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Koggenland 

Geachte Raad, geacht College, 

Tot mij hebben zich gewend de heer A. Geijtenbeek, de heer G. Floris, de heer W.A.T. van der Lee, 

de heer P.C. Wijnker en de heer J. Tensen. Allen zijn zij woonachtig in de wijk Polderweijde te 

Obdam. Als bewoners van deze wijk hebben clienten alien bijgevoegd schrijven d.d. 16 februari 2022 

van het College ontvangen, waarin wordt aangekondigd dat het College een plan voor een nieuwe 

locatie voor een sportzaal in Obdam aan de Gemeenteraad wil voorleggen (Bijlage 1). Dit schrijven is 

aanleiding voor clienten om zich tot uw Raad en College te wenden en hun zorgen over dit plan te 

uiten. Uw Raad en het College worden verzocht dit schrijven mee te nemen in de besluitvorming over 

de nieuwe locatie voor een sportzaal, dat vooralsnog op de raadsagenda van 25 april as. staat. 

Clienten hebben inmiddels ook kennis genomen van het Raadsvoorstel over de locatie voor de 

nieuwe sportzaal (documentnummer 21.0012028). Zij merken op dat dit Raadsvoorstel dateert van 14 

december 2021. Na ontvangst van de voornoemde brief was dit Raadsvoorstel nog niet gepubliceerd. 

Namens clienten is een Wob-verzoek bij uw Gemeente ingediend om alle relevante informatie over 

het realiseren van een sportzaal op deze locatie te verkrijgen. Hierop is vooralsnog slechts 

gereageerd met een verdagingsbeslissing. Ook ten tijde van de Bewonersavond op 7 april jl. waren zij 

nog niet bekend met de inhoud van het Raadsvoorstel. Uiteindelijk is het Raadsvoorstel pas op 

Van Diepen Van der Kroef Achterstraat 2 t: +31 (0)229 287 000 www.vandiepen.com 
Advocaten 1621 GH Hoorn 



VAVJ 
VA\ 

14 april jl. op de website van uw Gemeente gepubliceerd. Clienten hebben het idee dat op deze wijze 

omwonenden onvoldoende worden geInformeerd als ook onvoldoende betrokken in het 

besluitvormingstraject. Juist vanwege het gegeven dat zij de meeste gevolgen van een sportzaal 

zullen ondervinden, verwachten zij in het vervolg beter betrokken te worden door uw Gemeente. 

De zorgen van clienten over de locatie aan De Braken worden als volgt toegelicht. 

1. In het voormelde schrijven van het College is aangegeven dat het voornemen bestaat voor 

een plan om een nieuwe sportzaal te realiseren op een locatie aan De Braken te Obdam. Als 

bewoners van de Polderweijde en omwonenden van De Braken, kunnen clienten zich niet in 

dit voornemen vinden. 

2. De betreffende locatie aan De Braken is thans een open stuk (braakliggend) land, gelegen 

tussen de wijk Polderweijde en de Westfrisiaweg (N194). Dit stuk land is niet voor niets 

onbebouwd gebleven. In diverse wet- en regelgeving is neergelegd dat op deze locatie geen 

bebouwing kan worden toegestaan. 

Bestemmingsplan 

3. Dit is allereerst bepaald in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Landelijk Gebied 

Koggenland", vastgesteld door de Gemeenteraad van Koggenland op 27 juni 2013. In dit 

bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming "Agrarisch" en de gebiedsaanduiding 

"Vrijwaringszone — molenbiotoop". De enkelbestemming "Agrarisch" is uitgewerkt in artikel 3 

van het bestemmingsplan. In artikel 3.1 is bepaald dat de voor "Agrarisch" aangewezen 

gronden zijn bestemd voor onder andere het agrarisch grondgebruik, de uitoefening van een 

volwaardig agrarisch bedrijf, cultuurgrond en meer. Het behoeft geen betoog dat een sportzaal 

niet past binnen deze agrarische bestemming. 

4. De gronden zijn ingevolge artikel 3.1 ook bestemd voor het behoud, het herstel en de 

ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de oude 

droogmakerijen (sub j) en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het open landschap (sub o). Het bouwen van 

een grote sportzaal kan daarin niet passend worden geacht. De realisatie van een sportzaal 

zal een aanzienlijke aantasting van het open landschap met zich meebrengen. Het 

voorgenomen plan gaat uit van een minimale afmeting van 24 x 28 meter, waarbij dus niet 

wordt uitgesloten dat er een grotere zaal wordt gerealiseerd. Bovendien zal het gehele perceel 
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moeten worden ingericht voor de sportzaal, hetgeen grote ingrepen ten behoeve van onder 

andere parkeer- en verkeersfaciliteiten met zich mee zal brengen. Het open landschap zal 

hiermee geheel komen te vervallen. Een dergelijk plan past niet binnen het huidige 

planologisch kader. 

5. In de bebouwingsbepalingen van de agrarische bestemming is voorts bepaald dat — kort 

gezegd - gebouwen en overkappingen uitsluitend mogen worden gebouwd, ter plaatse van de 

aanduiding ''bouwvlak", met uitzondering van melkstallen of schuilgelegenheden. Ter plaatste 

is geen bouwvlak aanwezig, zodat in beginsel hier niet gebouwd kan worden. 

Molenbiotoop 

6. Weliswaar kan door de Gemeenteraad worden afgeweken van bepalingen van het 

bestemmingsplan, echter in onderhavige situatie kan dit volgens clienten in redelijkheid niet 

aan de orde zijn. In het bestemmingsplan zijn namelijk ook bepalingen ten aanzien van de 

molenbiotoop van de wipwatermolen Weel en Braken opgenomen. Op het stuk land aan De 

Braken is de gebiedsaanduiding "Vrijwaringszone — molenbiotoop" van toepassing. Deze 

gebiedsaanduiding is uitgewerkt in artikel 54.5 van het bestemmingsplan. Dit artikel luidt — 

voor zover relevant - als volgt: 

"54.5 vrijwaringszone - molenbiotoop 
54.5.1 Aanduidingsomschrijving 
De voor 'vrijwaringszone - molenbiotoop' aangeduide gronden zijn mede 

bestemd voor de bescherming van de functie van de in het aanliggende 
gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als 
landschapsbepalend element. 

54.5.2 Bouwregels 
In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende 
bestemming(en) mogen bouwwerken niet hoger worden gebouwd dan: 
a. binnen een afstand van 100 in van de molen: de bouwhoogte die 
gelijk is aan de hoogte van de onderste punt van de verticaal staande wiek 
van de molen; 
b. binnen een afstand van 100 m tot 400 m van de molen: de 
bouwhoogte genoemd onder a vermeerderd met 1/30 van de afstand tussen 
het bouwwerk en de molen. 

54.5.3 Afwliken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 

lid 54.5.2 in die zin dat de in de ter plaatse voorkomende bestemming(en) 
genoemde gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, mits: 
• vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen. 
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De voorgenomen locatie van de nieuwe sportzaal is gesitueerd op een afstand binnen 100 tot 

400 meter van de molen. De bouwhoogte van de sportzaal mag daardoor ingevolge artikel 

54.5.2 van het vigerende bestemmingsplan niet hoger zijn dan de hoogte van de onderste 

punt van de verticaal staande wiek van de molen vermeerderd met 1/30 van de afstand 

tussen het bouwwerk en de molen. Het onderste punt van de verticale wiek van deze molen 

ligt op een hoogte van circa 60 cm. Het perceel waarop de sportzaal wordt gerealiseerd is 

gesitueerd op een afstand van circa 250 meter. De hoogte van de sportzaal mag binnen de 

biotoop daarom 60 cm + (250/30 = 8,3 m) = 8,9 meter zijn. Teneinde een goede 

sportaccommodatie te realiseren zal naar verwachting hoger gebouwd moeten worden. Dit 

blijkt ook uit de informatie die is verkregen tijdens de bewonersavond op 7 april 2022 en de 

nadien opgestelde Memo (documentnummer D22.003706) die aan uw Raad is overgelegd. 

Uitgaande van de breedte en hoogte van de interne hoogte van de sportzaal en het 

benodigde draagvermogen van een overspanning, alsmede isolatie en zonnepanelen 

(vanwege de duurzaamheidsvereisten) dient minimaal een hoogte van 10,5 meter te worden 

gebouwd, hetgeen ruim buiten de bouwregels valt. 

7. Teneinde de sportzaal te realiseren zal dus moeten worden afgeweken van de norm terzake 

de molenbiotoop. Ingevolge het bestemmingsplan kan dit alleen aan de orde zijn, indien 

vooraf advies is gevraagd aan de beheerder van de molen. De wipwatermolen is in beheer bij 

de Stichting De Westfriese Molens. Voor zover clienten bekend is er geen advies ingewonnen 

bij deze Stichting. 

8. Clienten wijzen er in dit verband ook op dat de bouwnorm vanwege de molenbiotoop 

aanzienlijk beperkt is ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan "Landelijk Gebied 

2000" van de (voormalige) Gemeente Obdam. In dit bestemmingsplan was nog sprake van 

een bouwnorm van voor de molenbiotoop van 1:100 met een straal van 300 meter. Deze 

norm is ook nog steeds van toepassing aan de westelijke kant van de molen. De huidige 

Beheersverordening Obdam/Hensbroek schrijft voor dat ten aanzien van het gebruik, het 

bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden de regeling zoals opgenomen in 

bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 2006 geldt. Dit bestemmingsplan gaat uit van de 

voormelde norm van 1/100. In dit bestemmingsplan is als volgt overwogen: 
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"7.13 Molenbiotoop 
Ten oosten en ten noordwesten van het plangebied liggen in het 
buitengebied twee molens. Het gaat respectievelijk om de wipmolen 
Wee! en Braken en de binnenkruier Obdammermolen. Ter bescherming 
van de windvang van beide molens is een molenbeschermingszone 
opgenomen. Dit is de molenbiotoop. 

In het ruimtelijke ordeningsbeleid moeten gemeenten zoveel mogelijk 
rekening houden met de 'molenbiotoop'. In verband met de windvang en 
het weren van storende visuele eIementen dient de vrije ruimte rond 
molens gehandhaafd te blijven. 
De "1:100 regel" is hierbij uitgangspunt: 
• binnen 100 meter rond de molen mag goon bebouwing of beplanting 
hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek worden 
opgericht 
• binnen een afstand van 100 tot 300 meter rond de molen, moot wat 
betreft bebouwing on beplantingen het volgende geregeld worden: de 
hoogte mag niet moor bedragen dan 1/100 van de afstand tussen de 
bouwwerk /beplanting on molen, gerekend van de onderste punt van de 
verticaal staande wiek (= 1,5 meter). 
Daar waar de bebouwde kom een windmolen zo dicht nadert dat de 
1:100 regel niet moor volledig kan worden toegepast, dient met de 
molenbiotoop zoveel mogelijk rekening to worden gehouden. 
In het voorIiggende bestemmingsplan is, teneinde het belang van de 
molen to beschermen, een dubbelbestemming voor de molen 
opgenomen." 

Molenbeschermingszone in buitengebied 

Uitgaande van de bouwbepalingen over dezelfde molenbiotoop mag in dat plangebied een 

maximumhoogte van 3,8 meter worden gebouwd, als wordt uitgegaan van de afstand tot het 

voorziene plangebied. 
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9. In het huidige bestemmingsplan "Landelijk Gebied" is niet gemotiveerd waarom de bouwnorm 

voor de molenbiotoop is gewijzigd naar 1/30 van de afstand, in plaats van de gebruikelijke 

1/100, welke norm altijd het uitgangspunt voor deze molen is geweest. Als uw Raad zou 

afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een sportzaal, dan dient 
te warden gennotiveerd waarom het redelijk zou zijn am op deze locatie hoger te bouwen, 
ondanks het gegeven dat dit van negatieve invloed is op de molenbiotoop en de windvang van 

deze monumentale molen. 

Provinciaal beleid 

10.Voorts dient bij het al dan niet afwij ken van het bestemmingsplan oak gekeken te warden naar 

het Provinciaal beleid. Het ruimtelijke beleid van de Provincie Noord-Holland is neergelegd in 
de Omgevingsverordening NH2020. In artikel 6.59 van de Omgevingsverordening zijn 

bepalingen over ruimtelijke kwaliteitseisen voor het landelijk gebied opgenomen. Dit artikel 

luidt, voor zover hier relevant, als volgt: 

"Artikel 6.59 Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling in het landelijk gebied 

1. Gedeputeerde Staten stellen de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 
vast, die de provinciale belangen beschrijft ten aanzien van 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 

2. Bij de inpassing van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse van 
het werkingsgebied landelijk gebied, wordt in het ruimtelijk plan, gelet op 
de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie: 

a. rekening gehouden met: de ambities en ontwikkelprincipes van 
het toepasselijke ensemble en van de toepasselijke provinciale 
structuren; 

b. bij de inpassing betrokken: de kansen zoals beschreven bij de 
ambities en ontwikkelprincipes; en 

c. bij de inpassing betrokken: de ontstaansgeschiedenis en de 
kemwaarden van het toepasselijke ensemble en van de 
toepasselijke provinciale structuren. 

a (..) 
4. De toelichting van een ruimtelijk plan be vat een motivering waaruit moet 

blijken dat voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid. 
5. Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van het betrokken 

waterschap of het college van burgemeester en wethouders van de 
betrokken gemeente kunnen de Adviescommissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling om advies vragen, ook in een vroeg stadium, inzake de 
locatieafweging of de ruimtelijke inpassing." 

Bij de ontwikkeling van een sportzaal in het landelijk gebied, dient op basis van de 

Omgevingsverordening NH2020, gelet op de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, rekening 

te warden gehouden met ambities en ontwikkelprincipes. Dit betekent dat er een verzwaarde 

motiveringsplicht aan de orde is in het geval hiervan zou warden afgeweken. 
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Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

11. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 van de Provincie Noord-Holland (hierna: de 

Leidraad) is een belangrijk instrument om richting aan te geven aan de ruimtelijke kwaliteit in 

Noord-Holland. In de Leidraad worden provinciale belangen ten aanzien van landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden beschreven. In de Leidraad wordt in de beschrijving van het 

ensemble West-Friesland Midden (Bijlage 2) het behoud van molens en molenbiotopen 

meermaals aangehaald. Onder het kopje "Ambities en ontwikkelprincipes" is als eerste 

ambitie opgenomen: "De verschillende lintbebouwings- en verkavelingsstructuren blijven 

herkenbaar en beleefbaar." Onder deze ambitie wordt onder andere verstaan dat de 

ruimtelijke kwaliteit gebaat is bij het benadrukken van het contrast tussen de droogmakerijen 

en het veengebied. In het kader daarvan is het volgende gebod beschreven: 

"Ga zorgvuldig om met de bestaande waterbouwkundige structuren en 
constructies, slootstructuren, gemalen, dammen, molenlocaties, tochten 
etc." 

Onder de "Overige ontwikkelprincipes" is beschreven dat de ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij: 

"het behouden van de vrije ruimte (molenbiotopen) rond historische 
windmolens, in verband met de windvang en de zichtbaarheid van de 
molens in het landschap (zie aanvullende informatie voor de 
molenbiotoop)." 

Aan de Leidraad is voorts een bijlage "Molenbiotopen" (Bijlage 3) toegevoegd, waarin het 

volgende is bepaald: 

"Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden 
met de molenbiotoop, de vrije ruimte rond molens. De 1:100 regel is 
hierbij uitgangspunt: 

• binnen 100 meter rond de molen mag geen bebouwing hoger dan de 
onderste punt van de verticaal staand wiek worden opgericht Beplanting 
mag niet hoger worden dan de onderste punt van de verticaal staande 
wick; 
• binnen 100 tot 400 meter rond de molen mag geen bebouwing hoger 
dan 1/100 van de afstand tussen bouwwerk en molen, gerekend van de 
onderste punt van de verticaal staande wiek worden opgericht 
Beplanting mag niet hoger worden dan 1/100 van de afstand tussen 
beplanting en molen, gerekend van de onderste punt van de verticaal 
staande wiek." 
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12. In de Provinciale Leidraad is dus neergelegd dat zorgvuldig moet warden omgegaan met 

molenlocaties, waarbij het vrijhouden van de molenbiotopen als ontwikkelprincipe heeft te 

gelden. Uitgangspunt daarbij is geen bebouwing hoger dan 1/100 van de afstand tussen 

bouwwerk en molen. Ingevolge de Omgevingsverordening NH2020 dient met deze 

ontwikkelprincipes en uitgangspunten rekening te warden gehouden. Hier kan niet 

ongemotiveerd van warden afgeweken: er geldt een verzwaarde motiveringsplicht. Oak op 

Provinciaal niveau wordt het behouden en beschermen van de vrije molenbiotoop van groat 

belang geacht. 

Keur 

13. In het verlengde hiervan wordt gewezen op de Keur van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. De Keur wordt door het Hoogheemraadschap gehanteerd bij de 

bescherming van waterkeringen en watergangen. In artikel 3.2 van de Keur is een verbod 

opgenomen, dat als volgt luidt: 

"3. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur: 
a. binnen een afstand van 100 meter van een maalvaardige 
windbemalingsinstallatie, aangegeven in bijlage 1 van deze keur, werken 
of opgaande beplantingen te plaatsen of te hebben hoger dan de 
onderste punt van de verticaal staande wiek; 
b. binnen een afstand van 100 tot 400 meter van een maalvaardige 
windbemalingsinstallatie, aangegeven in bijlage 1 van deze keur, werken 
of opgaande beplantingen te hebben hoger dan 1/100 van de afstand 
tussen het werk of de beplanting en de windbemalingsinstallatie, 
gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek." 

De wipwatermolen Weel en Braken is een maalvaardige windbemalingsinstallatie. Het 

Hoogheemraadschap heeft het van belang geacht am te voorkomen dat de werking van door 

wind aangedreven bemalingsinstallaties belemmerd warden door hoge bebouwing of 

begroeiing, aldus de toelichting op dit artikel. Daarom wenst het Hoogheemraadschap oak 

middels een verbod in de Keur de molenbiotoop vrij te houden. Hiermee wordt te meer het 

belang van het vrijhouden van de molenbiotoop bevestigd. 

Rijksmonument 

14. Dat de molen en haar biotoop bescherming verdienen, volgt in de visie van clienten oak uit het 

gegeven dat de molen een Rijksmonument betreft. Uitgangspunt is dat dergelijke 

monumenten behouden warden. Van belang is daarbij dat de molen oak goed kan draaien en 

derhalve de windvang wordt beschermd. Op dit moment is er sprake van een goede biotoop, 

waarbij op de westnoordwestzijde een te hoge windsingel aanwezig is. De andere richtingen 
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zijn nog geheel vrij. Wells de wijdere omgeving langzaam maar zeker aan het verbossen, 

waardoor het open karakter dreigt te verdwijnen. Het is dan ook van belang om de biotoop zo 

optimaal te behouden en bebouwing binnen de biotoop te voorkomen. 

Aantasting open landschap 

15. Clienten achten de gevolgen van een sportzaal op de voorgestelde locatie zeer onwenselijk 

voor de molenbiotoop. Daarnaast stellen zij zich op het standpunt dat de bouw van een 

dergelijk plan een onevenredige aantasting van het open landschap met zich meebrengt. 

Hiervoor is al aangegeven dat er geen bouwvlak op de betreffende locatie aanwezig is en dat 

is niet voor niets. Dit blijkt ook uit de eigen visie van het College over deze locatie. In een 

procedure over het vaststellen van hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet 

geluidhinder ten behoeve van het inpassingsplan "Westfrisiaweg" is in de uitspraak van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State' als volgt overwogen: 

"8.1. Het college stelt dat het heeft gekozen voor de aanleg van een 
geluidreducerend wegdek van het type dunne deklaag A op de 
hoofdrijbaan, maar niet tevens voor de plaatsing van 
geluidafschermende maatregelen in de groene ruimte tussen de wijk 
Polderweijde waar [appellant sub 2] woont en de N23 Westfrisiaweg. 
Hiertoe stelt het dat daartegen overwegende bezwaren van 
landschappelijke aard bestaan. Gelet op de overwegende bezwaren van 
landschappelijke aard staat ingevolge artikel 110a, vijfde lid, van de Wgh 
de mogelijkheid tot het treffen van geluidmaatregelen naar het oordeel 
van de Afdeling niet in de weg aan het vaststellen van hogere waarden 
voor de woning van [appellant sub .2]. Hierbij is van belang de 
onweersproken verklaring van het college ter zitting dat een 
geluidscherm of een grondwal enkel voldoende effect heeft op het 
terugdringen van de geluidbelasting id/en deze een hoogte hebben van 
6 m onderscheidenlijk 7 m. Het college heeft zich in redelijkheid op het 
standpunt kunnen stellen dat geluidafschermende maatregelen met die 
hoogtes afbreuk doen aan de ruimtelijke uitstraling van de lintbebouwing 
en de dorpsrand van Obdam." 

Uw eigen College acht het dus onwenselijk om geluidsafschermende maatregelen tussen de 

Westfrisiaweg en de wijk Polderweijde te realiseren, omdat dit afbreuk zou doen aan de 

ruimtelijke uitstraling en de dorpsrand van Obdam. Het College kan in redelijkheid niet stellen 

dat een sportzaal op precies deze locatie geen afbreuk zou doen aan deze belangrijke 

waarden. 

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:3177 
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16.Niet voor niets is in het bestemmingsplan vastgelegd dat deze gronden zijn bestemd voor de 

ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de oude 

droogmakerijen en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het open landschap. Er kan niet te lichtvaardig 

aan deze zwaarwegende belangen worden voorbij gegaan. Clienten stellen dan ook dat op 

deze locatie het open landschap behouden en gewaarborgd dient te blijven. 

17. In dit verband wijzen clienten er ook op dat er ten aanzien van woningen in de Polderweijde 

diverse beperkingen zijn opgelegd door de Gemeente, vanwege het behoud van het open 

landschap en het aangezicht van het dorp c.q. de dorpsrand. Het kan niet redelijk worden 

geacht dat bewoners ten behoeve van die belangen zijn beperkt in hun 

bebouwingsmogelijkheden, om vervolgens geconfronteerd te worden met de bouw van een 

sportzaal die geheel in strijd is met die belangen. 

Parkeer- en verkeerssituatie 

18.Naast het gegeven dat is voorgesteld om een sportzaal te realiseren, zal het daar niet bij 

blijven. De sportzaal zal immers bereikbaar moeten worden gemaakt, zodat ter plaatse een 

infrastructuur alsmede parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Dit brengt uiteraard een 

verdergaande aantasting van het landschap aan. Clienten hebben er voorts kennis van 

genomen dat er niet alleen een investeringskrediet wordt aangevraagd voor de sportzaal, 

maar tevens een aanvullend krediet voor initiatieven voor buiten sporten (multi-speelveld), een 

voorziening voor oudere jeugd en een natuurspeeltuin. Clienten vrezen dan ook dat het plan 

nog veel groter wordt. De omvang van het plan zal dan ook van invloed zijn op de parkeer- en 

verkeerssituatie, alsook op het woongenot van omwonenden. Clienten zetten vooralsnog 

vraagtekens bij de verkeersafwikkeling en de veiligheid, onder andere vanwege het aansluiten 

op een gevaarlijke kruising en rotonde. Er is ook nog niet gebleken dat de veiligheid door een 

deskundige is onderzocht. 

Watercompensatie 

19.De bouw van een sportzaal, parkeervoorzieningen en infrastructuur zal niet alleen het groene 

landschap aantasten, maar tevens brengt dit aanzienlijke oppervlakteverharding met zich 

mee. Clienten vragen zich af of dit gevolgen zal hebben voor hun percelen en of en op welke 

wijze er zal worden voorzien in watercompensatie. Het perceel zou overigens onderdeel 

worden van de waterberging en voorzien in extra waterpartijen ter compensatie van de onder 

andere de Westfrisiaweg. Dit zou niet meer mogelijk zijn als dit plan zou worden gerealiseerd. 
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Clienten vragen zich tevens af of het Hoogheemraadschap kan instemmen met deze 

ontwikkeling op deze locatie. 

Gevolgen voor de natuur 

20.In het verlengde van de zorgen over de waterhuishouding vragen clienten zich af welke 

gevolgen dit plan zal hebben voor de natuur. Het is aan L1W Raad om een gedegen onderzoek 

in het kader van de Wet natuurbescherming te verrichten. 

Woongenot 

21.Clienten vrezen voorts ook voor de gevolgen van een dergelijk plan voor een sportzaal voor 

hun woongenot. Clienten hebben bewust een woning gekocht waarbij kon worden genoten 

van een open landschap. Zij zullen dit uitzicht vanwege het voorgestelde plan verliezen. Ook 

vrezen zij in dat kader schaduwwerking op hun percelen, hetgeen van negatieve invloed is op 

hun woongenot als ook op de bruikbaarheid van zonnepanelen. Voorts zal de flinke toename 

van verkeer, als ook het geluid van activiteiten rondom de sportzaal het woongenot aanzienlijk 

beperken. 

Behoefte 

22.Voorts worden er vraagtekens gezet bij de behoefte aan deze sportzaal. De sportzaal zou 

volgens het schrijven van het College dienen ter vervanging van de oude gymzaal aan de Van 

Wassenaerstraat. Het is niet duidelijk waarom er sprake dient te zijn van vervanging en niet 

van een renovatie van de bestaande gymzaal. Het College wenst een verdubbeling van de 

capaciteit, maar er is voor zover bekend niet gebleken dat daar behoefte aan is. Het is in de 

visie van clienten niet realistisch te achten dat er ineens een verdubbeling van het aantal 

sporters in Obdam zal zijn. Het College wijst voorts op het realiseren van een valkuil voor het 

turnen. Ook hierover merken clienten op dat er vooralsnog niet gebleken is van een grote(re) 

behoefte aan turnfaciliteiten. In de Gemeente Opmeer is immers al sprake van een 

professionele turnlocatie in de Weyver. Het ontbreken van een capaciteitstekort wordt 

bevestigd door de beheer van De Stap. 

Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

23.In het verlengde hiervan menen clienten dat er geen sprake is van een maatschappelijke 

uitvoerbaarheid. Er kan niet bevestigend worden geantwoord op de legitimiteitsvraag: voor het 

plan bestaat geen draagvlak onder de inwoners van de Gemeente Obdam, meer specifiek de 

bewoners van de Polderweijde. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat er in reactie op het 

voornemen van het College al een flink aantal brieven met bezwaren van onder andere 
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omwonenden en de beheerder van de molen Weel en Braken aan uw College en Raad zijn 

gezonden. 

Econornische uitvoerbaarheid 

24. Clienten vragen zich voorts af of het voorgestelde plan economisch uitvoerbaar kan worden 

geacht. Clienten zijn ermee bekend dat het betreffende perceel door de Gemeente is 

aangekocht van de Provincie Noord-Holland. Zowel uw Gemeente als de Provincie 

Noord-Holland zijn als overheidslichaam gebonden aan de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Het is vigerende jurisprudentie dat u bij het aangaan en uitvoeren van 

privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 

daarmee het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen.2  Dit geldt dus ook voor de beslissing 

met wie en onder welke voorwaarden een overeenkomst tot verkoop van een onroerende 

zaak wordt gesloten.3  Clienten zijn niet vooraf geInformeerd over de verkoop van het perceel 

en aan hen is ook niet de mogelijkheid geboden om mee te dingen naar de aankoop daarvan. 

Voor zover bij clienten bekend zijn andere partijen evennnin in de gelegenheid gesteld om mee 

te dingen naar de aankoop van het perceel. Dit, terwijI op voorhand al redelijkerwijs te 

verwachten was dat er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van dit stuk grond. Bij 

schrijven van 24 maart jl. is namens clienten dan ook een beroep gedaan op de nietigheid van 

de overdracht. Nu de aankoop van het perceel onderwerp van geschil is, is het nog zeer de 

vraag of het plan uitvoerbaar kan worden geacht. Zowel in financiele als praktische zin. 

25.Dit geldt te meer vanwege het gegeven dat uit het Raadsvoorstel blijkt dat er door uw Raad 

nog nnoet worden ingestemd met de grondaankoopkosten. Hieruit leiden clienten af dat uw 

Raad geen toestemming heeft verleend voor de aankoop van het perceel en dat er dus geen 

bevoegdheid tot aankoop bestond. 

Gevolgen voor bestaande voorzieningen 

26.Het plan zal voorts financiele gevolgen hebben voor de bestaande voorzieningen. Zo is het 

voorzienbaar dat de bestaande sporthal De Stap, die in particuliere handen is, haar functie zal 

verliezen met naar alle waarschijnlijkheid een faillissement tot gevolg. In de visie van clienten 

is dit niet alleen een onredelijk gevolg, maar ook onnodige kapitaalvernietiging. Bovendien lijkt 

2  Vgl. HR 27 maart 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5565, rov. 3.3; HR 24 april 1992, 
ECLI:NL:HR:1992:ZC0582, rov. 3.3. 
3  Hoge Raad, 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 
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uw Gemeenteraad dan als directe concurrent van De Stap op te treden. Het is onwenselijk dat 

concurrentie wordt bedreven met publieke middelen. 

Alternatieven 

27. Het schrijven van het College geeft er geen blijk van dat er concreet onderzoek is verricht 

naar mogelijke alternatieve locaties voor het realiseren van een sportzaal. In het 

Raadsvoorstel wordt dit kort aangestipt, maar we wordt op geen enkele wijze inzicht gegeven 

in het alternatievenonderzoek en de afwegingen die daarin zijn gemaakt. IN het verslag van 

de Bewonersavond van 7 april 2022 staat dat in het Raadsvoorstel helder staat verwoord 

welke afwegingen de Gemeente op dit punt moet maken. Dergelijke afwegingen zijn echter 

niet in het Raadsvoorstel aangetroffen. 

28.In de visie van clienten zijn er locaties die geschikter zijn dan de locatie op het perceel nabij 

hun woningen en in de molenbiotoop. Zo kan allereerst de bestaande gymzaal worden 

gerenoveerd of gerevitaliseerd. Voorts beschikt Obdam ook over sporthal De Stap. Deze hal 

is gelegen in het sportpark van Obdam, omgeven door sportvelden en buitenzwembaden en 

bovendien in de buurt van jeugdwerk. Het is niet duidelijk waarom er geen gebruik gemaakt 

zou worden van de bestaande faciliteiten. 

29.Een plan voor een nieuwe sportzaal zou voorts kunnen worden ingepast in het gebied waar 

nieuwe woningen zijn voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat onnodig een open landschap 

wordt aangetast. Ook zou een sportzaal kunnen worden ingepast naast de school De Caegh. 

Een combinatie van onderwijs en sport kan elkaar op die manier versterken. 

30.Achter het Brakenkerkje is een bouwstortplaats aanwezig van de Gemeente. Deze locatie is 

goed bereikbaar, maar tevens op voldoende afstand van woningen. Het aangezicht zal 

vanwege de aanwezige bomensingel niet worden aangetast en ook is op deze locatie geen 

molenbiotoop aanwezig. 

31.Ter nadere onderbouwing van de alternatieven verwijzen clienten naar bijgevoegd document 

"Van Stort naar Sport", waarin de Bewonersvisie over alternatieve locaties voor de sportzaal is 

weergegeven (Bijlage 4). 
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32.Met het Raadsvoorstel wordt aan uw Raad uitsluitend de keuze voor de locatie aan De Braken 

voorgelegd. In feite wordt uw Raad dus gedwongen om er "ja" of "nee" tegen te zeggen. Voor 

evenwichtige besluitvorming is het juist van belang am oak alternatieven mee te nemen. 

Clienten verzoeken dan oak am het Raadsvoorstel in de huidige vorm af te wijzen. 

Aankoop grond door omwonenden 

33. Clienten wijzen erop dat zij de betreffende gronden graag zelf zouden kopen voor hetzelfde 

bedrag waarvoor een koopovereenkomst met de Provincie is gesloten. Alsdan kan uw 

Gemeente op deze locatie een waterberging realiseren, waartoe op de Gemeente nog een 

verplichting rust als gevolg van de aan leg van de Westfrisiaweg. Hiermee kan oak de 

openheid van het landschap warden gewaarborgd en wordt recht gedaan aan de belangen 

van omwonenden. 

Conclusie 

34. Gezien het voorgaande verzoeken clienten uw College en Raad vriendelijk doch dringend am 

af te zien van de voorgestelde locatie aan De Braken voor het realiseren van een sportzaal en 

in te zetten op behoud van de huidige landschappelijke waarden. Voor zover toch besloten 

zou warden de sportzaal op deze locatie planologisch mogelijk te maken, dan zijn clienten 

voornemens zich daartegen in rechte te verzetten. Vooralsnog gaan zij er echter vanuit dat dit 

niet nodig zal zijn. 

Hoogachtend, 

L.C'.A.C. Hoogewerf 
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Geachte heer/mevrouw, 

Wij willen u graag informeren over een aantal plannen die wij binnenkort (eind februari) 
aan onze gemeenteraad willen voorleggen. Het gaat om het voorstel van ons college am 
een nieuwe sportzaal te gaan bouwen waarvoor wij geld nodig. hebben om te kunnen • 
investeren. Dit omclat de oude gymzaal aan de Van Wassenaerstraat moat worden 
vervangen. 

In de voorbereidingen op die besluitvorming hebben wij in overleg met onze scholen in 
Obdam (De Kelderswerf en De Caegh) en met name de turn- en gymsportvereniging Victor 
nagedacht over wat het beste is. We gaan de raad dan ook voorstellen om te investeren in 
een sportzaal die een dubbele capaciteit heeft in vergelijking met de bestaande gymzaal 
en een sportzaal die duurzaam, met mogelijkheden voor innovatief bewegen en realisatie 
van een valkuil voor het turnen gaat warden ontworpen. 

Oak hebben wij nagedacht en gesproken over de beste plek voor deze nieuwe sportzaal 
moet komen. Met de scholen en gebruikers kwamen wij tot de conclusie dat de locatie aan 
De Braken waar de afgelopen jaren ook de kinderkermis is geweest, de beste is. Omdat u 
als omwonende rechtstreeks uitkijkt op deze locatie ontvangt u van ons deze brief. 

Dat gaan wij de gemeenteraad dan ook voorstellen eind februari. Wij gaan daarbij ook 
geld vragen om deze locatie ook zo landschappelijk te ontwerpen dat het gebouw goed 
wordt ingepast en dat wij ook rekening gaan houden met het o.a. het rnaken van een 
natuurspeeltuin. 

En natuurlijk willen wij rekening houden met de mensen die nu in de nabije omgeving van 
deze plek wonen. 

Als de gemeenteraad gaat instemmen met ons voorstel dan begint de periode waarin wij 
weer in overleg met alle betrokkenen gaan uitvverken. Hoe gaan wij een gebouwontwerp 
rnaken, hoe maken wij een plan voor de inrichting van de hele plek. 

Posiaares Telefoon Eniail BankrekznIng 
Postbus 21 I 16.33 ZG Avenborn (0229) 54 84 00 (0229) 54 84 84 info@koggenIand.ni NLO5 BNGH 028.51.28.175 



Wij vvillen u daarbij ook betrekken en gaan nog bedenken hoe wij dat het beste kunnen 
doen met bijvoorbeeld informatie-momenten. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief? Neemt u dan contact 
. op met Henk Wagenaar, Team Bestuursadvies, bereikbaar via telefoonnummer (0229) 54 

83 38 of via e-mail H. agenaar@koggenland.nl. 

ndHijk 

t, 
_thouders van Koggeniand. 

rIVO attinge onique M. Bonsen-Lemrners 
Burgemeester 
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CONTEXT 

De Westfriese Omringdijk vormt een herkenbare omlijsting van het oude 

zeekleilandschap van West-Friesland. Hierin liggen diverse droogmakerijen. In het 

Westfriese landschap zijn lokale landschappelijke verschillen ontstaan door de 

ontstaansgeschiedenis, de strijd tegen het water, de ligging en vooral de groei van de 

steden, de mate van ruilverkaveling en de huidige dynamiek. Het middendeel van 

West-Friesland toont landschappelijk gezien veel verwantschap met West-Friesland 

West en Oost, maar heeft wet deels een eigen ontstaansgeschiedenis en 

karakteristieken. In dit middendeel liggen onder andere de Icemen Obdam, Opmeer, 

Hoogwoud en Wognum. Onder andere de snelweg A7, de Westfrisiaweg en twee 

spoorlijnen verbinden dit gebied met de omgeving. 

West friese Om ringdijk, Abbe kerk © Theo Boort 
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Uitsnede historische kaarti8so (Topotijdreis) Uitsnede hoogtekaart (Actueel Hoogtebestand Nederland) 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

West-Friesland Midden is ontstaan uit grote hoeveelheden 
sediment die zijn afgezet door het Zeegat van Bergen. Dit 
getijdebekken, dat tot ver in het binnenland reikte, zorgde 
voor opslibbing met zand en klei uit zee. Hierop vestigde 
zich al vroeg een groot aantal mensen in een relatief hoge 
dichtheid. West-Friesland is dan ook een archeologisch 
waardevol gebied, met relicten in de bodem van nederzettin-
gen uit Steentijd, Bronstijd, ljzertijd en Romeins tijd (zie ook 
archeologie). Bijzonder is de strandwal bij Zandwerven, tussen 
Spanbroek en Spierdijk. Deze oorspronkelijk hoog gelegen 
zandrug behoort tot de oudste bewoonde gebieden van West-
Friesland. 

Vanaf de ljzertijd vernatte het gebied waardoor er veenont-
wikkeling tot stand kwam. Dit maakte het gebied ongeschikt 
voor bewoning. Vanaf de vroege middeleeuwen werd het 
gebied opnieuw in ontginning genomen. Rond Schagen, in 
het Geestmerambacht en rond Medemblik werden al in de 
8e of 9e eeuw veenontginningen gestart. Het centrale deel 
van West-Friesland werd gezien de archeologische vondsten 
enkele eeuwen later ontgonnen. Om het gebied te ontwate-
ren werden vanuit bestaande veenrivieren parallelle sloten 
het veen ingegraven • Op de droge toplaag kon men vervolgens 
wonen en akkers aanleggen. Een deel van de ontginningen 
werd beperkt door natuurlijke grenzen of bezitsgrenzen maar 
elders trok men onder druk van de bodemdaling steeds verder 
het veen in - net als in andere veengebieden. De ontginning 
van Hoogwoud, Sijbekarspel en Midwoud zijn daar mooie 
voorbeelden van. De ontginningen van Twisk, Nibbixwoud 
en de ontginningen in het zuiden van het ensemble konden 
duidelijk niet zo ver opschuiven, de kavels zijn minder lang. 
De meeste nederzettingen in de veenontginningen kregen 
de vorm van langgerekte linten. Veel plaatsnamen in West-

  

Friesland eindigend op -woud, -woude en -broek (zoals 
Oostwoud en Midwoud) herinneren nog aan het toenmalige 
onontgonnen landschap en de veenvegetatie • 

Door de doorgaande bodemdaling en erosie ontstonden of 
groeiden verschillende binnenmeren zoals het Wogmeer, 
het Berkmeer en het Baarsdorpermeer. Daarnaast kregen 
veel nederzettingen waterstaatkundige problemen. Om 
droge voeten te houden werden de nederzettingen verplaatst 
naar de hoogste plaatsen in het landschap, de kreekruggen. 
Kreekruggen zijn kronkelende zandbanen die op veel plaatsen 
in West-Friesland voorkomen. De zandbanen zijn met zand 
opgevulde restanten van voormalige getijgeulen. Er zijn twee 
hoofdtakken. De noordelijke hoofdtak loopt vanaf Hoogwoud 
via Abbekerk, Twisk en Opperdoes naar Medemblik. De 
zuidelijke hoofdtak loopt vanaf Hoogwoud via Wognum 
ten noorden langs Hoorn naar Wijdenes en verder richting 
Enkhuizen. 

Vanaf omstreeks de lie eeuw begon men ook met het aanleg-
gen van dijken om de veenontginningen tegen inbraken van 
de zee te beschermen. Vanaf de tweede helft van de 13e eeuw 
vormden deze dijken een geheel: de Westfriese Omringdijk. 
Door deze gesloten dijk nam de invloed van de zee sterk af. 
De Omringdijk onderging na aanleg nog flinke veranderin-
gen door de vele doorbraken en achter zwakke dijken werden 
inlaagdijken (reservewaterkeringen) aangelegd. Nog altijd 
vormt de Omringdijk door zijn hoogte de markante begren-
zing van het oude zeekleigebied. 

Het veenpakket dat zich eerder op de kleibodem had ontwik-
keld, is inmiddels verdwenen door oxidatie. Het gebied heeft 
echter wel de ruimtelijke karakteristieken van een veenont-
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ginningsgebied behouden. Doordat de gronden ter weerszij-
den van de opgevulde getijdegeulen later zijn ingeklonken en 
het zand in de geulen niet, zijn deze met zand gevulde geulen 
nu lichte verhogingen in het landschap. Dit noemt men 
reliefinversie • 

De kleine, verspreid liggende meren werden in het begin 
van de 17e eeuw droogmakerij en, zoals polders de Wogmeer, 
de Baarsdorpermeer, de Bennemeer en de Berkmeer. Ze zijn 
herkenbaar aan hun ringsloot en rechthoekige verkaveling. 

West-Friesland lag lange tijd aan zee en aan meren. Na 
de drooglegging van de Beemster, de aandijkingen van 
Groetpolder en Wieringerwaard en de aanleg van de 
Wieringermeerpolder werd de Westfriese Omringdijk steeds 
meer de scheiding tussen oud en nieuw land. Een klein deel 
van West-Friesland Midden grenst, ter hoogte van Hoorn en 
polder Beschoot, nog aan het Usselmeer. 
Een stoomtram, aangelegd in 1887, verbond Hoorn met 
Medemblik. 

Het gebied kende lang vooral een agrarisch gebruik. Als 
onderdeel van een groot landinrichtingsproces vonden in het 
midden van de 20e eeuw grootschalige ruilverkavelingen en 
daarmee schaalvergroting plaats. Aanleiding was de wens 
het agrarisch gebied beter aan te laten sluiten bij de moderne 
eisen van de landbouw. Het landschap werd getransfor-
meerd, maar dat gebeurde niet overal op dezelfde manier 
of in dezelfde mate. In dit deel van West-Friesland - met 
uitzondering van het gebied rondom Hensbroek en Obdam - 
is het historische landschap met een fijnmazige verkaveling 
en historische linten en erven aan de waterlopen nog redelijk 
intact gebleven. 

In vergelijking met andere delen van het West-Friesland 
heeft de ruilverkaveling relatief laat plaatsgevonden en heeft 
men meer oog gehad voor natuur en cultuurhistorisch waar-
devolle structuren. Wel verandert het beeld van het agrarisch 
landschap ook hier onder invloed van schaalvergroting van 
agrarische bebouwing en een ander gebruik van het land 
(paardenhouderijen, burgerwoningen). Verstedelijking is in 
dit ensemble beperkt gebleven tot enkele grotere dorpen. 

Aangrenzende ensembles: 
• Wieringen -Wieringermeer 
• West-Friesland West 
• West-Friesland Oost 
• Schermer- Beemster 
• Zeevang 

Provinciale structuren: 
(Agrarische) erven 
(Bebouwings-)linten 
Vaarten en kanalen 

• West friese Omringdijk 
• Stolpenstructuren 
• Usselmeerkust 

Aanvullende informatie: 
Gebieden van archeoiogisch belong 

• Molenbiotopen 
• Bakens in het landschap 
• Aardkundigewaarden 
• Landschapstypen Noord-Holland 
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KERN WAARDEN IN HET ENSEMBLE 

Ensemble West-Friesland Midden staat hiernaast beschreven aan 
de hand van drie provinciale kernwaarden: 

• de landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de 
belangrijkste kenmerken van deze landschappen. 

openheid en ruimtebeleving: de beleving van de vrije open 
ruimte, de horizon en de orientatiepunten. 

de ruirntehjke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen 
die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen. 
Denk hierbij aan bebouwingslinten, bomenlanen en dijken. 

Landschappelijke karakteristiek 

West-Friesland Midden is een oud zeekleilandschap met 
kleinere, verspreid liggende droogmakerijen (droogmakerij-
enlandschap). De voormalige getijdegeulen zijn herkenbaar 
als relatief hooggelegen kreekruggen. De voormalige wad-
vlakten vormen laaggelegen en overwegend open kommen 
(zie dekaart van hetActueel Hoogtebestand Nederland (AHN)). 

Het zeekleigebied heeft door de ontstaansgeschiedenis de 
karakteristiek van een veenontginningsgebied, vooral her-
kenbaar aan de lange veenlinten en opstrekkende verkaveling 
haaks op de linter'. Door het enigszins inklinken van de klei 
en het verdwijnen van het veen is een inversielandschap 
ontstaan en zichtbaar geworden. De oorspronkelijk lager 
gelegen oude wadgeulen liggen nu hoger dan het omliggende 
land, omdat ze in de loop der tijd zijn opgevuld met zand. Dat 
zand klonk minder in dan klei, waardoor dit de hogere delen 
in het landschap werden. 

De ligging van de linten is sterk gerelateerd aan de onder-
grond en de ontginning. De nederzettingen kwamen uitein-
delijk op de hoger gelegen kreekruggen te liggen. Een deel 
van de lange linten heeft hierdoor een licht gebogen vorm 
gekregen, zoals de langgerekte veenlinten met de aanlig-
gende lange kavels. Deze zijn terug te vinden aan de noord-
en zuidzijde van het ensemble, bijvoorbeeld rond Sijbekarspel 
en Berkhout. Direct aan de linten hebben de percelen vaak 
nog de oorspronkelijke breedte. Op enige afstand van het lint, 
achter de bebouwing, heeft het weiland na de ruilverkaveling 
een grotere maat en bredere percelen gekregen. 

In het midden van het ensemble zijn de linten onregelmati-
ger, sterker gebogen en liggen ze dichter bij elkaar. In dit 
gebied met kleine plaatsen als Zuidermeer, Zomerdijk en 
Zandwerven is het open weidegebied met de historische ver-
kaveling nog goed zichtbaar. In het gebied tussen Abbekerk, 
Hoogwoud en Wognum is de historische verkaveling vanuit 
de linten nog mooi te beleven. 

Landschappelijke karakteristiek 

1. Oude zeekleilandschap: waaiervormige 

veenverkaveling met langgerekte linten op de hoger 

gelegen kreekruggen 

a.'Kadetjesland'ten zuiden van Twisk 

2. Oude zeekleilandschap: mozaIekachtige verkaveling 

met onregelmatigere linten 

3. Kleine verspreid liggende droogmakerijen 

Verspreid door het ensemble liggen de droogmakerijen, met 
elk een middenas, een rechthoekige verkaveling en een 
ringsloot of ringdijk. Vaak ligt de bebouwing aan de mid-
denas, maar bij polder Berkmeer is alleen aan de rand van de 
polder gebouwd. Bijzonder is ook het 'kadetjesland' bij Twisk 
en Benningbroek. Dit is ontstaan doordat boeren, gedurende 
eeuwen de greppels uitbaggerden. De grond uit de greppels 
kwam in het middenperceel terecht. Daardoor zijn de hoogte-
verschillen (als broden of kadetten) van soms wel meer dan 
anderhalve meter binnen een perceel ontstaan. 

Het ensemble is dooraderd met sloten, vaarten en tochten die 
herkenbare lijnen in het landschap vormen, zoals bijvoor-
beeld de Kromme Leek, de Langereis en de Wijzend. 

Openheid en ruimtebeleving 

In dit ensemble bevinden zich zowel matig open gebieden als 
open tot zeer open gebieden. De linten met bebouwing en/of 
beplanting en de houtsingels vormen begrenzingen van 
kleinere en grotere open ruimten. Vanaf de lange, soms 
gebogen, linten aan de noord- en zuidzijde zijn er lange zicht-
lijnen over het polderland. En tussen de linten is sprake van 
lange zichtlijnen haaks op de kavels: een aan twee zijden 
begrensde openheid. Vaak is er uitzicht vanaf het lint op het 
landschap. 
In het midden van het ensemble wordt de openheid vaak aan 
meerdere zijden begrensd, omdat de linten hier in verschil-
lende richtingen en op kortere afstand van elkaar liggen. 
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De kleinere droogmakerijen hebben geen hoge ringdijk en 
doen mee in het halfopen landschap. De rand van polder 
Heerhugowaard, op de westgrens van het ensemble, heeft 
wel een hogere dijk erlangs. 

De Westfriese Omringdijk vormt door zijn hoogte en herken-
bare dijkprofiel op veel plaatsen een duidelijke grens langs de 
noord- en zuidzijde. Vanaf de dijk is er vaak zicht naar beide 
zijden en is het verschil tussen het oude zeekleilandschap en 
de nieuwere aandijkingen en droogmakerijen goed te 
beleven. 
Verspreid door West-Friesland Midden staan verschillende 
molens als markante objecten in het landschap. 

Ruimtelijke dragers 

Het Westfriese landschap heeft een lange geschiedenis als 
cultuurlandschap met oude ontginningsstructuren, vaarten 
en dijkwegen als structuurlijnen. De Westfriese Omringdijk 
markeert de begrenzing van het oude zeekleigebied. Dit is 
een structuur van regionale betekenis en een provinciaal 
monument. De dijk is door het duidelijke profiel en de grote 
hoogte heel herkenbaar in het landschap. Aan de zuidzijde is 
een deel van de Westfriese Omringdijk in de 17e eeuw 
gebruikt als Schermerdijk. Ook de Beemster raakt aan de 
Omringdijk. De Omringdijk heeft langs het Usselmeer, ter 
plaatse van de Hoornse Hop, nog steeds een waterkerende  

functie (ziestructuurUsselmeerkust). Hier ligt ook het gemaal 
Schardam aan de dijk. 

De lint(dorp)en met de vele stolpen volgen vaak de oude 
kreekruggen. Ze zijn beeldbepalend en zijn van oudsher de 
dragers van verstedelijking. De linten zijn de dragers van een 
mix aan grotere en kleinere functies. Het profiel van de weg 
met bebouwing en de mate van bebouwingsdichtheid is per 
dorpslint verschillend. Het groene beeld wordt bepaald door 
erfbeplanting en tuinen. Langs de linten staan (reeksen) 
stolpboerderijen (ziestructuurStolpenstructuren), soms met een 
waterloop (voorsloot) ertussen (zoals in Twisk). De dwarswe-
gen, die de lengterichting van de lange kavels volgen, vormen 
de verbinding tussen de linten. Deze hebben veelal geen 
bebouwing. 

De hoger liggende historische spoorlijn (Hoorn-Medemblik) 
en de stations vormen samen ook een ruimtelijke drager. 
Daarnaast zijn de (ring)vaarten en de tochten herkenbare 
lijnen in het landschap, hoewel er vaak maar beperkte hoog-
teverschillen zijn. De deels beplante provinciale wegen liggen 
relatief los in het landschap en vormen op enkele plekken 
dragers voor grootschalige nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
De snelweg A7 en de spoorlijnen ligt hier juist grotendeels op 
maaiveld en ̀ los' in het landschap, hier en daar omgeven 
door bomenrijen. De snelweg is alleen bij Hoorn een drager 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

Openheid en ruimtebeleving 

1. Lange zichtlijnen tussen gebogen langgerekte linteri 

2. Openheid aan meerdere zijden door linten begrensd 

3. Droogmakerijen doen mee in halfopen landschap 

4. Rand van polder Heerhugowaard 

5. Westfriese Omringdijk 

6. Openheid Hoornsche Hop 

)}5 Moen met molenbiotoop (indicatief) 

Baken (kerk-, water-, of vuurtoren)  

Ruimtelijke dragers 

1. Westfriese Omringdijk 

2. 1)sselmeerkust 

3. Langgerekte linten die veelal de hoger gelegen stroomrug volgen 

4. Dwarswegen evenwijdig aan de verkaveling 

S. Historische spoorlijn Hoorn- Medemblik 

6. Ringvaarten en -dijken (kleine) droogmakerijen 

e.N6  Stolpenstructuren 

Bestaande windturbines/-parken 
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DVNAMIEK AIVIBITIES EN ONTWIKKELPRINCIPES 

De snelweg A7 en straks ook de Westfrisiaweg (N23)/ 
Houtribdijk en het spoor (OV-knooppunten) verbinden dit 
gebied met de Amsterdamse regio, Friesland en I-ley°land. De 
zuidelijke delen van West-Friesland liggen net binnen de 
invloedssfeer van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), 
waardoor de stedelijke dynamiek net buiten dit ensemble 
neerslaat, vooral in Hoorn. 

Ook in dit ensemble vindt agrarische schaalvergroting en 
verbreding op de agrarische erven plaats, maar minder 
ingrijpend dan in West-Friesland Oost en West. Naast land-
bouw zal de energietransitie zorgen voor ruimtelijke ontwik-
kelingen in het landschap, bijvoorbeeld in de vorm van zon-
neakkers. Binnen het ensemble bevindt zich ook een van de 
zoekgebieden van het provinciale Wind op Land-beleid. 
De recreatieve betekenis van het landelijk gebied zal verder 
toenemen en ruimte vragen, bijvoorbeeld met langzaam-ver-
keerroutes en recreatieve functies, De Westfriese 
Omringdijk, de nabijgelegen historische stad Hoorn en de 
pittoreske kleine dorpen als Twisk zijn binnen het ensemble 
belangrijke trekkers. 

Delen van dit ensemble zijn beleidsmatig beschermd. Een 
aanzienlijk deel van dit ensemble is weidevogelgebied. Er zijn 
meerdere kleine gebieden in het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) en enkele ecologische verbindingszones. Er is een 
aardkundig monument bij Benningbroek-West en er zijn 
meerdere aardkundig waardevolle gebieden (vooral aan 
noord- en oostzijde van ensemble in de omgeving van 
Abbekerk en bij de Kromme Leek). Er zijn twee stiltegebieden, 
aan noord- en zuidwestzijde. Geheel West-Friesland is 
archeologische waardevol gebied. Twisk is rijksbeschermd 
dorpsgezicht. De stations (ander andere Wognum-
Nibbixwoud en Twisk) van de historische spoorlijn Hoorn-
Medemblik zijn provinciaal monument. 

De algemene ambitie is om ruimtelijke ontwikkelingen: 
• bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden 

van de landschappelijke korakteristiek 
• bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van) 

openheid en 
• helder te positioneren ten opzichte van de ruimtelijke  dragers. 

Onderstaande ambities en de bijbehorende ontwikkelprincipes 
zijn vertrekpunt bij het streven naar ruimtelijke kwaliteit. 

De ombities en ontwikkelprincipes zijn onder andere gebaseerd op het 
Beeldkwaliteitsplan West friese Omringdijk (Feddes/Olthof, Grontmij in 
opdracht van provincie Noord-Holland, 2009)  en Een dijk van een regio, 
structuurschets West friesland (Urhahn I  stedenbouw &strategie, in 
opdracht van de zeven Wes tfriese gemeenten, 20)7). 

1. De verschillende lintbebouwings- en verka-
velingsstructuren blijven herkenbaar en 
beleefbaar 

Binnen West-Friesland Midden komen verschillende 
kenmerkende structuren samen: enerzijds het zeekleige-
bled met veenontginningsstructuren en de lange bebou-
wingslinten en anderzijds de verspreid liggende kleine 
droogmakerijen. Watergangen (tochten, gouwen en 
sloten) dooraderen het gebied. 

Verkovelingspatronen: Landschappelijke lijnen: 

Kenmerkende structuren van langgerekte gebogen lintdorpen, wooier-, 
stroken- en mozoIekverkoveling,watergangen en verspreid liggende kleine 
droog Mokerijen. 

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij: 

• het behouden van de gestrekte veenverkaveling, de 
langgerekte lintdorpen en watergangen. 
> Het landschap met herkenbare historische structuren 
is vertrekpunt. Het gaat om de langgerekte linten, 
smalle wegen, stolpenreeksen, erven, terpen, dijken en 
kreekruggen (reliefverschillen), waterstructuren en de 
karakteristieke dorpen. Pas nieuwe ontwikkelingen, 



schanueliike karakteristiek (zoals de 

zoals nieuwe bebouwing, agrarische schaalvergroting en 
recreatieve voorzieningen, in met respect voor de land-

 

verkaveling) en de 

als onderlinge karakterverschillen tussen de linten 

Licht gebogen lint: Rechte verbindingsweg: 

daartussen rechte dwarsverbindingen in een open land-
schap kenmerkend. In het middengebied zijn de linten 
onregelmatiger, sterker gebogen en liggen ze dichter bij 
elkaar. 
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cultuurhistorie (zie de stractuur Stolpenstructuren) 
> Versterk het eigen karakter van het lint Neem de 

uitgangspunt bij de inpassing van ruimtelijke ontwikke-

 

lingen. Denk aan beplanting, profiel, stolpenstructuren, 
bebouwingstypologie, etc. 

Bijvoorbeeld onderscheid 
tussen kronkelige 
bebouwingslinten (zwart) 
en reclite verbindings-
wegen (rood) 

> Behoud de doorzichten vanaf de linten op het open 
landschap. 

Lintbeboutving met 
doorzichten over sloten en 
ruitne erven 

> Versterkwaar rnogelijk delandschappelijke structuren in ditgebied 
en ontwikkel zle tvatergangen, voormalige waterkeringen en histori-

sale wegen, als recreatieve structuren (kans), 

• het benadrukken van het contrast tussen de droog-
makerijen en het veengebied, 

Polder 
Bennemeer 

"'-\<-(„ Polder de 
Wog meer 

Polder de 
Berkmeer 

Boorsdorpermeer 
polder 

> Behoud de polder als herkenbare eenheid. Zorg dat er 
onderscheid blijft tussen tinnen' en ̀ buiten' de polder. 
Ontwikkel bij grotere transformaties de polder als 
eenheid. 

Behoud de ringsloot 
als zichtbare rand 

/ „ 

> Versterk de identiteit van de polderlijnen, -linten, 
ringsloten en kaden in de droogmakerijen. Houd bij 
grotere, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen afstand tot 
de polderlinten, zodat deze herkenbaar blijven en sluit 
wat betreft maat en schaal aan bij de bestaande bebou-
wing. 
> Ca zorgvuldig om met de bestaande waterbouwkundige 
structuren en constructies, slootstructuren, gemalen, 
dammen, molenlocaties, tochten etc. 

2. De openheid tussen de linten is uitgangspunt 

De lange nederzettingslinten zijn een belangrijk onder-
deel van het Westfriese landschap. Aan de noord- en 
zuidziide van het ensemble zijn vooral de langgerekte 
(soms licht gebogen) linten met gestrekte kavels, met 

T1' 

re\ 
1') 



Grote openheid 
Nissen de linten 

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij: 

Openheid tussen 
de linten 
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• het behouden van de openheid tussen de linten. 
> Houd de ruimte tussen de linten vrij van bebouwing en 
opgaande beplanting, zodat de linten als afzonderlijke 
structuren herkenbaar blijven. Houd de rechte dwars-
wegen bij voorkeur vrij van bebouwing. 
> Behoud de zachte, verspringende overgangen tussen de 
linten/lintbebouwing en het open landschap. 

3. De Westfriese Omringdijk is de omlij sting 
van het open Westfriese landschap 

De Omringdijk is een regionale ruimtelijke en cultuur-
historisch waardevolle structuur. De dijk markeert de 
overgang van het kleinschalige Westfriese landschap 
naar het rationele landschap van onder andere de 
Wieringermeerpolder en het fijnmazige veenlandschap 
van Polder Beschoot en polder Mijzen (zie structuur 
Westfriese Omringdijk). 

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij: 

• het herkenbaar houden van de Westfriese 
Omringdijk als doorgaande lijn en identiteitsdrager. 
> Neem de continuiteit van de dijk en het kenmerkende 
profiel als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
> Houd de zone direct langs de dijk vrij van bebouwing: 
respecteer binnen de 'kwaliteitszone' van de Westfriese 
Omringdijk de openheid van het landschap. Houd 
binnen een ruimere zone (de 'panoramazone') rekening 
met de visueel-ruimtelijke relaties vanaf de dijk (zie struc-
tuur Westfriese Ornringrlijk). 
> Versterk de visuele en ruimtelijke relatie tussen dijk en 
kleinschalige omgeving en historische elementen als 
wielen, braken, terpen, linten, burchten en stolpen etc. 
(zie ookstructuur Stolpenstructuren). Houd het karakter van 
het Westfriese landschap met cultuurhistorische waar-
devolle gegroeide structuren beleefbaar vanaf de dijk. 
> Zorg dat de Westfriese Omringdijk steeds vanuit het 
Westfriese landschap als rand en als autonoom land-
schappelijk element beleefbaar blijft. 
> Versterk de recreatieve en toeristische functie van de Westfriese 
Ornringdijk en de Ussehneerkast, met respect voor het Ian dschap en de 
cultutirhistorie (kans). 

4. Snelweg A7 is een losliggende structuur in 
het continue landschap 

Hoewel de snelweg A7 hier en daar samenvalt met de 
kavelrichting, ligt de snelweg relatief los in het 
Westfriese landschap. De weg is niet een drager voor 
ruimtelijke ontwikkelingen, ook niet om de ̀ overhoeken' 
langs de weg op te vullen. Het open Westfriese landschap 
loopt aan beide zijden van de weg door en blijft dominant 
in de beleving. 
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A7 als losliggende structuur, 
met vrij zicht op het continue 
landschap 
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aansluit op het bestaande omringende landschap; 
vermijd hoge hekken in het landschap. Streef ernaar dat 
de opstelling kwaliteit toevoegt aan het bestaande land-
schap. 

• het behouden van de vrije ruimte (molenbiotopen) 
rond historische windmolens, in verband met de 
windvang en de zichtbaarheid van de molens in het 
landschap (zie aanvullende informatie voor de rnolenbiotoop). 

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij: 

• het behoud van het huidige open landschap langs de 
snelweg A7 en het benadrukken van de continufteit 
van het Westfriese landschap aan beide zij den van de 
snelweg. 
> Behoud de kwalitatieve open inrichting van de zone 
langs de snelweg. Wees zeer terughoudend met ruimte-
lijke ontwikkelingen direct aan de A7 ('snelwegzichtloca-
ties'). De onderliggende landschappelijke (verkavelings) 
structuren zijn steeds leidend en nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen voegen zich hiernaar. 

Het landschap oopt door aan 
V beide zijden van de snelweg 

Geen ontwikkelingen longs de 
snelweg A7 die het doorlopende 
landschap verstoren en het zicht 
op het landschap blokkeren 

5. Overige ontwikkelprincipes 

De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij: 

• het behouden en het zichtbaar/beleefbaar blijven van 
de huidige verkavelingsstructuur (inclusief sloten) 
bij (semi-)tijdelijke functies en opstellingen in het 
landschap, zoals voor zonne-energie, Zorg voor een 
ruime landschappelijke begrenzing van het terrein, die 
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Bijlage: Molenbiotopen I Provincie Noord-Holland 

Molen(biotopen) 

Ruim 150 historische en in werking zijnde windrnolens dragen in hoge 

mate bij aan het landschapsbeeld van Noord-Holland. De =lens 

vormen het restant van de honderden windmolens die het landschap 

eens domineerden. Het zijn merendeels watermolens ten bate van de 

waterbeheersing in de polders (poldermolens), voor een kleiner deel 

industriemolens. 

De molens staan verspreid door de hele provincie. De plek van de molen 

en het molentype dat men aantreft zegt iets over de geschiedenis van 

het landschap. Binnen dat landschap is de molenlocatie zo gekozen 

dat de molen optimaal kon functioneren. Op een aantal plaatsen is een 

historisch functionele groep bewaard gebleven, zoals in de polders Zijpe 

en Schermer. Ze getuigen daar van het ontstaan en waterstaatkundig 

beheer van deze polders. Langs de Zaan bij Zaandijk staat een groep van 

industriemolens die getuigt van het fabricageproces uit de periode van 

\KS& het stoomtijdperk. 

De landschappelijke en cultuurhistorische betekenis van de molens is 

groot.Vele zijn als Rijksmonument aangewezen. De algemene ambitie is 

cm bij te dragen aan het zichtbaar houden van draaiende molens in het 

landschap. 

De molenbiotoop, de vrije ruimte rond de molen, is van fundamenteel  

belang voor de werking en het behoud van de molen. Deze dient 

zowel on) de zichtbaarheid van de molen en de karakteristiek van de 

orngeving in stand te houden als cm de windvang voor het daadwerkelijk 

functioneren te borgen. Binnen deze molenbiotoop may bebouwing en 

begroeiing de windvang niet belemmeren. 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden 

met de molenbiotoop, de vrije ruimte rond molens. De 1:100 regel is 

hierbij uitgangspunt: 

binnen 100 meter rond de molen mag geen bebouwing hoger dan 

de onderste punt van de verticaal staand wiek worden opgericht. 

Beplanting mag niet hoger worden dan de onderste punt van de 

verticaal staande wiek; 

binnen 100 tot 400 meter rond de molen mag geen bebouwing 

hoger dan 1/100 van de afstand tussen bouwwerk en molen, 

gerekend van de onderste punt van de verticaal staande wiek 

worden opgericht. Beplanting mag niet hoger worden dan 1/100 van 

de afstand tussen beplanting en molen, gerekend van de onderste 

punt van de verticaal staande wiek. 

• Platens met molenNotoop ancItcatlell 
a tkomsttg van: wwwmokndotabas.n1 

longe duiniandschap 
Sttandwallen- en Oaktenlands<hap 

1 Oroogrnaketijenlandsch3p 
Aanchikingenlands<hap 
Oude zeekleitandxhap 
Keileemlandschap 
Sttnmallenlanctschap 
Vecnpcgtierlandschap 
Veenrtv(etlandsthap 
Landschap vootmalfge Zukterzee 
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Bewonersvisie 

Van Stort naar Sport 
Of gewoon naast de school zoals het hoort? 

April 2022 
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Samenvatting 

Er is helemaal geen behoefte aan extra ruimte en accommodatie voor sportverenigingen. De ruimte die 
de Stap momenteel nog heeft zou in at le behoeftes kunnen voorzien. Victor Gynnsport zou zelfs per 
direct van de zaal gebruik kunnen maken zonder aanpassing van hun rooster. Eventueel zou er wat 
aangepast kunnen worden in de zaal om deze nog beter inzetbar te maken. 

Er is dus eigenlijk alleen maar behoefte aan vervanging van de gymzaal voor de Scholen. Beide scholen 
zijn volwaardige scholen en zullen binnen enkele jaren groter zijn dan de gemiddelde school in 
Nederland. Er dient dus gewoon een gymzaal per school te worden gebouwd. Hiertoe is ruimte naast de 
Kelderswerf voor aanwezig en ook de oude gymzaal zou gebruikt kunnen worden voor de Caegh, maar 
een nieuwe plaats in Tuindersweijde is natuurlijk nog beter. Beide gymzalen hoeven niet groter te zijn 
dan de maatvoering zoals aangegeven in VNG model verordening voorziening huisvesting onderwijs en 
kosten volgens het VNG € 1,4 mio per gymzaal. 

De jongerenhuiskamer zou veel beter in het centrum van Obdam in de kelder van De Brink kunnen gaan 
zitten. In het verleden is at een jongerenhuiskamer aan de andere kant van het dorp geweest 
(Noorderbrug), maar die locatie is met verlies verkocht aan 011eke Bolleke omdat er geen jongeren 
kwamen. Wederom proberen aan de andere kant van de rand van het dorp zou geen ander resultaat 
geven. 

De natuurspeeltuin kan ook gerealiseerd worden naast de Caegh en of naast de Kelderswerf. Veel beter 
om dit soort accommodaties te koppelen aan scholen, omdat dan overzicht en toezicht dan beter is dan 
dit buiten aan de rand van het dorp te doen. 

Tegenvoorstel bewoners 

Onderwerp Budget 
2 gymzalen conform eisen VNG € 2,8 mio 
Aanpassingen Stap € 0,2 mio 
Jongeren huiskamer budget voor De Brink € 0,1 mio 
2 x natuurspeeltuin € 0,1 mio 
Totaal € 3,2 mio 

De Bewoners zijn bereid om de zojuist gekochte grond over te nemen, indien de gemeente daar een 
waterberging van wit maken. Dat zou wellicht het budget wat helpen. Hier zijn vast goede afspraken 
over te maken. 
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Victor Gymsport en overige sport activiteiten. 

De combinatie van Victor met een basisschool gymzaal maakt de keuze van een locatie lastiger, want zij 
hebben meer ruimte nodig. Tijdens de bewoners informatieavond, werd vermeld dat de sporthal "De 
Stap" overvol zat en er verenigingen wilde uitwijken. Bij navraag bij de beheerder van de Stap bleek dat 
dit absoluut niet waar te zijn. Er is zelfs zoveel vrije ruimte dat Victor gymsport alle activiteiten direct 
zou kunnen doen in de Stap in de tijden die nog beschikbaar zijn in De Stap. Victor hoeft niet eens hun 
schema aan te passen. 

Wij denken dat het daarom belangrijk is om de koppeling van de gymzaal voor de basisschool en de 
activiteiten van Victor Gymsport van elkaar los te koppelen waardoor er alleen nog maar hoeft te 
worden nagedacht over een gymzaal voor de basisscholen. Victor Gymsport kan gewoon naar De Stap 
en als zij subsidie willen hebben voor enige aanpassingen in de Stap, zullen ze daarvoor bij de Raad een 
verzoek moeten indienen zoals iedere andere sport vereniging. Er is geen reden om Victor Gymsport 
voor te trekken ten opzichte van alle andere sportverenigingen. 

De Stap 
Er wordt gesteld dat de Stap overboekt is en niet meer extra activiteiten kan borgen. Ca is absoluut niet 

waar. Een paar feiten over de Stap op een rij 

1. Er is nog meer dan voldoende ruimte voor andere activiteiten in de avond en in het weekend 
2. De Stap is private eigendom 
3. Als de gemeente een volwaardige sportzaal gaat neerzetten die gaat concurreren met de Stap, 

gaat de gemeente concurreren met een private partij. Wat nu als deze private partij failliet gaat 
door de komst van een nieuwe sportzaal van de gemeente. 

4. De Stap wordt overdag gebruikt door de bovenbouw van de Kelderswerf waarvoor de Stap 
inkomsten krijgt. Daarvoor heeft de Stap genvesteerd in apparatuur voor de school. 

Indien de gemeente een locatie neerzet die kan en gaat concurreren met de Stap, zal de Stap op een 
gegeven moment failliet gaan en zal de sporthal leeg komen te staan. 

Wettelijke eisen aangaande een gymzaal 

Er wordt vaak gesuggereerd dat er tal van eisen en wetten zijn aangaande een gymzaal voor een 
basisschool. Dat klopt bijna, maar niet in de richting die gesuggereerd wordt. De wettelijke richtlijn die 
door het VNG worden gesteld in "VNG Model Verordening voorziening huisvesting onderwijs" zijn veel 
lager dan er nu wordt gesuggereerd. De norm van de KVLO (koninklijke vereniging voor lichamelijke 
opvoeding) waarvan het lijkt dat de raad gebruikt maakt, zijn zelfbedachte normen door de KVLO, wat 
de vakvereniging is voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding. (WI] van WC-eend adviseren 
u...). Dit zijn uiteraard goed doordachte normen, echter zonder enige noodzaak om ze te volgen. Het is 
dus een advies vanuit de vakvereniging. Daar hoeft de gemeente zich niet door te laten leiden. De 
gemeente moet "Verordening voorziening huisvesting onderwijs Koggenland 2015" volgen. 
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In de "Verordening voorziening huisvesting onderwijs Koggenland 2015" is gesteld dat de nninimale 
oppervlakte voor een lokaal van bewegingsonderwijs 252 M2 en 5 meter hoog moet zijn, wat neerkomt 
op 21 x 12 x5). Er staat in de verordening van 2015 geen eis aangaande de afstand tot de gymzaal vanaf 
de school, wat in de huidige omstandigheid verstandig is, onndat de VNG model 1 km als maximum stelt. 

De Raad kan er uiteraard voor kiezen om de norm van de KVLO wel te volgen. De norm heeft 2 
hoofdbepalingen. Ten eerste de binnenmaatvoering van netto 22 x 14 x 5,5 meter. Maar ook de 
maximale afstand tussen gymzaal en school is neergelegd in de norm van de KVLO die maximaal 750 
meter bed raagt. 

Indien de Raad de nornnen van de KVLO wil volgen, dan zullen er 2 gymzalen naast de basisscholen 
moeten worden gebouwd, waarbij een ruimte naast de Kelderswerf en een gymzaal in de 
Tuindersweijde de beste opties zullen zijn. Anders kan er nooit aan het afstandscriteriunn worden 
voldaan. Indien de Raad het breder wil trekken en de verordening van de VNG volgt, dan is alleen de 
locatie achter het Brakenkerkje een mogelijkheid. 

De VNG stelt in de verordening sectie E.1. dat een gymzaal 1,4 mio kost, wat binnen het huidige budget 
voorstel valt indien er 2 zouden worden gebouwd. 

Het is verstandig om goed na te denken of de Raad wel de KVLO wil volgen. Een goed alternatief met 
een veel beter toekomstgericht perspectief wordt beschreven in https://hetnieuwegvmmen.nlivier-

 

misverstanden-over-gyrnzalen/ 

De Scholen in Obdam 

In Obdam staan 2 scholen die verschillend zijn in locatie en levensopvatting. De Caegh is met een 
Christelijke levensopvatting en de Kelderswerf met vrije levensopvatting. Zoals te zien is in de 
statistieken van de afgelopen jaren is de Kelderswerf aan het groeien met 20% in de laatste 5 jaar en de 
Caegh juist aan het dalen met > 25% in de laatste 10 jaar. De verwachting is dat aan deze daling een 
einde komt als de Tuindersweijde met ongeveer 800 woningen in de buurt van de Caegh gerealiseerd zal 
worden. De verwachting is dat de Caegh wellicht weer tot het oude niveau zal komen van 450 leerlingen 
en de Kelderswerf zal de groei doorzetten (inclusief de leerlingen met een andere levensopvatting uit 
Tuindersweijde) weer zal groeien naar 250 leerlingen. 

Eigen gymzaal is wenselijk 

Het gemiddelde aantal leerlingen per school in Nederland is 208 (www.allecijfers.n1). Beide scholen 
zullen dus groter worden dan het landelijke gemiddelde. Obdam is niet meer een klein dorpje. Beide 
scholen horen een eigen gymzaal te hebben voor de leerlingen, vlak naast de eigen school. Voor beide 
scholen zijn hier mogelijkheden. Bij de Kelderswerf is er plek genoeg naast de school. Voor de Caegh, 
kan de oude locatie worden gebruikt, Vlak naast de school ipv de fruittuin (die verplaatst kanworden 
naar de sloot), dmv opkopen van het huis op Duinweid 1, op de oude locatie van de gymzaal of in de 
nieuwe wijk De Tuindersweijde. 

De VNG stelt in de VNG model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in sectie E.1. dat een 
gymzaal € 1,4mi0 kost, wat binnen uw huidige voorstel valt indien er 2 zouden worden gebouwd. 

5 



i 

OmtiNlocvieo 
Sruideraveld 

(4)3b,iirr 

Dekahiarkt Obdam 

o  Soci32il-Cultureel 
Centrui) tte 

Obdam 

renittser pralk1;4k 
°Nam 

7: 

4'1 
easisqp,o1 De Caegh 

601
1,
30e,?..el& Bal0r, / 

3 ,s,„p• te. 

r
--
1

-
0
-
41....„,_.,

 Banketbat.keril y -s: Naas &cod- Eti 0 
....,..,:z.., 03 

1 ...', 
,A3pilypeprspp,,Ti - 

ow 9 Go 

Minder wenselijk alternatief voor de kinderen, scholen, 
rijksmonument en bewoners 

lndien de gemeente wil volharden in het realiseren van maar 1 gymzaal voor 2 scholen, geldt het 
volgende. 
In principe zijn leerlingen van de Kelderswerf even belangrijk als die van de Caegh, dus een realisatie van 
een gymzaal voor de school naast de school bij beide scholen zou uiteraard de beste oplossing zijn. 
Echter, wanneer er maar 1 gymzaal voor de scholen gerealiseerd kan worden, moet er een keuze 
gemaakt worden. 

1. Alle kinderen zijn gelijk. 
De afstand naar de gymzaal moet voor beide scholen zo min mogelijk zijn en als aan de norm 
van de KVLO moet worden voldaan, dan mogen beide scholen de 1000 meter afstand niet 
passeren. In dat geval is alleen een gymzaal op locatie achter het Brakenkerkje een optie. 

2. De kinderen van de Kelderswerf zijn minder belangrijk dan die van de Caegh. 
De adstandscriterium wordt gemaakt op basis van het aantal leerlingen en de gemiddelde 
afstand die de leerlingen in Obdam moeten afleggen naar de gymzaal. Dus een gewogen 
gemiddelde. Dan zou de oude gymzaal of de Tuindersweijde de beste locatie zijn. 

Sc_holen 

Stort achter Brakenkell4e 
In de Molenbiotoop 
floerdet  Blankendaal 
hificiesweijde 
Wssen.aerstraat 

De Stap 

Afstandmatrix 
Optie 1 
stort 

Optie 2 
Molen 

Optie 3 
Blanke 

Optie 4 
tuinder 

optie 5 Optie 6 
Wassen Stap 

1. Kelderswerf afstand 700 1200 1100 1600 1200 

 

1. Caegh afstand 

2. Gewogen nu 

1000 

892 

550 

783 

600 300 300 

    

780 767 623 98 
2. Gewogen later 893 782 779 764 621 986 
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Aantal leerlingen per locatie: 

Gewogen nu Kelder 186 

Gewogen nu Caegh 332 

Totaal nu 518 

Gewogen later Kelder 250 

Gewogen later Caegh 450 

Totaal later 700 

Door gebruik te maken van de afstandenmatrix kan er duidelijk een keuze gemaakt worden. Indien er 
wordt gesteld dat alle kinderen gelijk zijn, dan is de stort het beste, en als de aantallen leerlingen 
belangrijker zijn (en de oude gymzaallocatie geen optie is), dan is de Tuindersweijde de beste optie. 

Aantal leerlingen per schooljaar (332 leerlIngen in schooljaar 2021-
2022) co 
School:wen 2010.2011 t/rn 2021-2024  On  Criegh 
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Aantal keitingen per jam On C.O. Gegevers noon de schooljaren 2010-2011 tot en 
met 2021-2021 De Ceegti tett 312 leerfngen in sdooper 2021-2022. 

Aantal leerlingen per schooljaar (186 leerlingen in schooljaar 2021-
2022) co 
Seitooqartn 2010-2011Mo 20214022. De Vsklermert 

Gratielc tete! 
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223 
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Alle alternatieven in Obdam 
Alle getoonde opties hieronder voldoen aan de mogelijkheid van een sportzaal in de afmeting waar tot 
nu toe over gesproken wordt. De afstandenmatrix laat zien welke locaties het meest geschikt zijn op 
basis van afstand. 

Optie 1: De stort achter het Brakenkerkje 
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Zicht vanaf de Fazant / Lijster 

it vanaf de Fazant 

Dit lijkt de beste optie 

1. De enige optie met voor beide scholen minder dan 1000 meter afstand. 
2. Geen ontsiering van het landschap (tegenover industrie terrein en bijna 200 meter vanaf 

woningen) 
3. Alles zou hier gerealiseerd kunnen worden 
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Optie 2: De Bra ken er hoogte van de Molen 

1. Afstand voor Kelderswerf is ongeveer gelijk als die met de Wassenaarstraat. 
2. Ontsiering van aanzicht van dorp 
3. In molenbiotoop van een rijksmonument 
4. Uitzicht op een rijksmonument voor een volledige wijk belemmerd door de voorheen wijde 

opzet van de wijk met veel doorkijken. Uitkijk wordt nu op een blokkendoos. 
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Optie 4: Tuindersweijde 

f$ j$ 4 • X Totsors 

; 
. .{? 

Irmorrjorstoo Oar 

•.-•••••••• 

Optie 3: Achter en gecombineerd met boerderij van Blankendaal naast brandweer 

Hierbij zou de Boerderij geIntegreerd kunnen warden met de sporthal en bijvoorbeeld kunnen dienen 

als omkleedruimte. 

Een andere optie is am de brandweerkazerne juist naast de boerderij van Blankendaal te zetten en de 

sportzaal op de plek van de brandweer te plaatsen. 

Realiseren van voldoende parkeerplaatsen is mogelijk. 

Dit is uiteraard een hele goede optie. Alle inwoners die daar een huis kopen zullen van tevoren weten 

dat er een sportzaal daar komt. Dat is zoals het hoort en eigenlijk had gemoeten toen de Polderweijde 

werd gebouwd. 

Optie 5: Wassenaersstraat 
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De oude gymzaal. Deze voldoet niet aan de huidige wensen van degene die met het voorstel komen 
vanuit de gemeente, maar de maat is wel voldoende om een volwaardige gymzaal neer te zetten die 
voldoet aan de eisen van de VNG. 

Optie 6: De stap 

Optie 7: naast de Caegh 

Deze optie willen we niet onvermeld laten. 

1. Er zou op het fruitbomenveldje een gymzaal kunnen worden geplaatst conform de eisen van het 
VNG 

2. Een gymzaal op de plaats van Duinweid 1 zou nog mooier zijn. Dan kan de architect van de 
Caegh, de architectonische lijnen doortrekken en er een geheel van ma ken. Zelfs een brug 
tussen de Caegh en de gymzaal is mogelijk. 

3. Indien deze 2 locaties zouden worden samen getrokken resulteert dit in een volwaardige locatie 
in de afmeting van een sportzaal in de afmeting van het huidige voorstel van commissie. 
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Enkele misverstanden 

De rit naar De Stap is onveilig 

Er gaan dagelijks heel veel kinderen naar de voetbal, atletiek, zwernmen in de zomer en naar jeugdwerk 
en naar andere verenigingen aan de andere kant van het spoor. indien de Raad van mening is dat de 
gang naar doze locaties voor kinderen een gevaarlijke onderneming is, zal de Raad daar wat aan moeten 
doen. Verbetering van de verkeerssituatie bij het spoor met wellicht zelfs stoplichten of ondertunneling 
voor fietsers en wandelaars is mogelijk. Maar als het gevaarlijk zou zijn voor de schoolkinderen, dan is 
het gevaarlijk voor al die honderden kinderen die daar iedere week steeds weer over het spoor gaan. Als 
de Raad niet serious wil investeren in het veilig maken van de situatie rondom het spoor, dan zal wellicht 
het wel meevallen met de onveiligheid en is dit dus geen argument. 

Gelukkig is or nog nooit een serious ongeluk gebeurd. 

De plek bij de Start is onveilig 

Er word gesuggereerd dat de plek onveilig was bij de stort. Er was daar een hangjongerenplek 
gerealiseerd, maar het zou daar zo gevaarlijk zijn, dat zij daar niet moor durven te komen. 

Het was echter precies andersom. De jeugd kwam daar vaak en hing daar graag. Maar nadat bleek dat 
de politie ze daar in een fuik konden drijven om vervolgens gefouilleerd te warden, word die plek door 
de jeugd begrijpelijkerwijs gemeden. 

Doze plek is even afgelegen als de ingang van jeugdwerk of van het voetbalterein. Bangmakerij is hier 
niet op zijn plaats. 

De Plek naar de start is onveilig 

Als or maar 1 locatie komt voor de kinderen als gymzaal, zullen aide kinderen van de Caegh over de 
dorpsstraat moeten oversteken, of de kinderen van Kelderswerf. Het maakt hierbij niet uit wat het 
aantal kinderen is, want de plek on de situatie moet veilig zijn voor ALLE kinderen. Er zal dus een veilige 
plek voor oversteken moeten warden gemaakt. Het lijkt mij onmogelijk dat de gemeente minder geld 
zou besteden aan een oversteek situatie voor de kinderen van de Kelderswerf als voor de kinderen van 
de Caegh. 

Er moet een jongeren woonkamer komen 

Wat een gaaf idee on mooi gebaar am daar C 100.000,- voor to willen uittrekken. Helaas hebben we in 
het verleden al een jongeren woonkamer gehad aan de Noorderbrug aan de andere kant van het dorp. 
Oak dat was goon succes, want daar kwam goon jeugd. Doze locatie is vervolgens met verlies verkocht 
aan kinderdagverblijf 011eke Bolleke. 

Eon veel beter idee is am de huiskamer bijvoorbeeld in het midden van het dorp te situeren. 
Bijvoorbeeld in de kelder van De Brink. Lekker veel herrie maken in geluidsdichte ruimtes onder 
begeleiding van vrijwillige jeugdwerkers. Wellicht leren ze nog een muziekinstrument to bespelen. Met C 
100.000,- kan de Brink heel veel doen am de kelder hier zeer geschikt voor to maken. 
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Er is behoefte aan extra buitenactiviteit, zoals een trapveldje. 

Deze zijn al aanwezig naast de Caegh en De Kelderswerf. Wij weten uit ervaring dat deze twee veldjes 
niet volledig bezet zijn en dater geen rijen staat om dit te gebruiken. 

Ook is er nog voldoende ruimte naast de Caegh en De Kelderswerf om een wat grotere klim en klauter 
natuur speelplekte realiseren naast de reeds bestaande speelplekken. 

Het verleden goedmaken 

Er had in het verleden hi] de nieuwbouw uiteraard een gymzaal voor de Caegh moeten komen en nabij 
de Kelderswerf ook een eigen gymzaal. Dit is een omissie geweest van voormalige gemeentebesturen. 
De bewoners gaan ervan uit dat de gemeente deze fout op een ordentelijke manier goed maakt, en haar 
uiterste best zal gaan doen om dit te realiseren met minimale aantasting van woongenot voor haar 
bewoners, en uiteraard geen concessies richting een rijksmonument en molenbiotoop. 
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