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DATUM  27 november 2017 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Vaststellen bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij Oudendijk 

PORTEFEUILLEHOUDER  K. Knijn 
PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 
ZAAKNUMMER  ZK17003578 

AANLEIDING  De agrariërs aan de westzijde van de polder Beetskoog willen hun onderbemalingen 

samenvoegen tot één blokbemaling. Hiervoor is een nieuw gemaal nodig. Het 

bestemmingsplan Ge aal Beetskoog abij Oude dijk  aakt het gebouw ogelijk.  

KADER  Omgevingsrecht. 

WIJ STELLEN VOOR  Wij stellen u voor: 

1. het bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij Oudendijk met identificatienummer 
NL.IMRO.1598.BPGemaalBeetskoog-va01 ongewijzigd vast te stellen;  

2. geen exploitatieplan vast te stellen.  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Binnen een passend ruimtelijk kader voor de afwatering van de polder Beetskoog een 

nieuw gemaal realiseren.  

ONDERBOUWING  De bouw van het nieuwe gemaal  vloeit voort uit de herinrichting van Zeevang. De agrariërs 

aan de westzijde van de polder Beetskoog willen hun onderbemalingen samenvoegen tot 

één blokbemaling.  Dit kon binnen de herinrichting van Zeevang niet worden verwezenlijkt. 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier had wel de toezegging gedaan hier aan 

mee te willen werken. 

Het Hoogheemraadschap heeft als voorwaarde gesteld dat de gezamenlijke agrariërs 

zorgdragen voor een goede doorgaande hoogwaterverbinding langs het bebouwingslint 

aan de dijk. De agrariërs zijn hiermee akkoord gegaan en hebben samen met het 

hoogheemraadschap een plan gemaakt hoe dit te realiseren. In dat kader heeft het HHNK 

een voorstel voor de nieuwbouw van een gemaal ten behoeve van de bemaling van de 

polder Beetskoog en het plaatsen van een automatische stuw in de waterloop Grote 

Watering gedaan. Het nieuwe gemaal komt achter het museumgemaal aan de 

Beetskoogkade 2 te staan. Op basis van het bestemmingsplan Landelijk gebied is dit echter 

niet toegestaan. Het bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij Oudendijk is gericht op het 

mogelijk maken van het gemaal. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg naar de Provincie 

Noord-Holland gestuurd.  
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Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Naar aanleiding daarvan heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) op 8 

november 2016 de plannen beoordeeld. Het oorspronkelijke plan (een gemaal in de vorm 

van een landelijke schuur) is naar aanleiding daarvan aangepast. Er is gekozen voor een 

modernere uitstraling. Daarmee ontstaat er een contrast tussen het oude (museum)gemaal 

en het nieuwe gemaal. Dit heeft geleidt tot een aantal aanpassingen in het 

ontwerpbestemmingsplan. De provincie heeft aangegeven positief tegenover de 

aanpassing te staan.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 29 mei 2017 tot 10 juli 2017 ter inzage gelegen. 

Een ieder kon zienswijzen indienen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 

zienswijzen ingediend. 

FINANCIËN  De Waterwet verklaart in artikel 7.16 de planschaderegeling uit de Wro buiten toepassing 

als de verzoeker voor de schade een beroep doet of kan doen op een schadevergoeding 

zoals bedoeld in artikel 7.14, eerste lid van de Waterwet. Met andere woorden: als de 

gemeente op verzoek of advies een waterstaatswerk opneemt in een bestemmingsplan en 

een derde partij hierdoor een bovengemiddelde inkomens- of vermogensschade lijdt, dan 

kan deze derde zich wenden tot het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. 

Hiervan is in dit geval sprake. Het sluiten van een planschade overeenkomst is daarom niet 

noodzakelijk. Daarnaast is het gemaal geen bouwplan volgens het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro). Aangezien er geen kosten verhaald hoeven te worden, is het vaststellen van 

een exploitatieplan niet aan de orde. 

COMMUNICATIE  Als uw raad het bestemmingsplan vaststelt, wordt dit op de gebruikelijke en verplichte 

wijze gepubliceerd in het Koggennieuws, op de gemeentelijke website en in de 

Staatscourant.  

VERVOLG  Zodra uw raad het bestemmingsplan vaststelt, wordt dit besluit gepubliceerd en 6 weken 

ter inzage gelegd. Binnen 6 weken kunnen alleen belanghebbenden beroep instellen.  


