regeling; 
 handhavingsbeleid.
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6 Financiële uitvoerbaarheid 

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient er in het kader van het be-
stemmingsplan een onderzoek te worden gedaan naar de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van 
het plan. De maatschappelijke aspecten worden in hoofdstuk 7 toegelicht. 
 
In artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voorgeschreven dat de gemeenteraad 
een exploitatieplan vaststelt voor de gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is de definitie van bouwplan gegeven, waarbij het on-
derhavige plan als bouwplan kan worden aangemerkt. Met het tweede lid van artikel 6.12 Wro 
kan worden afgeweken van de plicht een exploitatieplan vast te stellen, mits het verhaal van 
kosten anderszins is verzekerd. 
 
De kosten voor het bouwplan alsmede de plankosten worden gedragen door de initiatiefnemer. 
Hetzelfde geldt voor eventuele kosten als gevolg van planschade. Hiervoor zal een overeen-
komst tussen initiatiefnemer en de gemeente worden gesloten. De ambtelijke kosten voor de 
realisatie van het plan zijn voor de gemeente anderszins verzekerd in deze overeenkomst. Om 
deze reden is een exploitatieplan niet nodig. De financiële uitvoerbaarheid van het plan is vol-
doende gewaarborgd. 
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7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

7.1 Wettelijk vooroverleg 
Ingevolge artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dienen burgemeester en wethouders 
overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of be-
last zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. In verband hier-
mee wordt het ontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan verschillende instanties. In dit kader 
heeft al overleg plaatsgevonden met de provincie Noord-Holland en de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord. Tevens is in het kader van het vooroverleg het met Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier de digitale watertoets doorlopen. De resultaten van het overleg met deze 
instanties zijn in het bestemmingsplan verwerkt. 

7.2 Procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
gedurende 6 weken ter inzage gelegd, waarbij door een ieder zienswijzen bij de gemeenteraad 
kunnen worden ingediend. De zienswijzen worden vervolgens bij de besluitvorming in het kader 
van de vaststelling door de gemeenteraad betrokken. Na een beroepstermijn van zes weken 
treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij conform artikel 8.4 Wro een verzoek om voorlo-
pige voorziening is gedaan bij de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. 
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REGELS 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan ‘Vredemaker Oost fase V’ met identificatienummer NL.IMRO.1598. 
######-on01 van de gemeente Koggenland; 

1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

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

1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;  
 
1.5 archeologische waarde 

vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met name archeolo-
gische relicten in hun oorspronkelijke ruimtelijke context. 

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

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

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

1.9  bestaand 
ten aanzien van de aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-
zaamheden, en het overige gebruik: 

 bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan; 

1.10  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak;       

1.11  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;   
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1.12  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk;     

1.13  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak;         

1.14  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten; 

1.15  bouwperceelgrens 
de grens van een bouwperceel;   

1.16  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels be-
paalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.17  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij di-
rect of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

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

1.19  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt;       

1.20  geluidzoneringsplichtige inrichting 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld; 

1.21  internetverkoop 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, zonder enige fysieke vorm van uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, ver-
bruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, zonder 
dat deze goederen op locatie bezichtigd of afgehaald kunnen worden; 

1.22 kleinschalige duurzame energiewinning: 
winning van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot geen scha-
delijke milieueffecten optreden bij winning en omzetting en waarvan de bronnen in onuitputte-
lijke hoeveelheden beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, biomassa, aard- en omgevings-
warmte; 

1.23  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: 
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 de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 
bouw; 

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 bestemming 'Ver-
keer', 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; 

1.24  perifere detailhandel 
detailhandel buiten het kernwinkelgebied (en wijkwinkelcentra) volgens een formule die van-
wege de aard en/of omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de 
uitstalling en verkoop van auto’s, boten, caravans, motoren, fietsen, brommers, landbouwwerk-
tuigen, tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens, bedden, kringloopwinkels, sanitair en 
(tuin-)meubelen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, onder-
houdsmiddelen, onderdelen en/of materialen; 

1.25  productiegebonden detailhandel 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toege-
past in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productie-
functie; 

1.26  perceelsgrens 
de grens van een perceel; 

1.27  prostitutie 
het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen voor of met een an-
der tegen vergoeding; 

1.28  risicovolle inrichting 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, 
een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

1.29  vuurwerkbedrijf 
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of assemblage of de handel in vuur-
werk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen; 

1.30  seksinrichting 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-porno-
grafische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seks-
bioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder te-
vens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.31  woning 
een complex van ruimten in één gebouw, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een af-
zonderlijk huishouden. 
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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  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 bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;  

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojec-
teerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijventerrein 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals bijgevoegd in 

bijlage 1 van de regels, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met catego-
rie 3.2’; 

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – kantoren’ zijn in aan-
vulling op de bedrijven genoemd onder a. zelfstandige kantoren toegestaan; 

c. niet-zelfstandige kantoren tot maximaal 50% van het brutovloeroppervlak, met een geza-
menlijke maximale oppervlakte van 2.000 m² per bouwperceel; 

d. tuinen en erven; 
e. wegen en paden; 
f. parkeervoorzieningen; 
g. groenvoorzieningen; 
h. oeverbeschoeiingen; 
i. nutsvoorzieningen; 
j. kleinschalige duurzame energiewinning; 
k. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen. 
 
met dien verstande dat: 
l. het gebruik van gronden voor geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen 

en vuurwerkbedrijven niet is toegestaan; 
m. het gebruik van gronden voor bedrijfswoningen niet is toegestaan; 
n. detailhandel uitsluitend is toegestaan in de vorm van productiegebonden detailhandel en 

internetverkoop. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 
In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 
a. bedrijfsgebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

3.2.2  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 2,5 meter; 
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum 

bouwhoogte’ is aangegeven; 
d. voor bestemmingsvlakken met de figuur ‘gevellijn’ geldt dat hoofdgebouwen met de achter-

gevel in de figuur 'gevellijn' moeten worden gesitueerd; 
e. ondergrondse gebouwen mogen slechts worden opgericht binnen de buitenzijde van de ge-

vels van de bovengrondse gebouwen. 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan: 

1. voor palen en masten 7 m; 
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2. voor toegangspoorten 3 m; 
3. voor erfafscheidingen: 

 voor zover gelegen tussen de voorgevellijn en de naar de weg gekeerde 
bouwperceelgrens 1 m; 

 voor de overige erfafscheidingen 2 m; 
4. voor oeverbeschoeiingen 0,3 m; 
5. voor nutsvoorzieningen 4 m; 
6. voor kleinschalige windmolens 5 m, waarbij indien sprake is van een gebouwge-

bonden windmolen deze hoogte wordt gemeten vanaf het dak van het betreffende 
gebouw; 

3.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 3.2.3, sub a onder 3, eerste bullet, voor erfafscheidingen met een bouwhoogte van niet 

meer dan 1,5 m, mits het betreft een erfafscheiding met doorzichtige constructie; 
b. lid 3.2.3, sub a onder 3, tweede bullet, voor erfafscheidingen met een bouwhoogte van ove-

rige erfafscheidingen tot maximaal 2,5 m. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden voor de opslag van goederen met een totale stapelhoogte van 

meer dan 4 m; 
b. het gebruik van de gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens/-grenzen voor op-

slag; 
c. het gebruik van gebouwen als zelfstandig kantoor; 
d. het gebruik van gebouwen als club- of verenigingsgebouw. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 
a. Milieucategorie 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 
onder a voor bedrijfsactiviteiten die niet zijn opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
zoals bijgevoegd in bijlage 1 van de regels, alsmede voor bedrijven met een categorie 4.1, 
met dien verstande dat de omgevingsvergunning slechts wordt verleend indien de bedrijfs-
activiteiten naar hun aard en hun effecten op het woon- en leefklimaat zijn te vergelijken 
met bedrijfsactiviteiten die volgens het bestemmingsplan voor het betreffende gebied zijn 
toegestaan. 
 

b. Detailhandel 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 on-
der m voor: 

1. detailhandel in goederen, waarvan de verkoop in woon- en winkelwijken ongewenst is, 
zoals brandgevaarlijke, explosieve en milieuverstorende goederen; 

2. perifere detailhandel, waarbij de totale toename van de verkoopvloeroppervlakte binnen 
het plangebied door de omgevingsvergunning(en) niet meer mag bedragen dan 1.500 
m². 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen, bermen, beplanting en plantsoenen; 
b. paden en overige verharding; 
c. oeverbeschoeiingen; 
d. inritten, met dien verstande dat niet meer dan één inrit per bouwperceel is toegestaan; 
e. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
f. nutsvoorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

 in of op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan: 

1. voor palen en masten 7 m; 
2. voor nutsvoorzieningen 4 m. 
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Artikel 5  Tuin 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
g. groenvoorzieningen, bermen, beplanting en plantsoenen; 
h. paden en overige verharding; 
i. oeverbeschoeiingen; 
j. inritten, met dien verstande dat niet meer dan één inrit per bouwperceel is toegestaan; 
k. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
l. nutsvoorzieningen. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

 in of op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan: 

1. voor palen en masten 7 m; 
2. voor nutsvoorzieningen 4 m. 

  



 
 
 

DNS Planvorming BV   39/50 
 

Artikel 6 Verkeer 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen, straten en paden; 
b. parkeervoorzieningen; 
c. groenvoorzieningen; 
d. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen; 
e. duikers; 
f. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden; 
g. nutsvoorzieningen. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

 in of op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan: 

1. voor palen en masten 6 m; 
2. voor nutsvoorzieningen 4 m; 

b. bruggen/duikers zijn toegestaan, voor zover: 
1. de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt. 

6.3  Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voor-

werpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zo-
ver zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond; 

b.  het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen, be-
houdens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte 
gebruik van de grond.  
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Artikel 7  Water 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. waterberging; 
b. waterhuishouding; 
c. waterlopen en waterwegen; 
d. oeverbeschoeiingen; 
e. duikers; 
f. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

 in of op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan: 

1. voor oeverbeschoeiingen 0,3 m; 
b. bruggen/duikers zijn toegestaan, voor zover: 

1. de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt; 
c. voor het overige zijn geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. 
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Artikel 8 Waarde – Archeologie 5 

 

8.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde – Archeologie 5’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de te 
verwachten archeologische waarden van de gronden. 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Algemeen 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 20.000 m² en dieper dan 0,40 m, moet alvo-
rens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rap-
port worden overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag: 
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden ver-

stoord in voldoende mate zijn vastgesteld, en: 
b.  in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden be-

waard en/of gedocumenteerd. 

8.2.2  Advies archeoloog 
Alvorens het bevoegd gezag beslist over een vergunning als bedoeld in 8.2.1. winnen zij advies 
in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsver-
gunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de ar-cheologische waar-
den, en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. In sommige gevallen volstaat een 
Archeologische Quickscan als duidelijk is dat de geplande ingrepen geen onevenredige afbreuk 
doen aan de aanwezige archeologische waarden. 
8.2.3  Voorwaarden  
Indien uit het in lid 8.2.1 genoemde rapport of de in lid 8.2.2 genoemde Quickscan blijkt dat de 
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
het bouwen zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag een of meer van de volgende 
voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten be-

geleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die vol-
doet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

8.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

8.3.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het be-
paalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een om-
gevingsvergunning vereist: 
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen), egali-

seren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodem-
structuur; 

b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen; 
c. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting; 
d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen. 
 

8.3.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in lid 83.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan; 
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, 



 
 
 

DNS Planvorming BV   42/50 
 

mits verricht door een daartoe bevoegde instantie; 
d. niet dieper gaan dan 0,40 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 20.000 

m² beslaan. 

8.3.3 Toetsingscriteria 
De in lid 8.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden. 

8.3.4  Archeologisch rapport 
Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend, moet door de aanvrager een rapport wor-
den overgelegd waarin, naar het oordeel van het bevoegd gezag: 
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden ver-

stoord in voldoende mate zijn vastgesteld, en: 
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden be-

waard en/of gedocumenteerd. 

8.3.5  Voorwaarden 
Indien uit het in lid 8.3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gron-
den door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kan het be-
voegd gezag een of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergun-
ning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten be-

geleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die vol-
doet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

8.4  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de zin dat de bestemming ‘Waarde – 
Archeologie 5’ geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onder-
zoek is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 9  Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit-
voering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplan-
nen buiten beschouwing. 
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Artikel 10 Algemene gebruiksregels 
 
 

10.1  Strijdig gebruik 
Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
a. het gebruik van de gronden voor verblijfsrecreatieve doeleinden; 
b. gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting of het uitoefe-

nen van straatprostitutie; 
c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van het (doen) exploiteren van een seksinrichting, 

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

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 bouwactivi-
teiten 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 vlieg-

tuigen; 
g. het kennelijk ten verkoop stallen en opslaan van bruikbare en niet aan het oorspronkelijk 

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

h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het beproeven van voertui-
gen, de beoefening van motorsport en de gemotoriseerde modelsport, het houden van wed-
strijden met motorvoertuigen of bromfietsen, het racen of crossen met motorvoertuigen of 
bromfietsen; 

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel; 
j. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor het plaatsen, doen plaatsen en/of ge-

plaatst hebben van handelsreclame en andere commerciële uitingen, tekens en/of afbeel-
dingen; 

k. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horeca. 
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Artikel 11 Algemene afwijkingsregels 

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de op de verbeelding aan-
geduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages (met uitzondering van 
oppervlakte van gebouwen, bebouwing en bestemmingsvlakken) tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages. 
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Artikel 12 Algemene aanduidingsregels 

In afwijking van hoofdstuk 2 geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - calamitei-
tenontsluiting' een calamiteitenontsluiting is toegestaan. 
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Artikel 13 Overige regels 

 
 
 
 

13.1  Parkeren 

13.1.1  Voldoende parkeergelegenheid 
a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, mag niet 

worden gebouwd of verbouwd wanneer voor dit bouwwerk op het bouwperceel of in de om-
geving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien; 

b. Bij een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergele-
genheid aan de hand van de normen die zijn neergelegd in de beleidsregels Nota parkeer-
normen gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, met dien verstande dat in-
dien gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, met deze nieuwe versie reke-
ning wordt gehouden. Hierbij kunnen nadere eisen worden opgenomen over het realiseren 
en in stand houden van parkeergelegenheid op eigen terrein. 

c. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een 
functiewijziging of -uitbreiding van bouwwerken of onbebouwde gronden in een functie met 
een grotere parkeerbehoefte, zonder dat in voldoende mate ruimte aanwezig is ten be-
hoeve van het parkeren of stallen van auto's. Deze bepaling geldt niet: 
1. voor bestaand gebruik;  
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien. 
Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt ook begrepen het gebruiken dan 
wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is ver-
eist en aangelegd op grond van artikel 9.1.1 onder b en d niet in stand wordt gelaten; 

d. Ten aanzien van het bepaalde onder c wordt beoordeeld of sprake is van voldoende par-
keergelegenheid aan de hand van de normen die zijn neergelegd in de beleidsregels Nota 
parkeernormen gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, met dien verstande 
dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, met deze nieuwe versie 
rekening wordt gehouden, waarbij alleen gelet wordt op de toename van de parkeerbe-
hoefte als gevolg van de functiewijziging of -uitbreiding. Hierbij kunnen nadere eisen wor-
den gesteld aan de situering en omvang van de parkeergelegenheid ten behoeve van het 
realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid op eigen terrein. 

e. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en c en 
worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, in-
dien: 
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwa-

ren stuit; of  
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien. 
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 
plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de Nota parkeernormen gemeente Kog-
genland 2018, vastgesteld 8 mei 2018, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze 
nota gedurende de planperiode. 

13.1.2  Voldoende parkeergelegenheid 
a. Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten be-

hoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning 
voor het bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbe-
bouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die behoefte, die bepaald is op basis van 
de daarvoor geldende CROW normen. Deze bepaling geldt niet: 
1. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging 

wordt beschouwd als bestaand gebruik;  
2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien. 

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien, indien: 
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1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwa-
ren stuit; of  

2. op andere geschikte wijze in de nodige laad- en losruimte wordt voorzien. 
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de verkeersveiligheid en 
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

13.2  Voorwaardelijke verplichting beeldkwaliteit 
Gebruik van de gronden conform de bestemming ‘Bedrijventerrein’ is uitsluitend toegestaan in-
dien: 
a. wordt voldaan aan de beeldkwaliteitscriteria zoals deze zijn opgenomen in het in bijlage 2 

opgenomen beeldkwaliteitsplan; 
b. met betrekking tot de aanleg van groenvoorzieningen geldt de voorwaardelijke verplichting 

niet voor een periode van 12 maanden na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan. Deze 
periode is bedoeld voor de aanleg van groenvoorzieningen. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 14 Overgangsrecht 

141  Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

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

derd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde 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. 

14.2  Overgangsrecht gebruik 
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde on-

der a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

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

d. Het bepaalde 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 15 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als:  
 
Regels van het bestemmingsplan ‘Vredemaker Oost fase V.  
























