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1 1  I n l e i d i n g  

De gemeente Langedijk heeft het voornemen om voor de gronden binnen de 

dorpen in de gemeente nieuwe bestemmingsplannen op te stellen. In de be-

staande situatie gelden voor deze gronden verschillende bestemmingsplannen, 

waarin verschillende regels zijn opgenomen die niet op elkaar aansluiten. 

Daarbij is een groot deel van deze regels verouderd. 

 

Aan het nieuwe op te stellen bestemmingsplan ligt de structuurvisie voor de 

gehele gemeente ten grondslag. Hierin wordt in hoofdlijnen het ruimtelijk be-

leid van de gemeente tot 2030 aangegeven. De gemeentelijke structuurvisie is 

vastgesteld op 18 september 2012. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemd ‘beheerplan’. Op grond 

hiervan worden in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 

Toch zijn er in Noord- en Zuid-Scharwoude verschillende ontwikkelingen voor-

zien. Deze ontwikkelingen worden op grond van het wijzigen van het bestem-

mingsplan mogelijk gemaakt. Dit betekent dat voor deze ontwikkelingen wijzi-

gingsplannen opgesteld moeten worden. Het betreft een beperkt aantal ont-

wikkelingen die in het artikel ‘Algemene wijzigingsregels’ is opgenomen. 

 

Het plangebied van het bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude betreft 

in hoofdlijnen het stedelijk gebied van de dorpen Noord- en Zuid-Scharwoude. 

Het plangebied ligt: 

- ten zuiden van de N504 en de bedrijventerreinen De Mossel en De 

Wuyver; de Handelskade is in het voorliggende bestemmingsplan opge-

nomen; 

- ten westen van de Oostelijke Randweg en de Dorpsstraat; 

- ten noorden van de Vroedschap en Amelsgroet; 

- ten oosten van de Westelijke Randweg. 

 

In de figuur voor deze toelichting is het plangebied weergegeven. 

 

Het bestemmingsplan is een (gedeeltelijke) herziening van de in tabel 1 opge-

nomen bestemmingsplannen. 

 

Tabel 1. Geldende bestemmingsplannen 

bestemmingsplan vastgesteld goedgekeurd 

Noord- en Zuid-Scharwoude 8 november 1960 9 oktober 1962* 

Noord- en Zuid-Scharwoude, Partiële herziening 21 maart 1966 3 juni 1969 

Koog-Noord 1968 28 mei 1968 29 juli 1969 

Koog-Noord 1968, Wijziging I 16 februari 1970 31 maart 1970 

Koog-Noord 1968, Wijziging II 18 februari 1970 31 maart 1970 

Koog-Noord 1968, Wijziging III 5 januari 1971 16 maart 1971 

 

AANLEIDING 

PLANGEBIED 

GELDENDE 

BESTEMMINGSPLANNEN 
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bestemmingsplan vastgesteld goedgekeurd 

Koog-Noord 1968, Wijziging IV 2 april 1971 22 juni 1971 

Koog-Noord 1968, Wijziging V - 16 mei 1972 

Centrum West 1970 27 april 1971 2 mei 1972 

Centrum West 1970, Uitwerking Zuid 28 maart 1974 25 juni 1974 

Centrum West 1970, Uitwerking Midden 1978 12 mei 1978 5 december 1978 

Centrum West 1970, Deeluitwerking Midden, 

Zandakker-Kleiakker 

14 januari 1977 8 maart 1977 

Centrum West 1970, Deeluitwerking Midden 

1982/1983, Partiële Herziening 

22 augustus 1983 11 oktober 1983 

Centrum West 1970, Uitwerking Noord 1981 12 juni 1981 27 oktober 1981 

Centrum West 1970, Uitwerking Noord, Partiële 

Herziening 1984 Fransepad/Pelmolen 

5 februari 1985 26 maart 1985 

Centrum West 1970, Uitwerking Noord, Partiële 

Herziening 1985 Fransepad/Platte Ven 

9 juli 1985 19 november 1985 

Centrum West 1970, Uitwerking Noord, Partiële 

Herziening 1986 Rosmolen 

3 juni 1986 12 augustus 1986 

Centrum West 1970, Uitwerking Noord, Partiële 

Herziening 1986 Koren/Pel/Papier/Poldermolen 

27 januari 1987 21 april 1987 

Louise de Colignystraat 1969 25 maart 1969 6 januari 1970 

Dorpsstraat Noord 1972 25 januari 1972 24 juli 1973 

Dorpsstraat Midden 1975 13 mei 1976 12 april 1977 

Dorpsstraat Zuid 1975 13 mei 1976 12 april 1977 

Mayersloot 1987 24 november 1987 5 juli 1988 

Mayersloot 1987, Deeluitwerking I 22 maart 1988 2 augustus 1988 

Mayersloot 1987, Deeluitwerking II - 29 november 1988 

Mayersloot West 7 november 1995 16 april 1996 

Mayersloot West, Uitwerking 1e fase 4 juni 1997 19 september 1997* 

Mayersloot West, Uitwerking 2e fase 23 oktober 2001 21 december 2001 

Westerstraat 10 oktober 1995 5 maart 1996 

Melkpad e.o. 4 februari 1997 27 augustus 1997 

Paraplu-Bestemmingsplan Prostitutiebeleid, 

gemeente Langedijk 

Partiële herziening bestemmingsplan Dorpsstraat 

Midden 1975, “Gevel Verburg”, Voorburggracht  

te Noord-Scharwoude  

Bestemmingsplan Kerklaan 31-33 e.o. te Noord-

Scharwoude 

 

5 juni 2001 

 

 

6 juli 2010 

 

4 oktober 2011 

 

14 augustus 2001 

 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

* gedeeltelijk goedgekeurd 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een beschrijving van de be-

staande situatie uiteengezet. In hoofdstuk 3 is het ruimtelijk beleidskader uit-

eengezet waarin een samenvatting van het betreffende (ruimtelijk) beleid van 

het Rijk, de provincie en de gemeente is opgenomen. Hierna zijn in hoofdstuk 

4 de planologische randvoorwaarden uiteengezet. Hierin is ook een samenvat-

ting van de hiervoor uitgevoerde onderzoek opgenomen. In hoofdstuk 5 is een 

planbeschrijving opgenomen waarin ook een de ontwikkelingen die in Noord- 

en Zuid-Scharwoude zijn uiteengezet. Hierna is in hoofdstuk 6 een toelichting 

op de juridische aspecten van het bestemmingsplan opgenomen. Als laatste 

zijn in hoofdstuk 7 de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 

uiteengezet. De resultaten van het overleg en de inspraak zijn als bijlage bij 

het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. 

 

LEESWIJZER 
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2 2  B e s c h r i j v i n g  v a n  

d e  b e s t a a n d e  

s i t u a t i e  

2 . 1   

G e s c h i e d e n i s  

In de periode voor 5000 v.Chr. was het gebied tussen Sint Pancras en Oudkar-

spel een moeras- en waddengebied. Door het gebied lagen in oost-west rich-

ting vele (kleine) watergangen. Ter plaatse van ongeveer het nu bestaande 

Noord- en Zuid-Scharwoude lag een uitgestrekt moerasbos. Bij het in- en uit-

stromen van het zeewater door de eb- en vloedbewegingen is in en in de om-

geving van dit gebied veel zand en klei achtergebleven. Hierdoor verminderde 

het in- en uitstromen van het zeewater. Toch stopte dit pas in de periode om 

en nabij 1200 v.Chr. Dit had nadelige gevolgen voor de waterafvoer van het 

gebied. Het gebied veranderde hierdoor in een moeras- en veengebied. Van 

het moeras- en waddengebied bleven alleen de watergangen over. 

 

Het stoppen van het in- en uitstromen van het zeewater betekende ook dat het 

goed mogelijk was om in het gebied te wonen. Waarschijnlijk in opdracht van 

de monniken van het klooster St. Adelbert werd in 1000 n.Chr. een dijk aange-

legd tussen Sint Pancras (toen Vroonen) en Oudkarspel. Of de ‘langhe dijc’ 

werd aangelegd als waterkering of als weg naar Schagen is niet duidelijk. Wel 

is duidelijk dat de aanleg van de dijk aanleiding was om in het gebied langs de 

dijk te gaan wonen. De plaatsen Noord-Scharwoude (toen Bernarduskercha) en 

Zuid-Scharwoude (toen Sudrekercha of Sudscorlewalt) worden voor het eerst in 

teksten uit 1094 aangeduid. 

 

Uit de namen van deze dorpen is op te maken dat de gronden ter plaatse van 

deze dorpen schraal (schar is schraal) was en hier een moerasbos lag (Sud-

scorlewalt is moerasbos bij Schoorl). Hoewel de plaatsen Noord- en Zuid- 

Scharwoude dus al in teksten uit 1094 zijn aangeduid, zijn de dorpen in ach-

tereenvolgens 1338 en 1288 gesticht. Aan de dorpen werd in 1415 door Willem 

VI samen met Sint Pancras en Oudkarspel het stadsrecht verleend. Al in 1426 

verloren de dorpen dit recht weer. 

 

Het gebruik van de gronden in de omgeving van de lange dijk was eerst vooral 

gericht op de veehouderij. Het gebruiken van de lage moerasgronden als wei-

land voor het vee was eigenlijk ook de enige mogelijkheid. De wateren in de 

omgeving werden gebruikt voor de visserij. 
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Het verdelen van de gronden in kavels begon al in de vroege middeleeuwen, de 

periode van 350 tot 1000. Alle inwoners kregen een deel van de grond langs de 

dijk toegewezen. Deze delen waren allemaal van gelijke breedte. De lengte 

was soms wel, soms niet bepaald. Hierdoor ontstonden lange kavels. Deze zo-

genoemde strokenverkaveling is ook nu nog goed te herkennen. Tussen deze 

kavels werden watergangen aangelegd. Daarbij begonnen de inwoners ook de 

lage gronden in het gebied op te hogen met bagger uit de watergangen. Door 

de aanleg van watergangen in noord-zuid richting, tussen de watergangen in 

oost-west richting, ontstonden er veel vruchtbare gronden omgeven door wa-

ter: het ‘Rijk der Duizend Eilanden’. De watergangen werden eerst vooral ge-

bruikt voor de afwatering. Daarna ook steeds meer als vaarweg. 

 

 
F i g u u r  1 .  H e t  ‘ R i j k  d e r  D u i z e n d  E i l a n d e n ’  

 

In de periode na 1500 was het gebruik van enkele hoge gronden al gericht op 

de tuinbouw. Na de bouw van verschillende watermolens was het mogelijk om 

de waterstand in het gebied te bepalen. Hierdoor werd het mogelijk om ook op 

de (lage) gronden in andere delen van het gebied groente en fruit te verbou-

wen. Om en nabij 1550 is ook begonnen met het droogmalen van bijna alle me-

ren in de Geestmerambacht, waarin de gemeente Langedijk ligt. Hierdoor nam 

de visserij in het gebied af. Ook het gebruik van de gronden voor de veehoude-

rij nam af terwijl het gebruik voor de tuinbouw toenam. 
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Op 29 juli 1887 werden bij de Bakkersbrug in Broek op Langedijk voor het eerst 

in de wereld groente en fruit geveild. Tuinder Dirk Jongerling uit Zuid-Schar-

woude veilde toen zijn bloemkolen. 

 

De tuinbouw was voor het grootste deel ten westen van de dijk, in het Geest-

merambacht, gevestigd. De polder was een zogenoemde vaarpolder: een pol-

der waarin het vervoer voor het belangrijkste deel over het water plaatsvindt. 

Bij de ruilverkaveling in de periode van 1968 tot 1979 is de Geestmerambacht 

volledig heringericht. Daarbij zijn veel watergangen en -wegen gedempt. Van-

af dat moment vindt het vervoer voor het belangrijkste deel over de weg 

plaats. Alleen het Oosterdelgebied, ten oosten van Broek op Langedijk is als 

vaarpolder behouden. 

2 . 2   

F u n c t i o n e l e  k a r a k t e r i s t i e k  

2 . 2 . 1   

N o o r d - S c h a r w o u d e  

In tabel 2 is een overzicht van het aantal inwoners van Noord-Scharwoude en 

de gemeente Langedijk in de periode van 2006 tot en met 2010 opgenomen. 

Hieruit blijkt dat het aantal inwoners van Noord-Scharwoude in deze periode 

met ongeveer 40 inwoners, wat overeenkomt met ongeveer 1%, is afgenomen. 

Het aantal inwoners van de gemeente is in deze periode toegenomen met on-

geveer 1010 inwoners. Dit komt overeen met ongeveer 4%. 

 

Tabel 2. Aantal inwoners van Noord-Scharwoude en de gemeente Langedijk, afgrond op 51 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Noord-Scharwoude 5.355 5.310 5.295 5.325 5.295 

Gemeente Langedijk 25.940 25.935 26.055 26.885 26.950 

Bron: Langedijk in Cijfers, 2011 

 

Een overzicht van het aantal woningen in de periode van 206 tot en met 2010 

in Noord-Scharwoude en de gemeente Langedijk is opgenomen in tabel 3. Uit 

het overzicht blijkt dat het aantal woningen is toegenomen met 54 woningen, 

ongeveer 2%. In de gemeente is het aantal woningen met 627 woningen toege-

nomen, wat overeenkomt met ongeveer 6%. Het aantal woningen in Noord- 

Scharwoude is dus, in verhouding tot de gemeente, minder sterk toegenomen. 

 

Tabel 3. Aantal woningen in Noord-Scharwoude en de gemeente Langedijk 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Noord-Scharwoude 2.148 2.155 2.155 2.200 2.202 

Gemeente Langedijk 9.868 9.976 9.991 10.050 10.495 

Bron: Langedijk in Cijfers, 2011 

 

Het gemiddelde aantal inwoners per woning in Noord-Scharwoude was in 2010 

ongeveer 2,4. In de gemeente was dit ongeveer 2,6. 

WONEN 
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Het grootste deel van de bedrijven in Noord-Scharwoude zijn langs de Dorps-

straat gevestigd. In 2010 waren er 1.763 arbeidsplaatsen in Noord-Scharwoude. 

Dit is ongeveer 21% van de arbeidsplaatsen in de gemeente Langedijk van 

8.539 arbeidsplaatsen. 

 

Ook het grootste deel van de voorzieningen in Noord-Scharwoude zijn langs de 

Dorpsstraat gevestigd. In Noord-Scharwoude zijn 9 horecavoorzieningen geves-

tigd. Ook zijn er in Noord-Scharwoude één openbare en twee rooms-katholieke 

basisscholen gevestigd. De andere onderwijsvoorzieningen in Noord-Schar-

woude zijn één peuterspeelzaal, één kinderdagverblijf en één buitenschoolse 

opvang. Met uitzondering van één rooms-katholieke basisschool zijn alle on-

derwijsvoorzieningen langs het Platte Ven of de Schoolstraat gevestigd. 

 

De in Noord-Scharwoude gevestigde sportvoorzieningen zijn een handbalvere-

niging, fitnesscentrum, sporthal en -veld, voetbalvereniging en een zwembad. 

2 . 2 . 2   

Z u i d - S c h a r w o u d e  

Een overzicht van het aantal inwoners van Zuid-Scharwoude en de gemeente 

Langedijk in de periode van 2006 tot en met 2010 is in tabel 4 opgenomen. 

Hieruit blijkt dat het aantal inwoners van Zuid-Scharwoude met ongeveer 

65 inwoners is afgenomen. Dit komt overeen met ongeveer 1%. Zoals hiervoor 

ook al is opgemerkt is het aantal inwoners in deze periode met ongeveer 1010 

inwoners toegenomen, wat overeenkomt met ongeveer 4%. 

 

Tabel 4. Aantal inwoners van Zuid-Scharwoude en de gemeente Langedijk, afgrond op 51 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Zuid-Scharwoude 6.370 6.375 6.365 6.315 6.305 

Gemeente Langedijk 25.940 25.935 26.055 26.885 26.950 

Bron: Langedijk in Cijfers, 2011 

 

In tabel 5 is een overzicht van het aantal woningen in de periode van 2006 tot 

en met 2010 in Zuid-Scharwoude en de gemeente Langedijk opgenomen. Uit 

het overzicht blijkt dat het aantal woning met 51 woningen, ongeveer 2%, is 

toegenomen. In de gemeente is het aantal woning toegenomen met 627 wonin-

gen, ongeveer 6%. Ook in Zuid-Scharwoude is dus het aantal woningen minder 

sterk toegenomen in verhouding tot de gemeente. 

 

Tabel 5. Aantal woningen in Zuid-Scharwoude en de gemeente Langedijk,  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Zuid-Scharwoude 2.440 2.487 2.485 2.488 2.491 

Gemeente Langedijk 9.868 9.976 9.991 10.050 10.495 

Bron: Langedijk in Cijfers, 2011 

 

In 2010 was het gemiddelde aantal inwoners per woning in Zuid-Scharwoude 

ongeveer 2,5; in de gemeente was dit ongeveer 2,6. 

 

WERKEN 

VOORZIENINGEN 

WONEN 
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Ook in Zuid-Scharwoude is het grootste deel van de bedrijven langs de Dorps-

straat gevestigd. In Zuid-Scharwoude waren in 2010 ongeveer 1.305 arbeids-

plaatsen, ongeveer 15% van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Lange-

dijk. 

 

De voorzieningen in Zuid-Scharwoude zijn voor het grootste deel langs de 

Dorpsstraat of de Voorburggracht gevestigd. Er zijn vier horecavoorzieningen in 

Zuid-Scharwoude gevestigd. De horecavoorzieningen zijn gevestigd langs de 

Dorpsstraat of Koog. 

2 . 3   

R u i m t e l i j k e  k a r a k t e r i s t i e k  

In deze paragraaf is een korte omschrijving van de ruimtelijke karakteristiek 

van achtereenvolgens Noord-Scharwoude en Zuid-Scharwoude opgenomen. 

2 . 3 . 1   

N o o r d - S c h a r w o u d e  

In de periode na 1850 langs het oosten van de Dorpsstraat onder andere wonin-

gen gebouwd. In de periode van ongeveer 1870 tot 1900 worden ook woningen 

en bijgebouwen zoals schuren langs het westen van de Dorpsstraat en de Voor-

burggracht gebouwd. Opvallend hierbij is dat de woningen overeenkomstig de 

richting van de percelen zijn gebouwd. In de periode hierna werd Noord- 

Scharwoude in oostelijke richting uitgebreid. Dit onder andere door de vesti-

ging en de aanleg van een spoorweg langs de Veilingweg. Rond 1915 is ook be-

gonnen met de bouw van woningen en andere gebouwen langs de Spoorstraat. 

De Spoorstraat is de scheiding tussen Noord-Scharwoude en Oudkarspel. In de 

periode hierna werd de bebouwing hier in oostelijke richting en langs de 

Dorpsstraat verder uitgebreid. De aanleg van de N504 in 1934 scheidde het ge-

bied rond de Spoorstraat van het andere deel van Noord-Scharwoude. Het ge-

bied behoort echter nog steeds tot Noord-Scharwoude, maar is niet in dit be-

stemmingsplan opgenomen, omdat het onderdeel vormt van het bestemmings-

plan Oudkarspel. 

 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog en vooral in de beginperiode van de 

zeventiger jaren is Noord-Scharwoude aanzienlijk uitgebreid. Door de uitbrei-

dingen ten zuiden en de uitbreidingen van Zuid-Scharwoude ten noorden zijn 

Noord- en Zuid-Scharwoude ruimtelijk min of meer één dorp geworden. 

 

WERKEN 

VOORZIENINGEN 
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In Noord-Scharwoude staan verschillende, wat betreft stedenbouwkundig, cul-

tuurhistorisch en/of archeologisch, karakteristieke gebouwen. 

 

Dit betreffen de gebouwen op de percelen aan de: 

- Dorpsstraat 506; 

- Dorpsstraat 508; 

- Dorpsstraat 538; 

- Dorpsstraat 540; 

- Dorpsstraat 544; 

- Dorpsstraat 570, 571 en 572; 

‘De Burg’; 

- Dorpsstraat 596 

- Dorpsstraat 600; 

- Dorpsstraat 604; 

- Dorpsstraat 606; 

- Dorpsstraat 612; 

- Dorpsstraat 616; 

- Dorpsstraat 618; 

- Dorpsstraat 619; 

- Dorpsstraat 621; 

- Dorpsstraat 630; 

- Dorpsstraat 671; 

- Dorpsstraat 683; 

- Molenkade 10; 

- Voorburggracht 261; 

- 2 bruggen Lagehoekstraat. 

 

De Rooms-katholieke St. Jan de Doper kruisbasiliek en de voormalige Noord-

hollandsche Conservenfabriek in Noord-Scharwoude zijn op grond van de Mo-

numentenweg 1988 aangewezen als rijksmonument. 

2 . 3 . 2   

Z u i d - S c h a r w o u d e  

Overeenkomstig Noord-Scharwoude zijn de eerste woningen langs het oosten 

van de Dorpsstraat gebouwd. Langs het westen van de Dorpsstraat werd in de 

periode van 1850 tot 1900 op grote schaal woningen gebouwd. Ook werd 

Zuid-Scharwoude in oostelijke richting naar De Koog, richting de Nederlands 

Hervormde kerk uit 1820 uitgebreid. Hier werden in 1908 het Raadshuis en in 

1911 café De Rode Leeuw gebouwd. Rond 1900 werden ook woningen langs de 

Voorburggracht gebouwd. Ook de woningen hier zijn overeenkomstig de rich-

ting van de percelen gebouwd. Door de opkomst en sterke ontwikkeling van de 

tuinbouw en de koolverwerkende industrie werd Zuid-Scharwoude verder uit-

gebreid door verdichting van de lintbebouwing. 

 

Ook in Zuid-Scharwoude staan verschillende, wat betreft stedenbouwkundig, 

cultuurhistorisch en/of archeologisch, karakteristieke gebouwen. 

 

Hier betreffen het de gebouwen op de percelen aan de: 

- Dorpsstraat 237-239; 

- Dorpsstraat 240; 

- Dorpsstraat 278-280; 

- Dorpsstraat 300; 

- Dorpsstraat 320; 

- Dorpsstraat 348; 

- Dorpsstraat 352, 354 en 356; 

- Dorpsstraat 358; 

- Dorpsstraat 376; 

- Dorpsstraat 405; 

- Dorpsstraat 410; 

- Dorpsstraat 412; 

- Dorpsstraat 440; 

- Dorpsstraat 446; 

- Dorpsstraat 448; 

- Dorpsstraat 453; 

- Dorpsstraat 483; 

- Koog 1; 
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- Koog 12; 

- Koog 14; 

- Koog 20; 

- Prinsengracht 2; 

- Voorburggracht 77; 

- Voorburggracht 99; 

- Voorburggracht 103; 

- Voorburggracht 143; 

- Voorburggracht 145; 

- Voorburggracht 163. 

 

In Zuid-Scharwoude is alleen de Nederlands Hervormde kerk op grond van de 

Monumentenweg 1988 aangewezen als rijksmonument. 
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3 3  R u i m t e l i j k  

b e l e i d s k a d e r  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

3 . 1 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  e n  R u i m t e  

Op 13 maart 2012 is door de minister van Infrastructuur en Milieu de “Struc-

tuurvisie Infrastructuur en Ruimte” vastgesteld. Hierin heeft het Rijk zijn visie 

op Nederland in 2040 uiteengezet. 

 

Het beleid van het Rijk is in hoofdlijnen gericht op: 

- “het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het ver-

sterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland”; 

- “het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waar-

bij de gebruiker voorop staat”; 

- “het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn”. 

 

Uitgangspunt van het beleid is het bieden van meer ruimte voor eigen beleid 

voor de ruimtelijke ordening aan provincies en gemeenten (in de regio). Hier-

mee heeft het Rijk de keuze gemaakt om zich te richten op een beperkt aantal 

rijksbelangen. Het waarborgen van deze belangen is een taak van het Rijk. 

Door het Rijk zijn dertien rijksbelangen onderscheiden. Buiten deze dertien 

rijksbelangen is er ruimte voor eigen beleid van provincies en gemeenten. De 

dertien rijksbelangen zijn: 

- “een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereik-

baarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van topsecto-

ren”; 

- “ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en 

de energietransitie”; 

- “ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen 

via buisleidingen”; 

- “efficiënt gebruik van de ondergrond”; 

- “een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en 

tussen de belangrijkste regio’s inclusief de achterlandverbindingen”; 

- “betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssys-

teem”; 
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- “het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en 

vaarwegen om het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarbor-

gen”; 

- “verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescher-

ming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s”; 

- “ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling”; 

- “ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuur-

historische en natuurlijke kwaliteiten”; 

- “ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 

ontwikkelen van flora- en faunasoorten”; 

- “ruimte voor militaire terreinen en activiteiten”; 

- “zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelij-

ke en infrastructurele besluiten”. 

 

Om de rijksbelangen te waarborgen is of wordt wet- en regelgeving vastge-

steld. Het Rijk verwacht dat de rijksbelangen hiermee door provincie en ge-

meenten goed worden gewaarborgd. 

3 . 1 . 2   

B e s l u i t  a l g e m e n e  r e g e l s  r u i m t e l i j k e  

o r d e n i n g  

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Bar-

ro) in werking getreden. Hierin zijn die rijksbelangen zoals opgenomen in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte waarvoor het nodig is deze in wet- en 

regelgeving te verwerken, uitgewerkt in algemene regels. 

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

3 . 2 . 1   

S t r u c t u u r v i s i e  N o o r d - H o l l a n d  2 0 4 0  

Op 21 juni 2010 is door Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 

2040 vastgesteld. Hierin zet de provincie haar visie op de (ruimtelijke) ontwik-

keling van Noord-Holland uiteen. Daarbij omschrijft de provincie ook het beeld 

van Noord-Holland in 2040. 

In de visie maakt de provincie de keuze om vooral in het bestaand stedelijk 

gebied ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiermee zet de provincie in op het 

behouden en versterken van het open landelijk gebied. Door de uitbreiding van 

het stedelijk gebied te beperken wil de provincie inspelen op de verwachte af-

name van het aantal inwoners in de periode na 2040. De provincie wil het lan-

delijk gebied ontwikkelen op basis van het karakter van het landelijk gebied in 

Noord-Holland waardoor de provincie een bijzonder gebied blijft voor wonen, 

werken en recreatie en toerisme. 



 

  
122.00.10.01.02.toe - Bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude - 28 mei 2013 
 

17 

Noord-Holland moet een aantrekkelijke provincie blijven. In de structuurvisie 

heeft de provincie hiervoor verschillende provinciale belangen aangewezen. 

Hierbij zijn drie hoofdbelangen onderscheiden. Deze drie hoofdbelangen zijn 

samen het ruimtelijke streven van de provincie. In figuur 2 is dit in een over-

zicht weergegeven. 

 

 
 

F i g u u r  2 .  O v e r z i c h t  p r o v i n c i a l e  b e l a n g e n  

 

Om de provinciale belangen te waarborgen is door Provinciale Staten de Pro-

vinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie vastgesteld. 

3 . 2 . 2   

P r o v i n c i a l e  R u i m t e l i j k e  V e r o r d e n i n g  

S t r u c t u u r v i s i e  

Door Provinciale Staten is op 21 juni 2010 de Provinciale Ruimtelijke Verorde-

ning Structuurvisie vastgesteld. De verordening is op 3 november 2010 in wer-

king getreden. Hierin zijn de provinciale belangen zoals opgenomen in de 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 uitgewerkt in algemene regels. 

 

B e s t aa n d  b e b o u w d  g e b i ed  e n  l an d e l i j k  g e b i ed  

In de verordening zijn voor verschillende gebieden regels opgenomen. In hoofd-

lijnen zijn twee algemene gebieden onderscheiden: het bestaand bebouwd ge-

bied en het landelijk gebied. Op de kaart bij de verordening ligt het plangebied 

in het bestaand bebouwd gebied. 

 

B e s t a a n d  b eb o uw d  g eb i e d  

In de toelichting op de regels voor bestaand bebouwd gebied is opgemerkt dat 

gemeenten voor de gronden in het bestaand bebouwd gebied een bestem-

mingsplan moeten opstellen. Daarbij is er veel ruimte voor eigen beleid van de 

gemeenten. 
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F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  b i j  d e  v e r o r d e n i n g ,  b e s t a a n d  b e -

b o u w d  g e b i e d  ( r o o d )  

3 . 2 . 3   

P r o v i n c i a l e  w o o n v i s i e  ( G o e d  w o n e n  i n  

N o o r d - H o l l a n d )  

De provinciale woonvisie is vastgesteld op 27 september 2010. De provincie 

streeft naar voldoende woningen in een aantrekkelijk woonmilieu en met een 

passende kwaliteit in het jaar 2020. Dit betekent dat Noord-Hollanders meer 

dan nu kunnen wonen in het soort woning op die specifieke locatie die zij voor 

ogen hebben. De provincie wil deze doelstelling gaan bereiken onder andere 

door samen met de regio’s regionale actieprogramma’s (RAP’s) te ontwikkelen 

met duidelijke afspraken over de regionale woningbouwprogramma’s. de pro-

vinciale woonvisie vormt het kader waarbinnen de RAP’s worden ontwikkeld. 

3 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

3 . 3 . 1   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  i n  o n t w i k k e l i n g  

Het gebied langs de Voorburggracht en de Dorpsstraat heeft in het ontwerpbe-

stemmingsplan de bestemming ‘Gemengd’ gekregen. De gemengde bestem-

ming geeft een aantal gebruiksmogelijkheden aan de gronden. Kenmerk van 

een gemengde bestemming is dat een perceel qua gebruik kan wisselen van 

functie, zonder dat daar een wijziging van de bestemming voor nodig is. Aan-

gegeven is dat het aantal supermarkten in het plangebied niet mag toenemen. 

Deze keuze is vastgelegd en nader beargumenteerd in de Detailhandelsstruc-

tuurvisie Langedijk, vastgesteld op 12 juli 2011. 
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De gemeente is bezig met het opstellen en het verwerken van nieuw beleid, 

dan ook van toepassing is op de dorpen Noord- en Zuid-Scharwoude. Dit nieuwe 

beleid is al wel genoemd in de paragraaf Gemeentelijk beleid. Het betreft on-

der meer de Structuurvisie 2012 -2030 en de uitwerking van de Detailhandels-

structuurvisie Langedijk. Binnen de lopende planperiode van 10 jaar zal dit 

nieuwe beleid een ruimtelijke weerslag krijgen. Dit kan gevolgen hebben voor 

de (gebruiks)mogelijkheden zoals die nu geboden zijn op basis van het voorlig-

gende bestemmingsplan in de bestemming ‘Gemengd’ langs de Voorburggracht 

en de Dorpsstraat. De gemeente merkt in dit kader op dat het tot de mogelijk-

heden behoort dat geldende (gebruiks)mogelijkheid binnen de planperiode 

komen te vervallen. Na de ruimtelijke doorwerking van het nieuw opgestelde 

beleid kan geen beroep meer worden gedaan op de nu geboden planologische 

(gebruiks)mogelijkheden binnen de gemengde bestemming. 

3 . 3 . 2   

S t r u c t u u r v i s i e  2 0 0 0 - 2 0 2 0  

Bouwplannen, nieuwe gebieden voor wonen, werken of sporten, ontwikkelin-

gen voor jongeren of senioren: wanneer het gaat om grondgebruik is het 

grondoppervlak van Langedijk niet oneindig. Op is op. En wat voor de één mis-

schien een fantastische ontwikkeling is, is voor de ander misschien een doorn 

in het oog. Kortom: als het gaat om grondgebruik moeten er steeds weer keu-

zes worden gemaakt. Nu en in de toekomst. 

 

Die keuzes worden gemaakt vanuit ideeën over hoe de gemeente wil omgaan 

met het grondgebied van Langedijk. In het jaar 2000 zijn die ideeën vastgelegd 

in de ‘Structuurvisie 2000-2020’. 

3 . 3 . 3   

S t r u c t u u r v i s i e  2 0 1 2 - 2 0 3 0   

Aanleiding voor vernieuwing van de huidige structuurvisie is de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) die per 1 juli 2008 in werking trad. Daarnaast is de 

huidige structuurvisie verouderd. Tien jaar na de vaststelling van de huidige 

structuurvisie en het tussentijds vaststellen van meerdere sectorale deelvisies, 

is er geen sprake meer van een samenhangende visie op de ruimtelijke ontwik-

keling van Langedijk. De gemeenteraad van Langedijk heeft in december 2009 

besloten om de huidige structuurvisie 2000-2020 te actualiseren. Op 18 sep-

tember 2012 is de gemeentelijke structuurvisie 2012 – 2030 door de gemeente-

raad vastgesteld. 

 

V o o r s t e l l en  v o o r  d e  t o e ko m s t   

Langedijk bezit nu een relatief groot aantal eengezinswoningen. Onder invloed 

van vergrijzing en ontgroening wordt een sterke toename van het aantal een-

persoonshuishoudens verwacht en tegelijk een daling van het aantal meerper-

soonshuishoudens. De grotere groep ouderen zal deels bestaan uit vitale oude-

ren en deels uit ouderen met een zorgbehoefte en zorgvraag. 

WONEN 
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De opgave ligt in het inspelen op de groei van het aantal eenpersoonshuishou-

dens, met vernieuwende concepten en dichtbij dagelijkse voorzieningen. 

 

Voor Langedijk ligt de ruimtelijke vertaling hiervan voor de hand wanneer de 

extra eenpersoonshuishoudens gerealiseerd worden in of nabij het voor Lange-

dijk karakteristieke centrale en cultuurhistorisch waardevolle lint (Dorpsstraat 

en Bovenweg). Naast nieuwbouw op lege plekken kan daarbij ook gedacht wor-

den aan woningaanpassing, woningsplitsing, herbestemming winkelpanden, 

wonen boven winkels en transformatie en herbestemmen van bedrijfspanden. 

 

Wat betreft het werken is het beleid gericht op het beter beheren van de be-

staande werkgebieden. Er zijn volgens de gemeente mogelijkheden voor de 

vestiging van bedrijven in het bestaand stedelijk gebied wanneer deze hier 

geen milieuhinder veroorzaken. 

 

Het beleid is wat betreft de voorzieningen gericht op het ontwikkelen van een 

goed voorzieningenaanbod voor de dorpen alsook voor de gemeente. 

- Wat betreft de mogelijkheden voor detailhandel in Noord- en Zuid-

Scharwoude wordt gewerkt aan een uitwerking van de Detailhandelsvi-

sie. 

- Uitbreiding van het aantal horecavoorzieningen is in beginsel niet wen-

selijk. Alleen bij een herinrichting van delen van de Dorpsstraat is er 

mogelijk beperkt ruimte voor zogenoemde ‘omgevingsvriendelijke’ ho-

recavoorzieningen. 

- Onderwijsvoorzieningen zullen evenwichtig over de verschillende dorpen 

moeten worden verspreid. Het goed mogelijk benutten van de bestaan-

de voorzieningen is hierbij het uitgangspunt. Het streven van de ge-

meente is om voorzieningen voor voortgezet onderwijs te behouden. 

- Maatschappelijke voorzieningen voor de buurt of wijk moeten zo worden 

verspreid dat er sprake is van een bijdrage aan een betere leefbaarheid 

van de buurt of wijk. 

 

In haar beleid streeft de gemeente naar een herkenbare historische structuur 

van de dorpen. 

 

Wat betreft de voorzieningen voor de recreatie en het toerisme is het beleid 

gericht op het versterken van het ‘lint van Langedijk’ door historische kenmer-

ken te behouden en te versterken en op de daarvoor geschikte plaatsen wan-

neer mogelijk winkels, musea en dergelijke voorzieningen uit te breiden. In de 

bestaande buurten moeten voldoende voorzieningen voor recreatie in het ei-

gen woongebied zijn. In de dorpen moeten goede voorzieningen zijn voor de 

verenigingen. 

OPGAVEN 

UITVOERING 

WERKEN 

VOORZIENINGEN 



 

  
122.00.10.01.02.toe - Bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude - 28 mei 2013 
 

21 

3 . 3 . 4   

M i l i e u b e l e i d s p l a n  2 0 0 9 - 2 0 1 2  

Het milieubeleidsplan geeft inzicht in hetgeen inwoners, bedrijven en maat-

schappelijke organisaties in de komende planperiode mogen verwachten en be-

schrijft zowel de gemeentelijke ambitie als de wijze waarop de gemeente de-

ze ambitie wil realiseren. Hiertoe zijn voor alle belangrijke milieuthema’s doe-

len en activiteiten benoemd. Het milieubeleidsplan bundelt alle ambities op 

het gebied van milieu. Zij bestaat deels uit nieuw beleid en deels geeft zij een 

overzicht van (actueel) bestaand beleid. 

 

Bij nieuwbouw van woningen zijn met betrekking tot duurzaam bouwen strikt 

genomen alleen de eisen uit het Bouwbesluit wettelijk afdwingbaar. De ge-

meente kan echter in haar Programma van Eisen (PvE) aanvullende eisen op-

nemen en stimuleert energiezuinig (ver)bouwen van woningen door: 

- voor nieuwbouw te streven naar een minimaal 10% scherpere energie-

prestatie-coëfficiënt (EPC) dan in het Bouwbesluit is opgenomen; 

- voor nieuwbouw een grenswaarde te hanteren van minimaal een score 

van 6,9 op alle GPR-modules; 

- voor nieuwbouwprojecten met meer dan 200 woningen uit te gaan van 

een energieprestatie op locatie (EPL) van 7,5; 

- energieprestatie-afspraken te (blijven) maken met de woningbouwcor-

poraties; 

- bovenstaande punten te koppelen aan het intensiveren van toetsing en 

toezicht op energieaspecten; 

- bij bestaande bouw energiezuinig verbouwen en de toepassing van duur-

zame energie bij bewoners te stimuleren. 

 

De gemeente Langedijk stimuleert energiezuinig (ver)bouwen van utiliteitsge-

bouwen door: 

- voor nieuwbouw te streven naar een minimaal 10% scherpere energie-

prestatie-coëfficiënt (EPC) dan in het Bouwbesluit is opgenomen; 

- voor nieuwbouw een grenswaarde te hanteren van minimaal een score 

van 7 op alle GPR-modules; 

- bovenstaande punten te koppelen aan het intensiveren van toetsing en 

toezicht op energieaspecten. 

 

Om deze doelstelling te bereiken zal worden gewerkt met de duurzaam bou-

wen methodiek GPR Gebouw. De lijst met duurzaamheidseisen nieuwbouw uti-

liteitsgebouwen zal worden herzien. 

3 . 3 . 5   

G r o e n s t r u c t u u r p l a n  L a n g e d i j k   

In het Groenstructuurplan Langedijk heeft de gemeente haar beleid voor het 

behoud en de ontwikkeling van het groen uiteengezet. Het uitgangspunt van 

dit beleid is een visie op het belangrijke groen in de gemeente. 
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Het water, de kleine schaal van de dorpen op en langs de Langedijk en het 

(publieke) groen zijn karakteristiek voor de gemeente Langedijk. Het beleid is 

gericht op het behouden en versterken van het water en het groen. 

In of in de omgeving van het plangebied zijn in het structuurplan verschillende 

wenselijke ontwikkelingen voorzien: 

- Het versterken van een herkenbare groene publieke ruimte op de knoop-

punten van de Dorpsstraat en de Voorburggracht. 

- Het behouden van de zichtlijnen in het historisch lint onder andere ter 

plaatse van Zuid-Scharwoude door deze in bestemmingsplannen op te 

nemen. 

- Het versterken van de mogelijkheden voor de natuur en mogelijk het 

gebruik voor recreatie van het water langs de Colignystraat, Amalia van 

Solmsstraat en Seringenstraat door de waterstructuur ter plaatse aan te 

sluiten op de waterstructuur van de oostrand. 

- Het versterken van de groene verbinding tussen de polderrand, het his-

torische lint en het kanaalgebied. Op het knooppunt van deze verbin-

ding en het historisch lint moet zo worden ingericht dat in het verlengde 

van de Dorpsstraat en de Voorburggracht herkenbaar is. 

- Het versterken van een groene westrand die past binnen het beeld van 

de polder. Ter plaatse van het plangebied betreft dit vooral het vergro-

ten van de watergangen en het aanleggen van natuurvriendelijke oe-

vers, rietkragen en open beplanting. 

- Het versterken van de verbinding Molenkade. 

- Het versterken van de verbinding Loopakker. 

- Het versterken van de verbinding Langebalkweg - Oostelijke Randweg. 

- Het versterken van de verbinding Geestweg - Oostelijke Randweg. 

- Het versterken van de groenstructuur ter plaatse van de Moerasakker 

door herinrichting, met meer mogelijkheden tot spelen in het groen en 

aan het water. 

3 . 3 . 6   

W e l s t a n d s n o t a  2 0 1 3  

De gemeenteraad heeft op 22 januari 2013 de Welstandsnota 2013 van de ge-

meente Langedijk vastgesteld. In de Welstandsnota zet de gemeente haar wel-

standsbeleid uiteen. Het belangrijkste doel van het welstandsbeleid is om 

mensen, maar ook marktpartijen, te inspireren tot ruimtelijke kwaliteit en een 

duurzame leefomgeving. Die ruimtelijke kwaliteit omvat niet alleen de ge-

bruikswaarde van bouwwerken, maar ook hun culturele waarde (belevings-

waarde) en toekomstwaarde. Ruimtelijke kwaliteit heeft bovendien een eco-

nomische dimensie. Herkenbaarheid, identiteit, sfeer en allure van dorpen en 

buurten bepalen mede de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving als 

verblijfs- en vestigingsplaats en zijn daarmee tevens van invloed op de concur-

rentiepositie en de waarde van bedrijfsterreinen, gebouwen en woningen. In 

de Welstandsnota is een overzicht van de welstandseisen voor de gebieden als-

ook voor de gebouwen en dergelijke opgenomen. Voor wat betreft het inhou-

delijke beleid wordt naar de Welstandsnota verwezen. 
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3 . 3 . 7   

V e r k e e r -  e n  V e r v o e r p l a n  L a n g e d i j k  

Het Verkeer- en Vervoerplan Langedijk (VVL) geeft de beleidskaders voor het 

verkeer- en vervoerbeleid voor de periode 2008-2018 en de uitwerking daarvan 

in een actieplan. Met het plan wordt een beleidskader geboden om de ver-

keersveiligheid en leefbaarheid zoveel mogelijk te verbeteren en de bereik-

baarheid in en van Langedijk te waarborgen. 

 

Bij een volgens het principe Duurzaam Veilig ingericht wegennet zijn vorm, 

functie en gebruik van de weg met elkaar in overeenstemming. Dit betekent 

dat weggebruikers aan de inrichting van de weg kunnen zien welk gebruik van 

hen verwacht wordt. Een duidelijke vormgeving voorkomt gevaarlijke situaties. 

Grote verschillen in snelheid, massa en richting moeten voorkomen worden bij 

de weginrichting. Op wegen met een gebiedsontsluitingsfunctie geldt een ho-

gere snelheid dan in straten met een verblijfsfunctie. 

 

In de woongebieden van de verschillende dorpskernen staat de kwaliteit van de 

woon- en leefomgeving centraal. Er is veel aandacht voor de verkeersveiligheid 

en de beperking van de verkeershinder. Door het inrichten van woongebieden 

als 30 km/uur-zone wordt hieraan invulling gegeven. 

3 . 3 . 8   

L a n g e d i j k ,  o n d e r n e m e n d  s a m e n l e v e n  

Op 13 mei 2008 is door de gemeenteraad de visie Langedijk, ondernemend sa-

menleven vastgesteld. Hierin heeft de gemeente haar visie voor de ontwikke-

ling van de gemeente Langedijk in de periode tot 2020 uiteengezet. 

 

In de visie merkt de gemeente op dat haar beleid voor het wonen is gericht op 

het behouden van Langedijk als een uitstekende woonomgeving. Belangrijk 

hierin is het karakter van Langedijk als landelijke gemeente met onder andere 

de daarbij behorende schaal. 

 

Het beleid van de gemeente Langedijk is gericht op het ontwikkelen van de 

gemeente en daarbij de belangrijke waarden van de gemeente te behouden. 

Dit betekent dat het dorpse karakter behouden moet blijven. Uitgangspunt bij 

te bouwen woningen is de bestaande structuur. Het bouwen van voldoende 

woningen voor jongeren is noodzakelijk om jongeren in Langedijk te behouden. 

Ook moeten er in de gemeente voldoende voorzieningen voor jongeren zijn. 

 

Het beleid voor het werken van de gemeente is gericht op het bevorderen van 

de bedrijvigheid. Om de bedrijvigheid een plaats te bieden in het middelpunt 

van de gemeente kunnen bedrijven van een kleine schaal mogelijk langs de be-

langrijkste wegen in de gemeente gevestigd worden. Ook door en bieden van 

ruimte voor bedrijvigheid in de nieuwe delen van de gemeente en door het 

samenvoegen van woon- en werkruimte wordt lokale bedrijvigheid bevorderd. 
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Het vergroten van de mogelijkheden voor recreatie (en toerisme), zoals het 

aanleggen van fiets- en wandelpaden, aanlegplaatsen voor vaartuigen en der-

gelijke kan de woonomgeving van Langedijk versterken. Het beleid is er echter 

uitdrukkelijk niet op gericht om een grote toeristische gemeente te worden. 

Ook het vestigen van Bed & Breakfast en andere van dergelijke bedrijven en 

voorzieningen kunnen de mogelijkheden voor recreatie en toerisme bevorde-

ren. 

 

De cultuurhistorie van de gemeente is een belangrijk onderdeel van het ka-

rakter. Het streven is gericht op het behouden van eigen karakter van de ver-

schillende dorpen in de gemeente. Ook door het aanwezige water en de natuur 

in Langedijk is de gemeente een uitstekende woonomgeving. 

3 . 3 . 9   

D e t a i l h a n d e l s s t r u c t u u r v i s i e  L a n g e d i j k  

Op 12 juli 2011 is door de gemeenteraad de nota Visie op de detailhandels-

structuur gedeeltelijk vastgesteld. Hierin is een visie op de detailhandelsstruc-

tuur in de gemeente uiteengezet. Deze visie is de basis voor het nog vast te 

stellen detailhandelsbeleid van de gemeente. 

 

Het uitgangspunt van de visie is het ontwikkelen van gebieden met detailhan-

delsvoorzieningen die goed ontsloten zijn, blijvend voorzieningen bieden voor 

de (inwoners van de) gemeente en een sterk zogenoemd ondernemersklimaat 

biedt voor ondernemers. 

 

Door de ontwikkeling van de dorpen is een groot gebied met detailhandels-

voorzieningen in het lint ontstaan waarin verspreid voorzieningen zijn geves-

tigd. De voorzieningen versterken het levendige karakter van de verschillende 

dorpen. Het gebied in het lint is echter ook een probleem. Er zijn geen duide-

lijke bundelingsgebiedengebieden met duidelijke grenzen waardoor de voor-

zieningen toch enigszins verspreid in het lint zijn gevestigd en de voorzienin-

gen elkaar maar beperkt versterken. Om sterke gebieden te behouden zet de 

gemeente in de visie in op duidelijke bundelingsgebieden met duidelijke gren-

zen. Meer uitgewerkt zet de gemeente in op twee sterke gebieden ter plaatse 

van de Broekerveiling en in Noord- en Zuid-Scharwoude. 

3 . 3 . 1 0   

B o u w v e r o r d e n i n g / B o d e m  

Op 6 juli 2010 is door de gemeenteraad de Bouwverordening vastgesteld. Hier-

in zijn regels opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te voorko-

men. In paragraaf 4.7 zijn de regels op grond van de Bouwverordening verder 

uitgewerkt. 
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3 . 3 . 1 1   

B e d r i j v e n  e n  ( m i l i e u ) h i n d e r  

Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van 

de Wet ruimtelijke ordeningen (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand 

tussen bedrijven en woningen noodzakelijk om (milieu)hinder te voorkomen. 

Het beleid hiervoor is verder in paragraaf 4.8 uitgewerkt. 

3 . 3 . 1 2   

A n t e n n e b e l e i d  g e m e e n t e  L a n g e d i j k  2 0 0 9  

In de nota Antennebeleid gemeente Langedijk 2009 heeft de gemeente haar 

beleid voor het plaatsen van antennes uiteengezet. 

 

In de nota zijn voor het plaatsen van antennes verschillende bepalingen opge-

nomen. Hierbij zijn het stedelijk gebied en het landelijk gebied onderschei-

den. 

 

De gemeente merkt in de nota op dat het niet wenselijk is om antennes in ste-

delijke (woon)gebieden te plaatsen. Van operators wordt verwacht dat zij mo-

gelijkheden zoeken bij sportgebieden, langs de randen van industriegebieden 

en langs knooppunten van infrastructuur. Wanneer er mogelijkheden zijn om 

antennes te plaatsen waarvoor de gemeente geen vergunning hoeft te verlenen 

zoals op hoogspanningsmasten, lichtmasten of andere hoge bouwwerken en 

gebouwen, moeten operators gebruik maken van deze mogelijkheden. 

 

In de nota zijn in of in de omgeving van het plangebied verschillende plaatsen 

aangewezen waar het plaatsen van antennes is toegestaan. In Noord-Schar-

woude zijn dit: 

- het bedrijventerrein De Mossel; 

- het bedrijventerrein De Wuyver. 

 

Aangewezen plaatsen in Zuid-Scharwoude zijn: 

- de omgeving van Potjesdam, Langebalkweg en de Oostelijke Randweg; 

- de bestaande, voormalige CAI-mast aan de Kroosakker in Noord-Schar-

woude; 

- het bedrijventerrein Voorburggracht 141. 

3 . 3 . 1 3   

G e l d e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de voor de gronden in het plange-

bied geldende bestemmingsplannen opgenomen. Het voorliggende bestem-

mingsplan is een (gedeeltelijke) herziening van deze bestemmingsplannen. 

STEDELIJK GEBIED 
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3 . 3 . 1 4   

O n t w i k k e l i n g s p l a a t s e n  

In Noord- en Zuid-Scharwoude zijn verschillende ontwikkelingen voorzien. Om-

dat het voorliggende bestemmingsplan een zogenoemd beheerplan is op grond 

waarvan in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden, 

worden de ontwikkelingen op grond van het wijzigingen van het bestemmings-

plan mogelijk gemaakt. Dit betekent dat voor deze ontwikkelingen wijzigings-

plannen opgesteld moeten worden. Hiervoor zijn in het voorliggende bestem-

mingsplan wijzigingsmogelijkheden opgenomen. 

 

In november 2010 is door RRog stedenbouw en landschap onderzoek naar de 

mogelijkheden op de verschillende ontwikkelingsplaatsen uitgevoerd. De resul-

taten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Inbreidingsprojecten 

Noord- en Zuid-Scharwoude. Dit rapport is gebruikt bij het bepalen van de wij-

zigingsmogelijkheden in dit bestemmingsplan. 

3 . 3 . 1 5   

O n t h e f f i n g e n b e l e i d  g e m e e n t e  L a n g e d i j k  

De noodzaak om met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan af te 

wijken, is in het algemeen groter naarmate een bestemmingsplan ouder is. Een 

wat ouder bestemmingsplan sluit niet altijd meer aan op bestaande ruimtelijke 

inzichten en/of maatschappelijke ontwikkelingen, met name als het een ont-

wikkelingsgericht bestemmingsplan betreft. Op basis van artikel 2.12, lid 1, 

onder a., onder 2° van de Wabo is het college van burgemeester en wethou-

ders bevoegd verklaard om in afwijking van het bestemmingsplan een omge-

vingsvergunning te verlenen in bij algemene maatregel van bestuur aan gege-

ven gevallen (buitenplanse afwijking). Het gaat hierbij om de zogenaamde 

planologische kruimelgevallen. 

 

In artikel 4 van de Bijlage II van het Bor is een uitputtende lijst opgenomen 

met situaties waarin deze afwijkingsbevoegdheid toegepast kan worden. Deze 

lijst is inhoudelijk grotendeels gelijk aan de gevallen genoemd in artikel 4.1.1 

van het oude Besluit ruimtelijke ordening waarvoor krachtens artikel 3.23 Wro 

ontheffing van het bestemmingsplan kon worden verleend (de “kruimellijst”). 

De inwerkingtreding van de Wabo brengt op dit onderdeel dus geen inhoudelij-

ke wijzigingen met zich mee. 

 

De in het ontheffingenbeleid opgenomen beleidsregels vormen  een overkoepe-

lend beleidskader voor de buitenplanse afwijkingsmogelijkheid van artikel 

2.12, lid 1, onder a., onder 2° Wabo. Verder dienen de in het ontheffingenbe-

leid opgenomen ruimtelijke beleidsregels ook als bouwstenen of richtlijnen 

voor de (toekomstige) herzieningen van de bestemmingsplannen. Dat wil zeg-

gen dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden waarvoor volgens het ontheffin-

genbeleid van de geldende bestemmingsplannen kan worden afgeweken, (zo-

veel mogelijk bij recht) in de regels van de nieuwe bestemmingsplannen zullen 
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worden opgenomen. Van een actueel bestemmingsplan mag worden verwacht 

dat het de actuele planologische inzichten bevat. 

3 . 3 . 1 6   

B e l e i d s n o t a  C u l t u u r h i s t o r i e  g e m e e n t e  

L a n g e d i j k  2 0 1 1  

Op 15 februari 2011 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Cultuurhistorie 

gemeente Langedijk 2011 samen met de Beleidskaart Archeologie vastgesteld. 

In de beleidsnota heeft de gemeente haar beleid voor cultuurhistorie uiteenge-

zet. Op de Beleidskaart Archeologie is weergegeven welke regels in de ver-

schillende gebieden in de gemeente van toepassing zijn. In paragraaf 4.7 is het 

beleid op grond van de Beleidsnota Cultuurhistorie gemeente Langedijk 2011 

verder uitgewerkt. 

3 . 3 . 1 7   

B e l e i d s v i s i e  W o n e n  l a n g s  d e  L a n g e  D i j k  

Diverse ontwikkelingen vinden plaats in het lint van Langedijk. Gevraagd en 

ongevraagd gebeurt er van alles. Deze dynamiek is inherent aan dit oudste ge-

deelte van de gemeente Langedijk. In vroegere tijden vormde de lange dijk al 

het langgerekte dorpshart van de dorpen Oudkarspel, Noord- en Zuid-Schar-

woude, Broek op Langedijk en Sint Pancras. 

 

De laatste jaren wordt de gemeente steeds vaker geconfronteerd met aanvra-

gen voor recreatieve (mede)bewoningen van hoofdgebouwen, het gebruik van 

bijgebouwen voor diverse doeleinden en het gebruik van (onder andere) be-

drijfsgebouwen als woning. Gebleken is dat er geen eensluidende visie was op 

dit soort ontwikkelingen in het lint. De gemeente heeft daarom de visie Wonen 

langs de Lange Dijk opgesteld. De visie, die op 3 april 2012 door het college 

van burgemeester en wethouders is vastgesteld, moet richting geven aan de 

gewenste ontwikkelingen in het lint en vormt een basis voor de nog op te stel-

len bestemmingsplannen voor de verschillende dorpen. 

 

Wat betreft de ruimtelijke mogelijkheden worden vijf ontwikkelingen onder-

scheiden: 

1. Wonen in de tweede lijn. Het wonen in karakteristieke en beeldbepa-

lende bijgebouwen wordt mogelijk gemaakt. 

2. Verhuren van kamers in hoofd- en bijgebouwen. Het verhuren van ka-

mers in hoofdgebouwen en karakteristieke en beeldbepalende bijge-

bouwen wordt – onder voorwaarde – mogelijk gemaakt. De voorwaarde is 

dat het verhuren van kamers ondergeschikt moet zijn aan het wonen. 

3. Splitsen van hoofdgebouwen voor twee huishoudens. Het splitsen van 

hoofdgebouwen voor twee huishoudens wordt – onder voorwaarden –

mogelijk gemaakt. De voorwaarden zijn: 

- er vindt geen aantasting plaats van het stedenbouwkundig beeld; 
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- er vindt geen toename van de parkeerdruk plaats (met andere woor-

den: op het eigen perceel is voldoende ruimte voor parkeren). 

4. Hoofd- en bijgebouwen als recreatiewoning. Het gebruiken van hoofd-

gebouwen en karakteristieke en beeldbepalende bijgebouwen als recre-

atiewoning wordt mogelijk gemaakt. 

5. Functiewijziging van bedrijfsgebouwen naar woningen. Het wijzigen van 

de functie van niet-woonfuncties wordt mogelijk gemaakt. 

3 . 3 . 1 8   

H o r e c a b e l e i d  

Op 3 april 2012 is door de gemeenteraad het Horecabeleid 2012 vastgesteld. 

De aanwezigheid van een veelzijdig en goed functionerende horeca levert een 

belangrijke bijdrage aan de lokale gemeenschap. De horeca is namelijk een be-

langrijke producent van openbare ruimte en sociale samenhang en vervult een 

wezenlijke functie in de ondersteuning van andere bedrijven waaronder de-

tailhandel. De horeca als geheel kent een grote diversiteit van hotels, restau-

rants, cafés, lunchrooms, discotheken, bioscopen, cateraars et cetera. Anno 

2011 is er in Langedijk  nog steeds sprake van een horecastop. Nieuwvestiging 

en/of uitbreidingen kunnen niet of nauwelijks plaatsvinden. De huidige horeca 

in Langedijk is bescheiden van omvang en merendeels kleinschalig van ka-

rakter. Verspreid over de zes dorpen van Langedijk is er een divers aanbod van 

horeca in de vorm van cafés, restaurants en snackbars. Aan de rand van de be-

bouwde kom van Noord-Scharwoude ligt hotel-restaurant De Buizerd terwijl in 

en rondom het recreatiegebied Geestmerambacht sprake is van een kleine 

concentratie van horeca in de vorm van een hotel-restaurant, twee horecapun-

ten, manege en speelpark. Daarmee vervult horeca, behoudens de hotellerie 

en het Geestmerambacht, vooral een functie voor de inwoners van Langedijk. 

In Langedijk zijn op dit moment geen grote discotheken, geen uitgaanscentrum 

met horecaconcentratie en geen grootschalige hotels en restaurants. Uitgaans-

gelegenheden zijn er volop en op korte afstand in de buurgemeenten Alkmaar 

en Heerhugowaard en in het wat verder gelegen Bergen en Schagen. 

 

De bestaande horeca (collectief en individueel) krijgt met de horecavisie dui-

delijkheid over haar ontwikkelingsmogelijkheden. De mogelijkheden om de be-

staande horeca in Langedijk in haar huidige vorm te continueren blijven on-

aangetast. Nieuwvestiging van horeca en uitbreiding van bestaande horeca zal 

getoetst worden aan de horecavisie. Daarbij zal iedere keer weer de vraag zijn 

of de nieuwe ontwikkeling “past” in de horecavisie en of die nieuwe ontwikke-

ling een versterking dan wel een verzwakking betekent van wat naar de toe-

komst toe wordt beoogd met de horeca in Langedijk. 

3 . 3 . 1 9   

W o o n v i s i e  2 0 0 5 - 2 0 1 5  

Door de gemeenteraad is op 27 januari 2006 de Woonvisie 2005-2015 vastge-

steld waarin zij haar beleid voor het bouwen van woningen uiteen heeft gezet. 
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Deze visie is voor de gemeente Langedijk ook de basis voor het door de ge-

meenten in de regio Noord-Kennemerland op te stellen regionale woonvisie. 

 

Het beleid van de gemeente is onder andere gericht op: 

- het bouwen van woningen voor de eigen woningbehoefte; 

- het bieden van mogelijkheden voor alle (nieuwe) inwoners in zowel de 

wijk alsook in het dorp; 

- in het bijzonder mogelijkheden bieden aan starters of anders jonge ge-

zinnen, mensen met lage inkomens en mensen met een zorgbehoefte; 

- waarborgen van leefbare wijken en dorpen. 

3 . 3 . 2 0   

R e g i o n a a l  a c t i e p r o g r a m m a  r e g i o  A l k m a a r  

In de regionale actieprogramma’s staan per regio afspraken over het aantal te 

bouwen woningen en de kwaliteit ervan. In de RAP’s staan onder andere af-

spraken over: 

- het aantal te bouwen woningen per gemeente; 

- het aandeel te bouwen betaalbare woningen; 

- het aandeel te bouwen nultredenwoningen; 

- voorzieningen in de woonomgeving en duurzaamheid. 

3 . 3 . 2 1   

N o t i t i e  V e r r u i m i n g  w o o n b e b o u w i n g s m o g e -

l i j k h e d e n  i n  d e  g e m e e n t e  L a n g e d i j k  

Op 17 juli 2008 hebben burgemeester en wethouders nog eens de Notitie Ver-

ruiming woonbebouwingsmogelijkheden in de gemeente Langedijk vastgesteld. 

Dit in verband met de inwerkingtreding van de ‘nieuwe’ Wet ruimtelijke orde-

ning op 1 juli 2008. In de notitie heeft de gemeente haar beleid voor het verg-

roten van woningen uiteengezet. 

 

In de notitie merkt de gemeente op dat er een behoefte aan grotere woningen 

bestaat. Vooral in de historische lintbebouwing en langs de oost-westverbin-

dingen zoals de Oosterstraat voldoen de woningen niet meer aan deze behoef-

te. Het beleid is dan ook gericht op het vergroten van de mogelijkheden voor 

het bouwen van grotere woningen. In de notitie zijn verschillende bepalingen 

voor het vergroten van woningen opgenomen. 

3 . 3 . 2 2   

O p e n l u c h t r e c r e a t i e  i n  L a n g e d i j k  

In de nota Openluchtrecreatie in Langedijk heeft de gemeente haar beleid 

voor de recreatie en het toerisme uiteengezet. Het beleid is gericht op het 

ontwikkelen van een visie, het opstellen van doelstellingen en het bieden van 

voorwaarden. Ook heeft de gemeente in de nota (een aanpassing van) haar be-

leid voor kamperen uiteengezet. 
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In de nota merkt de gemeente op dat de zij in haar beleid voor recreatie en 

toerisme in de eerste plaats inzet op het bieden van mogelijkheden voor 

(openlucht)recreatie voor de eigen inwoners en de inwoners van de regio. Dit 

betekent niet dat er in de gemeente geen mogelijkheden zijn voor toerisme. 

Belangrijke waarde voor het aanbod van voorzieningen voor de recreatie en 

het toerisme is de kleine schaal van de gemeente. Door de aanwezige natuur-

waarden in de gemeente is het niet mogelijk om de ruimte in de gemeente op 

grote schaal voor recreatie en toerisme te gebruiken. 

 

Uitgangspunten van het beleid zijn onder andere: 

- Het behouden van de bestaande voorzieningen voor recreatie. 

- Private initiatieven worden, onder de voorwaarde dat deze passen bin-

nen de door de gemeenteraad opgestelde doelstellingen, in beginsel 

welwillend behandeld. 

- Het versterken van de functie voor de recreatie en het toerisme van het 

historische lint. 

 

Wat betreft het kamperen zijn er in de achterliggende periode ontwikkelingen 

geweest waardoor een aanpassing van onderdelen van het beleid voor kampe-

ren van de gemeente noodzakelijk was. 

 

Kleinschalig kamperen is, met uitzondering van enkele gebieden, uitsluitend 

toegestaan bij agrarische bedrijven en/of voormalige agrarische bedrijven. Het 

vrij kamperen tijdens een korte periode buiten de kampeerterreinen wordt in 

beginsel niet toegestaan. 

3 . 3 . 2 3   

O n t w i k k e l i n g s v i s i e  d o o r v a a r b a a r h e i d  

In de Ontwikkelingsvisie doorvaarbaarheid heeft de gemeente haar beleid voor 

de ontwikkeling van voldoende goed vaarwater in de gemeente uiteengezet. 

Het beleid is onder andere gericht op het versterken van de woonomgeving en 

het vergroten de bekendheid van de bijzondere cultuurhistorische waarden in 

de gemeente. Dit door het gebruik van het aanwezige vaarwater te verbeteren 

en oude vaarwegen en -routes te herstellen. 

 

Het streven van de gemeente is hierbij onder andere gericht op het versterken 

van de binding met de regio waardoor ook de inwoners van gemeenten in de 

regio gebruik kunnen maken van de vaarwegen in het poldergebied en waar-

door er verschillende vaarroutes worden ontwikkeld. Dit door: 

- het bieden van goede voorzieningen voor de toeristische vaarder met 

betrekking tot de ligplaats en het vergroten van de bekendheid van bij-

zonder cultuurhistorische waarden in de gemeente; 

- het verbeteren van de bereikbaarheid en bevaarbaarheid van het pol-

dergebied voor vooral de recreatiemogelijkheden van de inwoners van 

de gemeente en de gemeenten in de regio voor boten met een door-

vaarthoogte van ten hoogste 1,55 m; 
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- het verbeteren van de inrichting van het polder(vaar)gebied; 

- bij ruimtelijke ontwikkelingen ook de bevaarbaarheid in overweging te 

nemen. 
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4 4  P l a n o l o g i s c h e  

r a n d v o o r w a a r d e n  

4 . 1   

W a t e r h u i s h o u d i n g  

In het Nationaal Waterplan is het beleid met betrekking tot het water(beheer) 

vastgelegd. Het beleid is “een veilige en leefbare delta, nu en in de toe-

komst”. 

 

In de nota Anders omgaan met water is bepaald dat de gevolgen van (ruimte-

lijke) ontwikkelingen voor de waterhuishouding uitdrukkelijk in onder andere 

bestemmingsplannen moeten worden overwogen. Hiervoor moet de zogenoem-

de watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het vroeg informeren (van 

de waterbeheerder), het adviseren (door de waterbeheerder), het overwegen 

en beoordelen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen en 

besluiten. 

 

Op 22 december 2009 is de Waterwet (Wtw) in werking getreden. Uitgangspunt 

van de Wtw is een volledig beheer van het watersysteem. Op grond van de 

Wtw is er ook een goede samenhang tussen het waterbeleid en de ruimtelijke 

ordening. 

 

Ook in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is uitdrukkelijk bepaald dat in de 

toelichting op een bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden in de ge-

volgen van het bestemmingsplan voor de waterhuishouding en hoe deze gevol-

gen in het bestemmingsplan zijn betrokken. 

 

De waterbeheerder in en in de directe omgeving van het plangebied is het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 

 

Het betreft een conserverend bestemmingsplan, zonder verdere gevolgen voor 

de waterhuishouding. Een aantal voorziene ontwikkelingen kunnen wel gevol-

gen hebben voor de waterhuishouding. Bij deze wijzigingsplannen zal het 

HHNK op termijn worden betrokken. 

4 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e  

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

in werking getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta, 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

WET- EN REGELGEVING 
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dat op 16 april 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, in de Neder-

landse wet- en regelgeving verwerkt. Het Verdrag van Malta is gericht op het 

behouden van archeologische waarden in de bodem. Uitgangspunt hierbij is 

onder andere het uitvoeren van een onderzoek naar archeologische waarden in 

het plangebied voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Ook het zoge-

noemde veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. 

Dit betekent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in de bodem 

verstoort, financieel verantwoordelijk is voor een voldoende onderzoek naar 

en het behoud van die archeologische waarden. Met de inwerkingtreding van 

de Wamz werd ook de Monumentwet 1988 (Mw 1988) gewijzigd. Op grond van 

de Mw 1988 moet in een bestemmingsplan (mogelijke) archeologische waarden 

in de bodem van het plangebied overwogen worden. 

 

Op 15 februari 2011 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Cultuurhistorie 

gemeente Langedijk 2011 samen met de Beleidskaart Archeologie vastgesteld. 

In de beleidsnota heeft de gemeente haar beleid voor cultuurhistorie uiteenge-

zet. Op de Beleidskaart Archeologie is weergegeven welke regels in de ver-

schillende gebieden in de gemeente van toepassing zijn. 

 

De provincie Noord-Holland heeft de zogenoemde cultuurhistorische waarden-

kaart (CHW-kaart) ontwikkeld. Op de CHW-kaart is informatie opgenomen over 

onder andere archeologische waarden. In figuur 4 is, wat betreft de archeolo-

gische waarden, het voor het plangebied betreffende fragment van de CHW- 

kaart opgenomen. 

 

 
F i g u u r  4 .  F r a g m e n t  v a n  d e  C H W - k a a r t ,  a r c h e o l o g i s c h e  w a a r d e n  

( B r o n :  P r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

 

 

ONDERZOEK 



 

  
122.00.10.01.02.toe - Bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude - 28 mei 2013 
 

35 

Uit de informatie van de CHW-kaart blijkt dat er in het plangebied archeolo-

gische waarden bekend zijn. Het betreffende de oude dorpen Noord- en Zuid-

Scharwoude, het gebied langs de dorpsstraat. De archeologische waarden be-

treffen bekende en archeologische overblijfselen. 

 

Op de CHW-kaart is ook informatie over bouwkundige en historisch geografi-

sche waarden opgenomen. Het voor het plangebied betreffende fragment wat 

betreft bouwkundige en historisch geografische waarden is opgenomen in fi-

guur 5. 

 

 
F i g u u r  5 .  F r a g m e n t  v a n  d e  C H W - k a a r t ,  b o u w k u n d i g e  e n  h i s t o r i s c h  

g e o g r a f i s c h e  w a a r d e n  ( B r o n :  P r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Uit de informatie blijkt dat er in en in de directe omgeving van het plangebied 

verschillende bouwkundige en historisch geografische waarden bekend zijn: 

- De verschillende dorpen en steden op en langs de Langedijk. Lintbebou-

wing langs dijken is zeer kenmerkend voor West-Friesland. Door in- en 

uitbreidingen zijn deze historische dorpen en steden niet goed herken-

baar meer. 

- De Noord-Hollandsche Conservenfabriek aan de Voorburggracht is aan-

gewezen als rijksmonument. 

- Het kerkelijk gebouw St. Jan de Doper aan de Dorpsstraat is aangewe-

zen als rijksmonument. 

- De Nederlands Hervormde Kerk in Zuid-Scharwoude is aangewezen als 

rijksmonument. 

 

In figuur 6 is het voor het plangebied betreffende fragment van de Beleids-

kaart Archeologie weergegeven. 
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F i g u u r  6 .  F r a g m e n t  v a n  d e  B e l e i d s k a a r t  A r c h e o l o g i e  

 

Uit de informatie van de Beleidskaart Archeologie blijkt dat er in het plange-

bied verschillende archeologische waarden bekend zijn: 

- De oude dorpen Noord- en Zuid-Scharwoude (LANG01A), het gebied 

langs de Dorpsstraat. De dorpen Broek, Noord- en Zuid-Scharwoude en 

Oudkarspel waren in 1100 al aanwezig en tijdens de late middeleeuwen 

uitgebreid waardoor de dorpen één lint werden. In de oude dorpen kun-

nen archeologische waarden aanwezig zijn. 

- Het kerkterrein Zuid-Scharwoude, dochterkerk van de kerk van Schoorl 

(LANG05A). Verwacht wordt dat in de ondergrond overblijfselen van 

graven en oudere (houten) kerkgebouwen zijn. Een deel van het terrein 

is in 1984 opgegraven, maar verwacht wordt dat er nog archeologische 

waarden aanwezig zijn. 

- Het kerkterrein Noord-Scharwoude, dochterkerk van de kerk van Schoorl 

(LANG06A). Verwacht wordt dat in de ondergrond overblijfselen van 

graven  en oudere (houten) kerkgebouwen zijn. 

- Eerste Langedijker korenmolen (LANG35A). De molen werd vóór 1343 

gebouwd. De molen werd vóór 1699 verplaatst. Het is niet duidelijk 

wanneer de molen is afgebroken. 

- Tweede en derde Langedijker Korenmolen (LANG36A). Dit is de tweede 

plaats van de Langedijker Korenmolen, hier vóór 1699 gebouwd. De mo-

len werd in 1739 afgebroken. Op dezelfde plaats werd een nieuwe mo-

len gebouwd. Deze werd in 1919 afgebroken. 
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- Gortmolen (LANG37A). De molen werd om en nabij 1680 gebouwd. Het 

is niet duidelijk wanneer de molen is afgebroken. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemd beheerplan waarin in be-

ginsel geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. Onaanvaardbare nadelige ge-

volgen voor cultuurhistorische waarden worden dan ook niet verwacht. 

 

De ontwikkelingen die in het plangebied zijn voorzien worden op grond van 

wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Hiervoor moeten wij-

zigingsplannen worden opgesteld. In deze wijzigingsplannen moeten de gevol-

gen voor cultuurhistorische waarden overwogen worden. 

 

De archeologisch waardevolle gebieden zoals opgenomen in de beleidsnota zijn 

doorvertaald naar de regels en de verbeelding van het voorliggende bestem-

mingsplan. Op de verbeelding is de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ 

opgenomen, in drie varianten. In de regels zijn de voorwaarden neergelegd, 

waaronder mag worden gebouwd in de archeologische waardevolle gebieden. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor cultuurhistorische waarden belemmerd. 

4 . 3   

E c o l o g i e  

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn met de inwerkingtreding van de Flora- 

en faunawet (Ffw) op 1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) 

op 1 oktober 2005 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

De Ffw is gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat van 

instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe 

leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde “nee, tenzij”-principe. 

Dit betekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toege-

staan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing 

van worden afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat eenieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te hande-

len nadelige gevolgen kan hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk 

handelen of nalaten achterwege te laten. Dit voor zover dit in redelijkheid van 

hem kan worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in rede-

lijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voor-

komen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

De Nbw is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuurgebie-

den betreffen onder andere de zogenoemde Speciale Beschermingzones op 

grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Samen worden deze gebieden 

aangeduid als het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuur-

gebieden is in de Nbw een uitgebreide wet- en regelgeving opgenomen. 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemd beheerplan waarin in be-

ginsel geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. Onaanvaardbare nadelige ge-

volgen voor ecologische waarden worden dan ook niet verwacht. 

 

De ontwikkelingen die in het plangebied zijn voorzien worden op grond van 

wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Hiervoor moeten wij-

zigingsplannen worden opgesteld. In deze wijzigingsplannen moeten de gevol-

gen voor ecologische waarden overwogen worden. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor cultuurhistorische waarden belemmerd. 

4 . 4   

G e l u i d h i n d e r  

4 . 4 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

Op 1 februari 1980 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh 

is er op gericht de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai te 

voorkomen en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst ge-

wijzigd. 

 

In de Wgh is in artikel 74 bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids)zo-

ne aanwezig is. Dit met uitzondering van: 

- wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 km per uur is toege-

staan. 

 

Op de wegen in en in de directe omgeving van het plangebied is een snelheid 

van ten hoogste 30 km per uur toegestaan. Dit met uitzondering van: 

- de N504 waarop ter plaatse van het plangebied een snelheid van ten 

hoogste 70 km per uur is toegestaan; 

- de Oostelijke Randweg waarop een snelheid van ten hoogste 50 km per 

uur is toegestaan; 

- de Westelijke Randweg waarop ook een snelheid van ten hoogste 50 km 

per uur is toegestaan. 

 

Op grond van artikel 74 van de Wgh is bij deze drie wegen een geluidszone van 

200 m aanwezig. Het plangebied ligt voor een deel binnen deze geluidszones. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemd beheerplan waarin in be-

ginsel geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. Geluidhinder vanwege weg-

verkeerslawaai wordt dan ook niet verwacht. 

 

 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

ONDERZOEK 
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De ontwikkelingen die in het plangebied zijn voorzien worden op grond van 

wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Hiervoor moeten wij-

zigingsplannen worden opgesteld. In deze wijzigingsplannen moet mogelijke 

geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai overwogen worden. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door ge-

luidhinder vanwege wegverkeerslawaai belemmerd. 

4 . 5   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder an-

dere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtreding 

van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 november 

2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. In de Wm is in artikel 

5.6 bepaald dat de in de wet bepaalde normen voor de luchtkwaliteit overal 

van toepassing zijn. Dit met uitzondering van een arbeidsplaats; hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. 

 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL). Hierin is bepaald wanneer en hoe overschrijdingen van de normen 

voor de luchtkwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook  

nieuwe ontwikkelingen zoals plannen voor de aanleg van infrastructuur over-

wogen. Voor plannen die passen binnen het NSL is het toetsen aan de normen 

(grenswaarden) voor luchtkwaliteit niet noodzakelijk. Ook het toetsen van 

plannen die ‘niet in betekende mate’ (nibm) gevolgen hebben voor de lucht-

kwaliteit is niet noodzakelijk. Of bij een plan sprake is van nibm, kan beoor-

deeld worden op grond van de voorwaarden zoals die in de AMvB-nibm. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemd beheerplan waarin in be-

ginsel geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. Geluidhinder vanwege weg-

verkeerslawaai wordt dan ook niet verwacht. 

 

De ontwikkelingen die in het plangebied zijn voorzien worden op grond van 

wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Hiervoor moeten wij-

zigingsplannen worden opgesteld. In deze wijzigingsplannen moeten de gevol-

gen voor de luchtkwaliteit overwogen worden. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare gevolgen voor de luchtkwaliteit wordt belemmerd. 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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4 . 6   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan 

(NMP4) vastgesteld. Hierin zet zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid uit-

een. Dit beleid is gericht op het beheersen van de risico’s in de omgeving van-

wege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook op de 

risico’s die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het externe vei-

ligheidsbeleid van toepassing. Uitgangspunten van dit beleid zijn: 

- het plaatsgebonden risico: het risico op een plaats, bepaald als de kans 

dat een persoon die onafgebroken op die plaats aanwezig is overlijdt als 

gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke stof is betrokken; 

- het groepsrisico: bepaald als de kans dat een groep van 10, 100 of 1.000 

personen overlijdt als gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke 

stof is betrokken. 

 

Voor het plaatsgebonden en groepsrisico zijn normen opgesteld. Deze normen 

zijn uitgangspunt voor het ruimtelijk en milieubeleid. Wat betreft het plaats-

gebonden risico wordt (voor ‘nieuwe’ ruimtelijke ontwikkelingen) een kans van 

eens per miljoen jaar (10
-6
) aanvaardbaar geacht. Op dit moment is deze norm 

een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toegestaan. 

Voor het groepsrisico wordt een kans van: 

- eens per honderdduizend jaar (10
-5
 per jaar) op het overlijden van 10 

personen of meer; 

- eens per tien miljoen jaar (10
-7
 per jaar) op het overlijden van 100 per-

sonen of meer; 

- eens per miljard jaar (10
-9
 per jaar) op het overlijden van 1.000 perso-

nen of meer bij inrichtingen aanvaardbaar geacht. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere (spoor)wegen 

wordt een kans van achtereenvolgens 10
-4
, 10

-6
 en 10

-8
 aanvaardbaar geacht. 

Deze normen zijn oriënterende waarden. Dit betekent dat een overschrijding 

van deze normen is toegestaan wanneer de gemeente dit voldoende kan moti-

veren. 

 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico’s van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden ri-

sico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico zijn in het Bevi vastge-

steld. 

Het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke 

stoffen is in de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs)  

opgenomen. In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is dit 

beleid verder uiteengezet. Dit beleid is waar mogelijk overeenkomstig het Be-

vi. 

WET- EN REGELGEVING 
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Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. In het Bevb is bepaald dat er bij buisleidingen (veiligheids)zones 

aanwezig zijn. 

 

De provincie Noord-Holland heeft de zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hier-

op is onder andere informatie over risico’s van ongevallen met gevaarlijke 

stoffen opgenomen. In figuur 7 is het voor het plangebied betreffende frag-

ment van de risicokaart opgenomen. 

 

 
F i g u u r  7 .  F r a g m e n t  v a n  d e  r i s i c o k a a r t   

( B r o n :  P r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Uit de informatie van de risicokaart blijkt dat er in het plangebied geen risi-

co’s bekend zijn. Ook blijkt dat er in de omgeving van het plangebied verschil-

lende risico’s bekend zijn: 

- Benzineservicestation Tesselaar (FINA) op het perceel aan de Spoor-

straat 136 in Noord-Scharwoude. De risicovolle onderdelen van dit be-

drijf zijn het LPG-vulpunt, -reservoir en -afleverinstallatie. De doorzet 

van het bedrijf is op grond van de verleende milieuvergunning 1500 m³ 

LPG per jaar. Bij deze onderdelen is een risicozone voor het plaatsge-

bonden risico aanwezig van achtereenvolgens 35 m, 25 m en 15 m. Bij 

het bedrijf is een risicozone voor het groepsrisico (het zogenoemde in-

vloedsgebied) van 150 m aanwezig. Het plangebied ligt buiten de bij het 

bedrijf aanwezige risicozones. 

- Provinciale weg N242. Bij deze weg is een risicozone voor het plaatsge-

bonden risico aanwezig van 0 m. Bij de weg is een risicozone voor het 

groepsrisico van 200 m aanwezig. Het plangebied ligt buiten de bij de 

weg aanwezige risicozones. Het groepsrisico is kleiner dan 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde. Het bepalen van het groepsrisico is dan ook niet 

noodzakelijk. 

ONDERZOEK 
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- BEJO zaden BV op het perceel aan de Schoutenbosweg 17 in Heerhugo-

waard. Het risicovolle onderdeel van dit bedrijf is het propaanreservoir. 

Hierbij is een risicozone voor het plaatsgebonden risico van 35 m aan-

wezig. Bij het bedrijf is een risicozone van het groepsrisico van 190 m 

(op basis van de Afstandstabel propaanreservoirs van 24 juli 2006) aan-

wezig. Het plangebied ligt buiten de bij het bedrijf aanwezige risicozo-

nes. 

- P. Roozendaal op het perceel aan de Westerweg 44. Het risicovolle on-

derdeel van dit bedrijf is ook het propaanreservoir. Hierbij is een risico-

zone voor het plaatsgebonden risico van 18 m aanwezig. Bij het bedrijf 

is een risicozone van het groepsrisico van 320 m aanwezig. Het plange-

bied ligt buiten de bij het bedrijf aanwezige risicozones. 

- Benzineservicestation Total Nederland N.V. op het perceel aan de Lange 

Balkweg 30 in Zuid-Scharwoude. De risicovolle onderdelen van dit be-

drijf zijn het LPG-vulpunt, -reservoir en -afleverinstallatie. De doorzet 

van het bedrijf is op grond van de verleende milieuvergunning 1000 m³ 

LPG per jaar. Bij deze onderdelen is een risicozone voor het plaatsge-

bonden risico aanwezig van achtereenvolgens 35 m, 25 m en 15 m. Bij 

het bedrijf is een risicozone voor het groepsrisico (het zogenoemde in-

vloedsgebied) van 150 m aanwezig. Het plangebied ligt buiten de bij het 

bedrijf aanwezige risicozones. 

 

In en in de omgeving van het plangebied zijn geen risico’s bekend waardoor in 

het plangebied sprake is van een overschrijding van de grenswaarde (10
-6
) voor 

het plaatsgebonden risico of de oriënterende waarde voor het groepsrisico. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door ri-

sico’s vanwege het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlijke stoffen 

belemmerd. 

4 . 7   

B o d e m  

Op 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet (Ww) in werking getreden. In de 

Ww is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening regels moe-

ten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te voorko-

men. Op 6 juli 2010 is door de gemeenteraad de Bouwverordening 2010 vastge-

steld. Hierin is een dergelijke regel opgenomen. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht verkregen moet worden in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is dus feitelijk een onderdeel van de onderzoeksverplichting van B en W en de 

gemeenteraad bij de voorbereiding van een bestemmingsplan. 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende  

milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

moet worden voorkomen. 

 

Onder andere de provincie Noord-Holland heeft het zogenoemde ‘Bodemloket’ 

ontwikkeld. Het Bodemloket biedt informatie over bodemonderzoeken en 

-saneringen die zijn uitgevoerd. Ook is er informatie opgenomen over bedrij-

ven of terreinen waar ‘verdachte’ werkzaamheden hebben plaatsgevonden die 

mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodem-

onderzoek moet worden uitgevoerd. In figuur 8 is het voor het plangebied be-

treffende fragment van de kaart van het Bodemloket opgenomen. 

 

 
F i g u u r  8 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  v a n  h e t  B o d e m l o k e t   

( B r o n :  P r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

Uit de informatie van het Bodemloket blijkt dat er in het plangebied, vooral in 

het gebied langs de Dorpsstraat, verschillende bodemonderzoeken en –sane-

ringen zijn uitgevoerd. Voor sommige van de uitgevoerde bodemonderzoeken is 

een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Ook blijkt dat er geen bedrijven be-

kend zijn waar ‘verdachte’ werkzaamheden hebben plaatsgevonden in het 

plangebied. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemd beheerplan waarin in be-

ginsel geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. De milieuhygiënische kwali-

teit van de bodem wordt in de bestaande situatie voldoende geacht. Een on-

voldoende milieuhygiënische kwaliteit wordt dan ook niet verwacht. 

De ontwikkelingen die in het plangebied zijn voorzien worden op grond van 

wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Hiervoor moeten wij-

zigingsplannen worden opgesteld. In deze wijzigingsplannen moet de milieuhy-

giënische kwaliteit van de bodem overwogen worden. 

ONDERZOEK 
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De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door on-

voldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd. 

4 . 8   

B e d r i j v e n  e n  ( m i l i e u ) h i n d e r  

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen daar (milieu)hin-

der vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten behoe-

ve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand tussen 

bedrijven en woningen noodzakelijk. 

 

In het plangebied zijn verschillende bedrijven en voorzieningen gevestigd. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is een zogenoemd beheerplan. Dit betekent 

dat er in het bestemmingsplan geen ontwikkelingen zijn voorzien. De mogelij-

ke (milieu)hinder van bedrijven en voorzieningen wordt in de bestaande situa-

tie aanvaardbaar geacht. Onaanvaardbare (milieu)hinder van bedrijven en 

voorzieningen wordt dan ook niet verwacht. 

 

Voor de zuurkoolfabriek in Zuid-Scharwoude is voorzien in een passende be-

stemming. De bedrijfsactiviteiten ten aanzien van het produceren van zuurkool 

is mogelijk op de betreffende locatie. Voor de rioolwaterzuivering die op het 

perceel aanwezig is, is een tweetal geurzones opgenomen. Binnen de eerste 

geurzone van 200 m mogen geen geurgevoelige objecten anders dan woningen 

worden gebouwd. Binnen de tweede geurzone van 250 m mogen geen wonin-

gen worden gebouwd. De rioolwaterzuivering heeft meer invloed op woningen 

dan op overige geurgevoelige objecten, daarom zijn twee geurzones opgeno-

men. In het gebied tussen de 200 m en de 250 m mogen geen woningen worden 

gebouwd, maar wel overige milieugevoelige objecten. Naast het toestaan van 

de zuurkoolfabriek is aan de gronden een milieuzonering toegekend. De mili-

euzonering is afgestemd op de omliggende milieugevoelige bebouwing als bij-

voorbeeld woningen. 

 

De ontwikkelingen die in het plangebied zijn voorzien worden op grond van 

wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Hiervoor moeten wij-

zigingsplannen worden opgesteld. In deze wijzigingsplannen moet de mogelijke 

(milieu)hinder van bedrijven en voorzieningen overwogen worden. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door (mi-

lieu)hinder van bedrijven en voorzieningen belemmerd. 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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5 5  J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

5 . 1   

I n l e i d i n g  

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

zijn regels voor de bestemmingsplanprocedure opgenomen. De in de Wro en 

het Bro opgenomen procedure wordt voor het voorliggende bestemmingsplan 

gevolgd. 

5 . 2   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een bestemmingsplan 

worden vervat in: 

1. een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel 

of de doeleinden worden aangegeven; 

2. bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

3. regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

4. voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, 

waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van 

het onderzoek, de uitkomsten van het overleg en de rapportering van de in-

spraak zijn vermeld. 

 

De invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het nieuwe Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) heeft op 1 juli 2008 plaatsgevonden. Bij het opstel-

len van het bestemmingsplan is de nieuwe wet- en regelgeving toegepast. Dit 

houdt onder andere in de strafbepaling en de algemene gebruiksbepaling niet 

meer in het bestemmingsplan zijn opgenomen, omdat deze onderdeel zijn ge-

worden van de Wet ruimtelijke ordening. Met de inwerkingtreding van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is de strafbe-

paling en de algemene gebruiksbepaling geschrapt uit de Wro en opgenomen in 

de Wabo. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening is een formulering opgenomen ten aanzien 

van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht. Deze teksten zijn opgeno-

men in de regels. De nieuwe regelingen hebben als gevolg dat het bestem-

INHOUD 

BESTEMMINGSPLAN 
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mingsplan wat betreft de vorm en de inhoud enigszins kan afwijken van de tot 

nu toe gebruikelijke indeling. 

 

De koppeling van de kaart, toelichting en regels (het bestemmingsplan) wordt 

in de nieuwe systematiek de verbeelding genoemd. De verbeelding is vervat in 

een GML. De digitale verplichting, het bestemmingsplan vervat in een GML, is 

ingegaan op 1 januari 2010. Vanaf dat moment heeft het digitale plan voorrang 

op het analoge plan. Voor het digitale bestemmingsplan gelden de RO-stan-

daarden. De RO-standaarden bestaan uit: de Standaard Vergelijkbare Bestem-

mingsplannen 2008 (SVBP2008), de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke  

instrumenten 2008 (STRI2008) en de Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2008 

(PRBP2008). 

 

Het bestemmingsplan is zodanig vorm gegeven dat er sprake is van een digitaal 

uitwisselbaar plan, dat wil zeggen dat: 

- aan alle verschillende kaartobjecten IMRO2008-coderingen zijn toege-

kend; 

- de regels conform de SVBP2008 zijn opgesteld; 

- de digitale kaart is vertaald naar de standaardtechniek van uitwisseling 

GML; 

- de toelichting en regels in digitale vorm aan de kaart zijn gekoppeld. 

 

Gebruik van de IMRO2008-coderingen zorgt er voor dat de bestemmingen op de 

kaart eenduidig worden geclassificeerd en dat, met behulp van een conversie-

programma, de kaart met regels ook door de ontvanger kan worden gelezen. 

 

De SVBP2008 is op 1 januari 2010 verplicht gesteld en onderdeel van de RO-

standaarden. De SVBP2008 bevat een aantal voorschriften die moeten worden 

opgevolgd en hebben op deze wijze rechtstreeks gevolg voor de inhoud van de 

regels van het bestemmingsplan. Voor de regels betekent dit onder meer dat 

niet meer wordt gesproken van voorschriften maar van regels. Tevens is er een 

aantal dwingend voorgeschreven begrippen, die worden neergelegd in het ar-

tikel ‘Begrippen’. De SVBP2008 schrijft voor op welke wijze er invulling moet 

worden gegeven aan de ‘Wijze van meten’. De artikelgewijze opbouw is dwin-

gend voorgeschreven door de SVBP2008. Dit geldt tevens voor de hoofdgroepen 

van de bestemmingen, eventuele dubbelbestemmingen en de gebruikte aan-

duidingen. 

 

Bij de vormgeving van de kaart is aangesloten bij het standaardrenvooi zoals 

dat is opgenomen in de SVBP2008. Het kleurgebruik in de verbeelding is gelijk 

aan de analoge kaart en gebaseerd op de SVBP2008. 

 

In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande 

voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, wegen, paden, parkeervoorzie-

ningen, bermen, geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoe-

ve van de energievoorziening, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheer-

sing in de vorm van watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke in de 
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bestemming begrepen, zonder dat dit altijd in iedere bestemming uitdrukkelijk 

is vermeld. 

 

In de regels zijn criteria opgenomen die als toetsingskader dienen bij de in 

het plan opgenomen afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Het gaat dan 

met name om kwalitatieve criteria als de woonsituatie (o.a. privacy), de mi-

lieusituatie (o.a. hinder voor omwonenden en verkeersaantrekkende werking), 

de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid (o.a. voorkomen van onoverzichte-

lijke, onherkenbare en niet sociaal controleerbare ruimtelijke situaties), de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en het straat- en bebou-

wingsbeeld. Bij dit laatste criterium moet worden gedacht aan een goede ver-

houding tussen bouwmassa en openbare ruimte, een goede hoogte/ breedte-

verhouding tussen bebouwing onderling, een samenhang in bouwvorm/ archi-

tectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is. 

Afhankelijk van de betreffende afwijkingsbepaling en/of wijzigingsbevoegd-

heid zijn één of meer van deze criteria opgenomen. 

 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met 

het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De invoe-

ring van de Wabo en het Bor heeft gevolgen voor het ruimtelijk omgevingsrecht 

zoals dat gold op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Met de inwer-

kingtreding van de Wabo is de Wro deels vervallen en opgegaan in de Wabo. 

 

In de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning geïntroduceerd en geregeld. 

In de omgevingsvergunning zijn de verschillende toestemmingen voor locatie-

gebonden activiteiten geïntegreerd, waarbij sprake zal zijn van een samenloop 

met andere locatiegebonden activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke 

leefomgeving. Ook de ontheffingen die in een bestemmingsplan zijn geregeld, 

zijn na 1 oktober 2010 vervangen door de omgevingsvergunning. Dit geldt ook 

voor de aanlegvergunning. Het algemene gebruiksverbod dat was opgenomen 

in artikel 7.10 Wro komt te vervallen en is vervangen door het algemene ge-

bruiksverbod dat is opgenomen in artikel 2.1 Wabo. Voor een gebruik in strijd 

met een bestemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist. 

 

Door de komst van de Wabo en het Bor is een aantal begrippen uit de Wro (on-

der andere ontheffing en aanlegvergunning) vervallen; deze begrippen worden 

ook in de RO-standaard SVBP2008 gebruikt. In september 2010 zijn er werkaf-

spraken met betrekking tot de SVBP2008 gepubliceerd. Het voorliggende plan 

is aangepast aan de werkafspraak september 2010 SVBP2008. Zo wordt er niet 

meer gesproken over ontheffingen, maar over afwijkingen. De in het over-

gangsrecht genoemde bouwvergunning is vervangen door een omgevingsver-

gunning voor het bouwen. 

 

In het plan zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Kenmerk van een wijzi-

gingsbevoegdheid is dat hieraan door het gemeentebestuur medewerking kan 

worden verleend. Er is daarmee geen sprake van een verplichting tot realisa-

tie. In de wijzigingsbevoegdheden die in het plan zijn opgenomen, zijn voor-
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waarden opgenomen. Aan deze voorwaarden moet zijn voldaan voordat de wij-

zigingsbevoegdheid kan worden toegepast. Ook moet bij het wijzigingsplan 

voldaan zijn aan de wettelijke verplichtingen. Dit houdt in dat onder meer 

aandacht moet worden besteed aan diverse milieuaspecten zoals aspecten met 

betrekking tot archeologie, ecologie, geluidhinder, externe veiligheid, bodem-

onderzoek en hinder van bedrijvigheid. Indien uit de verrichte (bureau)on-

derzoeken is gebleken dat er geen belemmeringen in het wijzigingsgebied 

aanwezig zijn, wordt het wijzigingsplan uitvoerbaar geacht. In sommige geval-

len zal een (aanvullend) onderzoek moeten worden uitgevoerd, voordat de uit-

voerbaarheid van het wijzigingsplan kan worden vastgesteld. Ook moet de 

economische uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan zijn aangetoond, in het 

kader van het verplichte kostenverhaal op grond van afdeling 6.4 Wro Grond-

exploitatie. Bovendien doorloopt een wijzigingsplan een wettelijke procedure 

die de mogelijkheid biedt bedenkingen aan het bevoegd gezag kenbaar te ma-

ken. 

 

In de regels wordt veelvuldig verwezen naar de bestaande situatie. Het betreft 

de vergunde (legale) situatie op het moment van inwerkingtreding van dit 

plan. Dit betekent dat het begrip “bestaand” niet tot doel heeft illegaal ge-

bruik en/of bouwen te legaliseren. De bestaande situatie kan door de gemeen-

te worden bepaald uit de gedane inventarisatie en uit gevel- en luchtfoto's 

vanwaar op schaal de bouwwerken kunnen worden herleid. Daarnaast hanteert 

de gemeente het bouwvergunningenarchief (omgevingsvergunningenarchief 

voor het bouwen), waarin alle bouwvergunningen/omgevingsvergunningen zijn 

opgeslagen. Vanuit die gegevens kunnen de afmetingen van bouwwerken wor-

den bepaald. Ook de WOZ-aanslag legt jaarlijks de perceelgegevens vast. Tot 

slot is er nog het archief van de milieugegevens. Deze hele optelsom aan gege-

vens biedt een volledige en rechtszekere garantie om op een juiste wijze invul-

ling te geven aan het begrip “bestaand”. 

5 . 3   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g e n  

5 . 3 . 1   

A l g e m e e n  

In de diverse woonbestemmingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen 

geldt dat hoofdgebouwen binnen het bouwvak moeten worden gebouwd. Bin-

nen het bouwvlak mogen tevens aan- of uitbouwen en bijgebouwen worden 

gebouwd. Binnen het bouwvak geldt de maatvoering voor hoofdgebouwen zoals 

die is opgenomen in de bouwregels ook voor aan- of uitbouwen en bijgebou-

wen. Indien aan- of uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak worden 

gebouwd gelden daarvoor de maatvoeringen zoals die zijn opgenomen in de 

bouwregels ten behoeve van aan- of uitbouwen en bijgebouwen buiten het 

bouwvlak. 

BEGRIP BESTAAND 
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Aan de vrijstaande woningen in het plangebied is een bouwvlak gegeven dat 

ligt langs de zijgevels van het hoofdgebouw. De diepte van het bouwvlak is 15 

m, zodat in bepaalde gevallen een uitbreiding van het hoofdgebouw aan de 

achterzijde mogelijk is op grond van het bestemmingsplan. Voor woningen 

voorzien van een langskap (kapvorm evenwijdig aan de weg)  is een maatwerk-

bouwvlak opgenomen. In een aantal gevallen zijn woningen via een aan- of 

uitbouw aan elkaar geschakeld. Binnen de plansystematiek zijn de woningen 

als vrijstaande woningen bestemd, waarbij de aan- of uitbouwen niet in het 

bouwvlak zijn opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat de verschijningsvorm 

van de aan- of uitbouw als ondergeschikt bouwwerk aan de woning, door lig-

ging, constructie en/of afmeting daaraan, behouden blijft. 

 

Daar waar een hoofdgebouw bestaat uit twee woningen is voor het hoofdge-

bouw de bestemming ‘Wonen - Dubbel’ opgenomen. Binnen het bouwvlak zijn 

twee woningen toegestaan, waarbij een bouwvakdiepte van 12 m het uitgangs-

punt is. Voor woningen voorzien van een langskap (kapvorm evenwijdig aan de 

weg)  is een maatwerkbouwvlak opgenomen. Als dubbele woningen zijn ge-

schakeld via een aan- of uitbouw, is de aan- of uitbouw niet in het bouwvlak 

opgenomen. De verschijningsvorm van de aan- of uitbouw als ondergeschikt 

bouwwerk aan de woning, door ligging, constructie en/of afmeting daaraan, 

blijft behouden. 

 

Daar waar een hoofdgebouw bestaat uit meerdere woningen is de bestemming 

‘Wonen - Rij’ opgenomen. 

 

In het plangebied komt het voor dat aan de voorzijde van woningen aan- of 

uitbouwen zijn gebouwd, die  groter zijn dan de omvang van een erker. Deze 

aan- of uitbouwen zijn in het bouwvlak van de woonbestemming opgenomen. 

Aan- of uitbouwen in de vorm van erkers zijn opgenomen in de bestemming 

‘Tuin’. 
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Het parkeren is niet nader geregeld in het bestemmingsplan. Dit is een bewus-

te keuze. De Bouwverordening is maatgevend voor de regels die gelden ten 

aanzien van het parkeren. Alleen in geval van nieuwe ontwikkelingen wordt 

het aantal parkeerplaatsen door middel van een aanduiding op de verbeelding 

aangegeven. Het aantal parkeerplaatsen wordt daarmee tevens vastgelegd in 

de regels voor de betreffende bestemming. 

 

Voor het bebouwen van de gronden buiten het bouwvlak geldt een maximum 

bebouwingspercentage van 50% van de oppervlakte van het erf dat zich op 

meer dan 1 m afstand van de voorgevel (en het verlengde daarvan) van het 

dichtst bij de openbare weg gesitueerd hoofdgebouw bevindt. Als bebouwing 

buiten het bouwvlak moet worden meegerekend: 

1. aan- of uitbouwen, waaronder erkers; 

2. bijgebouwen; 

3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

Deze regeling voor aan- of uitbouwen en bijgebouwen is tevens van toepassing 

op zowel inpandige als vrijstaande bedrijfswoningen.  

 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wabo en het Bor is voor wat 

betreft het intekenen van de bestemming ‘Tuin’ ervoor gekozen om overal op 

3 m achter de (voorste lijn) van de voorgevel van het hoofdgebouw de be-

stemming ‘Tuin’ te laten eindigen en de woonbestemming te laten aanvangen.  

De benadering komt mede voort uit het feit dat de bestemming ‘Tuin’ sturend 

werkt voor de omgevingsvergunningvrij bouwwerken als bedoeld in artikel 3 

bijlage II Bor. Dit zijn de bouwwerken die omgevingsvergunningvrij qua bouwen 

zijn, nadat een toets aan de bestemmingsplanregeling heeft plaatsgevonden. 

De bestemming ‘Tuin’ staat in directe relatie met het toepassen van de rege-

ling voor aan-of uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouwvlak. 

 

Op grond van artikel 2 bijlage II Bor mag, los van de regeling die is opgenomen 

in het bestemmingsplan, omgevingsvergunningvrij worden gebouw. Qua plaats-

bepaling van deze omgevingsvergunningvrije bouwwerken moet rekening wor-

den gehouden met het begrip achtererfgebied. Het achtererfgebied begint op 

1 m achter de (voorste lijn) van de voorgevel van het hoofdgebouw. Deze rege-

ling is daarmee minder streng dan de regeling die is opgenomen in het be-

stemmingsplan. 

 

Om te voorkomen dat de bouwwerken die omgevingsvergunningvrij ex artikel 2 

bijlage II Bor niet worden gerekend tot de gezamenlijke toegestane oppervlak-

te aan bouwwerken is de volgende regel opgenomen in het bestemmingsplan: 

’de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen, bijgebouwen, bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde en overkappingen mag niet meer dan 50% van de 

oppervlakte van het erf dat zich op meer dan 1 m afstand van de voorgevel 

(en het verlengde daarvan) van het dichtst bij de openbare weg gesitueerd 

hoofdgebouw bevindt’. Door het opnemen van bovenstaande regel wordt voor-

komen dat in de zone tussen 1 m en 3 m achter de (voorste lijn) van de voor-

PARKEREN 

BEBOUWINGSPERCENTAGE 
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gevel van het hoofdgebouw omgevingsvergunningvrije bouwwerken worden ge-

bouwd, zonder dat deze worden gerekend dat de toegestane gezamenlijke op-

pervlakte van respectievelijk 50 m² of 75 m². 

 

Op hoeksituaties in het plangebied grenst de bestemming ‘Verkeer’ vaak aan 

de woonbestemming. Dit houdt in dat tot geringe afstand van de weg bebou-

wing kan worden opgericht. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is er-

voor gekozen om op hoeksituaties waar dat noodzakelijk wordt geacht de 

gronden te bestemmen als ‘Tuin’. Per hoeksituatie is dus maatwerk geleverd. 

Hiermee wordt in het kader van de verkeersveiligheid ongewenste bebouwing 

van de gronden tegengegaan. 

  

In de gemeente Langedijk doet zich op diverse plekken de situatie voor dat de 

oppervlakte aan bij woningen aanwezige aan- of uitbouwen en bijgebouwen 

buiten het bouwvlak in werkelijkheid groter is dan de bouwregels in het be-

stemmingsplan toestaan. Veelal betreft het oude agrarische schuren en/of kas-

sen die de oorspronkelijke functie hebben verloren. 

 

Op grond van het bestemmingsplannen is in de aan- en uitbouwen en bijge-

bouwenregeling opgenomen dat maximaal 50 m² aan aan- of uitbouwen en bij-

gebouwen is toegestaan. Bij grotere percelen (vanaf 500 m²) is maximaal 

75 m² aan erfbebouwing toegestaan. Het kan voorkomen dat een deel van de 

aanwezige erfbebouwing onder het overgangsrecht wordt geplaatst. Het over-

gangsrecht laat in het algemeen gedeeltelijke vernieuwing/verandering toe. 

Bij volledige sloop en de vraag om nieuwbouw, zullen de bestemmingsregels 

van toepassing zijn. Er mag dan minder oppervlakte aan erfbebouwing worden 

teruggebouwd, dan is gesloopt. Om toch sloop van grote oppervlaktes van erf-

bebouwing te stimuleren en verkrotting te voorkomen, is een algemene afwij-

kingsmogelijkheid opgenomen, de surplusregeling. 

 

Op grond van de algemene afwijkingsmogelijkheid kan voor wat betreft de 

maximaal toegestane oppervlakte aan erfbebouwing worden afgeweken. Dat 

houdt in dat, onder de voorwaarde dat de bestaande bebouwing wordt verwij-

derd, maximaal 50% van het surplus aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

mag worden teruggebouwd bovenop de bebouwingsmogelijkheden van het be-

stemmingsplan. De regeling heeft betrekking op legaal aanwezige erfbebou-

wing. 

 

Bij toepassing van de algemene afwijkingsmogelijkheid dient wel ruimtelijke 

winst te worden bereikt, in die zin dat het totale oppervlak van de te vernieu-

wen bebouwing afneemt. Daarnaast geldt dat bij de sanering van oude kassen 

de vervangende nieuwbouw niet uit nieuwe kassen kan bestaan. Grootschalige 

kassenbouw is namelijk niet in overeenstemming met een woonfunctie. 
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Ter verduidelijking het volgende voorbeeld. Op een woonperceel X is nu 90 m² 

aan bijgebouwen buiten het bouwvlak aanwezig. Er kan maar worden afgewe-

ken bij omgevingsvergunning tot 50 m² aan bijgebouwen. Het surplus is dus 

90 m² – 50 m² = 40 m². Als deze 90 m² aan bijgebouwen wordt gesaneerd, mag 

er in totaal 70 m² worden teruggebouwd. Deze 70 m² is opgebouwd uit de 

50 m² die volgens de bouwregels van de bestemming mogelijk is en de 50% van 

het surplus van 40 m² = 20 m². Stel dat er ook nog 20 m² aan bijgebouwen bin-

nen het bouwvlak wordt gesaneerd. Dan telt dit oppervlakte niet mee voor de 

berekening van het surplus. 

5 . 3 . 2   

B e s t e m m i n g e n   

In het plangebied is één agrarisch bedrijf gevestigd. De gronden binnen dit 

agrarisch bedrijfsperceel zijn bestemd als ‘Agrarisch’. In de bestemming zijn 

bouw- en gebruiksregels opgenomen. 

 

Op de gronden bestemd als ‘Bedrijf’ is de vestiging van bedrijven die zijn ge-

noemd in de ‘Staat van Bedrijven’ toegestaan. De Staat van Bedrijven is on-

derdeel van de regels. In de Staat van Bedrijven zijn bedrijven in milieucate-

gorie 1 en 2 opgenomen. Ook de bedrijven in een andere milieucategorie, die 

op het moment van het in werking treden van het bestemmingsplan al op de 

betreffende gronden gevestigd waren, zijn toegestaan. In de bestemming zijn 

bouw- en gebruiksregels opgenomen. Uitsluitend de bestaande inpandige be-

drijfswoningen zijn toegestaan. Binnen de bestemming komen geen vrijstaande 

woningen voor. Op grond van de afwijkingsregels de vestiging van bedrijven 

die niet in de Staat van Bedrijven zijn opgenomen, maar die wat betreft de 

(mogelijke) (milieu)hinder te vergelijken zijn met de bedrijven die wel in de 

Staat van Bedrijven zijn opgenomen, mogelijk. 

 

De gronden ter plaatse van nutsvoorzieningen van enige grootte zijn bestemd 

als ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’. In de bestemming zijn bouw- en gebruiksregels 

opgenomen. 

 

De bestemming ‘Bedrijventerrein’ is toegekend aan de zuurkoolfabriek geves-

tigd in Zuid-Scharwoude. Op deze gronden is bedrijvigheid tot en met milieu-

categorie 4.1 toegestaan, ingedeeld via zones op de verbeelding. Via een af-

wijkingsprocedure mag bedrijvigheid in de naast hogere milieucategorie wor-

den gerealiseerd, mits de hinder op de omgeving niet meer bedraagt dan res-

pectievelijk milieucategorie 3.2 en 4.1. Voor het perceel is een groot bouwvlak 

opgenomen. Dit bouwvlak mag worden bebouwd tot een oppervlakte die op de 

verbeelding is opgenomen. Op de maximale toegestane bouwhoogte is op de 

verbeelding opgenomen. 

  

De in het plangebied aanwezige detailhandel is bestemd voor ‘Detailhandel’. 

Gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd. De maatvoering 

voor gebouwen binnen het bouwvlak is vermeld in de bouwregels. Indien de 
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bestaande maatvoering van gebouwen binnen het bouwvlak afwijkt, is deze 

maatvoering op de verbeelding opgenomen. Detailhandel in volumineuze goe-

deren is niet toegestaan. Onder volumineuze goederen worden goederen ver-

staan die voor de uitstalling ten behoeve van de verkoop een groot oppervlak 

nodig hebben. Hierbij valt onder meer te denken aan de verkoop van auto’s en 

boten. Bestaande inpandige bedrijfswoningen zijn toegestaan. De bestaande 

vrijstaande bedrijfswoning is op de kaart aangeduid. Voor het overige zijn geen 

bedrijfswoningen toegestaan. 

 

In de bestemming ‘Dienstverlening’ vallen alle bedrijven en instellingen die 

administratieve en maatschappelijke diensten aan derden verlenen. Gebouwen 

moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd. De maatvoering voor gebou-

wen binnen het bouwvlak is vermeld in de bouwregels. Indien de bestaande 

maatvoering van gebouwen binnen het bouwvlak afwijkt, is deze maatvoering 

op de verbeelding opgenomen. 

 

De bestemming ‘Gemengd’ ziet op de Dorpsstraat en de Voorburggracht in 

Noord- en Zuid-Scharwoude. Het kenmerk van deze bestemming is dat de ge-

noemde functies uitwisselbaar zijn. 

 

Voor supermarkten is aangegeven dat uitsluitend de supermarkten op de be-

staande locaties zijn toegestaan. Op het moment van inwerkingtreding van het 

voorliggende bestemmingsplan zijn op de volgende percelen supermarkten 

binnen het plangebied aanwezig: 

- Dorpsstraat 552, Noord-Scharwoude; 

- Voorburggracht 224, Zuid-Scharwoude; 

- Voorburggracht 230, Zuid-Scharwoude. 

 

Hoofdgebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd. Voor aan- of 

uitbouwen en bijgebouwen is voorzien een regeling zoals deze van toepassing 

is op (bedrijfs)woningen. 

 

Alle groenvoorzieningen in het plangebied hebben de bestemming ‘Groen’ ge-

kregen. In de bestemming ‘Groen’ mogen alleen gebouwen ten behoeve van 

openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd. Speeltoestellen zijn binnen de 

bestemming wel toegestaan. 

 

In de bestemming ‘Horeca’ zijn alle horecabedrijven opgenomen. Aan de hore-

cabedrijven is een type bedrijvigheid toegekend. Dit vindt nadere uitwerking 

in bijlage 2 van de regels. Daar waar een specifiek horecabedrijf is toegestaan, 

is dit op de verbeelding door middel van een aanduiding aangegeven. Gebou-

wen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd. De maatvoering voor ge-

bouwen binnen het bouwvlak is vermeld in de bouwregels. Indien de bestaande 

maatvoering van gebouwen binnen het bouwvlak afwijkt, is deze maatvoering 

op de verbeelding opgenomen. Alleen de bestaande inpandige bedrijfswonin-

gen zijn toegestaan. 
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Alle maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen en kerken, zijn opgenomen 

in de bestemming ‘Maatschappelijk’. Gebouwen moeten worden gebouwd bin-

nen het bouwvlak. 

 

De bestemming ‘Recreatie - Volkstuinen’ ziet op de volkstuinen die in het 

plangebied aanwezig zijn. In de bestemming mag slechts heel beperkt worden 

gebouwd. In de bouwregels is aangegeven welke bebouwing is toegestaan. 

 

Sportterreinen met de bijbehorende voorzieningen zijn opgenomen in de be-

stemming ‘Sport’. Dit geldt ook voor het zwembad. Alle gebouwen die binnen 

de bestemming aanwezig zijn worden binnen een bouwvlak gebouwd. De 

maatvoering is op de verbeelding aangegeven. Ten aanzien van verlichting, 

ballenvangers, windschermen en vlaggenmasten is in de bouwregels een pas-

sende maatvoering opgenomen. Voor het bouwen van een tribune en onderge-

schikte bebouwing in de bestemming ‘Sport’ is een afwijkingsmogelijkheid op-

genomen. 

 

Aan de voorzijde van woningen is de bestemming ‘Tuin’ gegeven. In de be-

stemming ‘Tuin’ mag slechts heel beperkt worden gebouwd. Zo is het bouwen 

van gebouwen niet toegestaan. Erf- en perceelafscheidingen mogen niet hoger 

zijn dan 1 m. 

 

De bestemming ‘Verkeer’ ziet op alle wegen in het plangebied. Alleen gebou-

wen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd. In 

de bestemming is ondergronds bouwen uitdrukkelijk toegestaan. 

 

Het in het plangebied aanwezige water en de oeverstroken zijn bestemd als 

‘Water’. In de bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat alleen de vergunningvrije bouw-

werken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan. 

 

De halfvrijstaande woningen in het plangebied zijn bestemd als ‘Wonen – Dub-

bel’. De hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvak worden gebouwd. Buiten 

het bouwvlak is het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen ook toege-

staan. Dan moet er wel zijn voldaan aan maatvoeringvereisten zoals die zijn 

opgenomen in de bouwregels. 

 

Alle rijenwoningen zijn ondergebracht in de bestemming ‘Wonen – Rij’. Hoofd-

gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd. Daar waar op de 

verbeelding de aanduiding “gestapeld” is opgenomen, mogen hoofdgebouwen 

ook gestapeld worden gebouwd. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen 

buiten het bouwvlak worden gebouwd. 

 

Alle vrijstaande woningen zijn opgenomen in de bestemming ‘Wonen - Vrij-

staand’. Als hoofdgebouw mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden ge-

bouwd. de hoofdgebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd. Het 

aantal woningen mag niet meer dan het bestaande aantal bedragen. Ook in 
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deze bestemming mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het bouw-

vlak worden gebouwd, mits er wordt voldaan aan de gestelde bouwregels. In 

de bestemming ‘Wonen – Vrijstaand’ mag een zwembad worden aangelegd. 

Het zwembad mag een maximale oppervlakte van 40 m² hebben een bouw-

hoogte van niet meer dan 1 m boven het ter plaatse geldende peil. Een zwem-

bad op eigen erf is bestemd voor eigen gebruik en mag niet worden geëxploi-

teerd. 

 

Alle appartementengebouwen en verzorgingstehuizen zijn opgenomen in de 

bestemming ‘Wonen - Woongebouw’. De bestemming heeft betrekking op de 

woonfunctie al dan niet in combinatie met maatschappelijke voorzieningen ten 

behoeve van zorg of aan-huis-verbonden bedrijven en beroepen. Het aantal 

woningen in een woongebouw betreft ten hoogste het bestaande aantal. 

Hoofdgebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd, de maatvoe-

ring van een hoofdgebouw is door middel van een aanduiding op de verbeel-

ding aangegeven. 

 

Op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid is een aantal bestemmingen 

‘Waarde – Archeologie’ opgesteld. Dit zijn dubbelbestemmingen. In samenhang 

met het gemeentelijk archeologiebeleid is ervoor gekozen elke gebiedswaarde 

te vertalen naar een passend beschermingsregime met betrekking tot de bouw-

regels. Voor het plangebied gelden 3 regimes van bescherming. In de bestem-

mingen ‘Waarde – Archeologie – 1’, ‘Waarde - Archeologie 2’ en ‘Waarde - Ar-

cheologie 5’ mogen geen dan wel onder gestelde voorwaarden bouwwerken 

worden gebouwd. Voor werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamhe-

den vereist. De vergunning is niet vereist voor het normale onderhoud, gebruik 

en beheer. Onder voorwaarden kan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden verleend. 

 

Voor een aantal panden, is de dubbelbestemming ‘Waarde – karakteristieke en 

beeldbepalende panden’ opgenomen. In de bouwregels is bepaald dat de ka-

rakteristieke en beeldbepalende hoofdvorm bewaard moet blijven. Ook is in de 

nadere eisen een eigen stelsel opgenomen voor karakteristieke en beeldbepa-

lende panden. Voor beeldbepalende bruggen geldt tevens dat deze behouden 

moeten blijven. 

 

In de regels van het bestemmingsplan zijn 4 bijlagen opgenomen. In bijlage 1 is 

de Staat van Bedrijven opgenomen. Hierin staat de bedrijvigheid die is toege-

staan in de bedrijfsbestemming. De toegestane horecabedrijven zijn opgeno-

men in bijlage 2 bij de regels, de Staat van Horecabedrijven. Bijlage 3 bij de 

regel ziet op de toegestane bedrijvigheid aan huis. Op de gebiedskaart die als 

bijlage 4 bij de regels is opgenomen, zijn de percelen opgenomen die in het 

lint liggen. Op deze percelen is erfbebouwing toegestaan tot een gezamenlijke 

oppervlakte van niet meer dan 50 m². 
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6 6  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

6 . 1   

I n l e i d i n g  

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 

is ook de Grondexploitatiewet inwerking getreden. De Grondexploitatiewet 

(Grexwet) maakt onderdeel uit van de Wro en is voor het grootste deel opge-

nomen in het hoofdstuk Financiële bepalingen, afdeling 6.4 Wro. Het hoofdstuk 

grondexploitatie in de Wro gaat over het verplichte kostenverhaal voor nieuwe 

ontwikkelingen door de gemeente. 

 

Op grond van artikel 6.12, lid 1 Wro moet de gemeenteraad bij het vaststellen 

van een (bouw)plan op grond van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke or-

dening (Bro) een zogenoemd exploitatieplan vaststellen. Dit is anders wanneer 

de kosten bij de vaststelling van een ruimtelijke besluit anderszins zijn verze-

kerd, artikel 6.12, lid 2 van de Wro. Dan vervalt de verplichting tot het opstel-

len van een exploitatieplan. De gemeenteraad moet bij het nemen van een 

ruimtelijke besluit uitdrukkelijk besluiten dat een exploitatieplan niet wordt 

vastgesteld omdat de uitvoerbaarheid anderszins verzekerd is, artikel 6.12, lid 

4 van de Wro. 

 

R u i m t e l i j k e  b e s l u i t en  

In het kader van artikel 6.12 Wro is het opstellen van een exploitatieplan ver-

plicht gesteld voor een bestemmingsplan. Indien op grond van een bestem-

mingsplan geen ontwikkelingen binnen het plangebied plaatsvinden, hoeft 

geen exploitatieplan te worden opgesteld. Er zijn door de gemeenteraad geen 

kosten gemaakt zoals bedoeld in afdeling 6.4 Wro. Het betreft hier een be-

heersbestemmingsplan, conserverend van karakter. Het voorliggende bestem-

mingsplan heeft voornamelijk een conserverend karakter. Er is geen sprake van 

te verhalen kosten. De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan opgesteld. 

 

Indien op grond van een bestemmingsplan ontwikkelingen via een wijzigingsbe-

voegdheid binnen het plangebied kunnen plaatsvinden, moet een exploitatie-

plan zijn opgesteld op het moment van het vaststellen van het wijzigingsplan. 

Uiteraard moet wel sprake zijn van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 

Bro. Bij een wijzigingsbevoegdheid is er sprake van een uitgestelde plicht tot 

kostenverhaal via een exploitatieplan. In het voorliggende bestemmingsplan 

zijn een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Bij het opstellen van een 

wijzigingsplan zal aandacht worden besteed aan de economische uitvoerbaar-

heid van het wijzigingsplan op grond van afdeling 6.4 Wro. 
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Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid is de conclusie dat er geen 

sprake is van kostenverhaal op grond van de Grondexploitatiewet. Bij de vast-

stelling van het plan zal de gemeenteraad worden gevraagd om te besluiten 

geen exploitatieplan vast te stellen. Het voorliggende bestemmingsplan mag 

op grond van het bovenstaande economisch uitvoerbaar worden geacht. 
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7 7  O v e r l e g  e n  

i n s p r a a k  

De resultaten van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 

en een samenvatting en beantwoording van de inspraakreacties zijn opgeno-

men in bijlage 1 bij de voorliggende toelichting.
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