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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

De gemeente Medemblik wenst voor de woongebieden in Medemblik, exclusief 
de binnenstad een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Exclusief de binnenstad, 
aangezien hier recent een nieuw bestemmingsplan voor is vastgesteld.  
 
De aanleiding tot het maken van het nieuwe bestemmingsplan voor de woonge-
bieden in Medemblik is gelegen in het feit dat er voor het plangebied momenteel 
een aantal verschillende bestemmingsplannen met daarin verschillende regelin-
gen ligt, die bovendien (deels) verouderd zijn en niet meer aansluiten op de feite-
lijke situatie en het huidige beleid.  

Op 1 januari 2011 zijn de (voormalige) gemeenten Medemblik, Wervershoof en 
Andijk samengegaan tot één nieuwe gemeente Medemblik. De gemeente heeft 
per 1 januari 2011 ca. 42.700 inwoners. 
 
Het bestemmingsplan omvat een zestal wijken in Medemblik. Dit betreft de wijk 
‘Medemblik-West’, ‘Vlietwijk’, ‘Koggenwijk’, ‘Randwijk’, ‘Gildewijk’ en ‘Schepen-
wijk’.  
 

 
Figuur 1. Wijkindeling plangebied 
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1.   2. Het plangebied 

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Westfriese Omringdijk 
en de binnenstad van Medemblik. Aan de oostzijde wordt het plangebied be-
grensd door de Oosterdijk en het recreatiegebied Vlietstroom. Aan de zuidzijde 
wordt het plangebied begrensd door het bestemmingsplan Buitengebied en Cam-
ping Zuiderzee. Tot slot wordt het plangebied aan de westzijde begrensd door het 
industrieterrein Overleek en de laatste uitbreidingen van Schepenwijk.  
 

 
Figuur 2. Ligging plangebied  
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1.   3. Planopzet 

Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze digitale 
versie is bedoeld om de burger "online" informatie te verschaffen over het be-
stemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van ge-
gevens binnen de gemeente en met andere overheidsinstanties. Het bestem-
mingsplan valt onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan is 
opgezet volgens de wettelijke regelgeving en qua systematiek volgens de Stan-
daard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008), met inachtneming van de 
aanpassingen die voorvloeien uit de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De SVBP (welke slechts een syste-
matische standaardisering betreft en geen inhoudelijke standaard is) is per 1 juli 
2009 verplicht op grond van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). Het be-
stemmingsplan sluit aan bij de regelingen die in de gemeente Medemblik worden 
gehanteerd. 
 
Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Dat wil zeggen dat 
over het algemeen, los van de reguliere perceelsgebonden ontwikkelingsmoge-
lijkheden, de bestaande situatie wordt vastgelegd. Grote, ingrijpende ontwikke-
lingen worden in dit plangebied niet voorzien.  

1.   4. Vigerende plannen 

Voor de woonkern Medemblik zijn op dit moment diverse bestemmingsplannen, 
partiële herzieningen en uitwerkingsplannen van kracht. Een aantal plannen zijn 
ouder dan tien jaar en beschikken daarmee niet meer over een actueel juridisch-
planologisch toetsingskader. Met opstellen van één bestemmingsplan wordt voor-
zien in het streven naar een actueel bestemmingsplannenbestand. 
 
Met het onderhavig bestemmingsplan worden de volgende bestemmingsplannen 
geheel of gedeeltelijk herzien.  
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1.   5. Opzet van de toelichting 

De toelichting van het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 be-
vat het relevante rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid waarbinnen 
het bestemmingsplan moet passen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de be-
schrijving van het plangebied. Hoofdstuk 4 gaat in op de planuitgangspunten. 
Hoofdstuk 5 behandelt de relevante milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 6 
geeft een toelichting op het algemene juridisch-planologische systeem en een 
toelichting op de bestemmingen. Hoofdstuk 7 gaat in op de uitvoerbaarheid van 
het bestemmingsplan. 
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2. BELEID 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit bestemmingsplan. 
Er wordt ingegaan op het rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid.  

2.   1. Rijksbeleid 

2.1.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de mi-
nister vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het natio-
nale ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke drukte te beperken brengt het Rijk de 
ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over 
aan gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. 
Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale 
belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 
boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
2.1.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 
in werking getreden. Het Barro stelt regels omtrent de 13 aangewezen nationale 
belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Deze 13 
nationale belangen zijn: 
1. Rijksvaarwegen 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam 
3. Kustfundament 
4. Grote rivieren 
5. Waddenzee en waddengebied 
6. Defensie 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen 
8. Elektriciteitsvoorziening 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
10. Ecologische hoofdstructuur 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte) 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde 
 
De ontwikkelingen binnen het bestemmingsplangebied raken geen rijksbelangen.  
 
2.1.3. Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

Het wettelijk kader voor de omgang met cultureel erfgoed is vastgelegd in de Mo-
numentenwet 1988. Per 1 september 2007 zijn door het in werking treden van de 
Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) de artikelen die over arche-
ologie handelen, aangepast. Daarnaast zijn enkele artikelen van de Woningwet, 
Wet Milieubeheer en de Ontgrondingwet aangepast.  
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Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenwet doorgevoerd via een wij-
ziging van artikel 3.6. lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening. In de toelichting 
van een bestemmingsplan moet voortaan het volgende worden opgenomen: Een 
beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistori-
sche waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening 
is gehouden. Hierdoor dienen cultuurhistorische waarden dus uitdrukkelijk te 
worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Gemeenten 
zullen een inventarisatie moeten (laten) maken van alle cultuurhistorische waar-
den in een bestemmingsplangebied, dus niet alleen de archeologische waarden. 
Daarnaast moeten ze aangeven welke conclusies ze daaraan verbinden en op wel-
ke wijze ze deze waarden borgen in het bestemmingsplan. Dit is één van de pijlers 
van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo). De Rijksdienst helpt gemeenten 
om hieraan te voldoen met de Handreiking erfgoed en ruimte. Hierin staat hoe 
gemeenten zo’n inventarisatie en analyse kunnen uitvoeren. Ook wordt in deze 
handreiking aangegeven op welke wijze gemeenten cultuurhistorische waarden 
kunnen opnemen in een bestemmingsplan, compleet met voorbeeldbepalingen.   

2.   2. Provinciaal beleid 

2.2.1. Structuurvisie 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie 2040 en de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Compacte, 
hoogwaardige en bereikbare steden omringd door aantrekkelijk recreatief groen. 
Daar zet Noord-Holland de komende dertig jaar op in. De drie hoofdbelangen die 
Noord-Holland met de structuurvisie heeft vastgelegd zijn ruimtelijke kwaliteit, 
duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Zo wordt de komende dertig 
jaar het bestaand bebouwd gebied verder verdicht, onder meer door zo’n 200.000 
woningen in de provincie bij te bouwen, en zet de provincie in op de ruimtelijke 
ontwikkeling van OV-knooppunten in Noord-Holland. Op die manier blijft volgens 
de provincie meer ruimte over om het buitengebied te behoeden en zijn er 
voldoende mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkelingen, recreatie 
en natuur. Gedeputeerde Staten stellen een provinciale woonvisie vast en jaarlijks 
een regionale woningbouwmonitor ten behoeve van het opstellen/actualiseren 
ervan. 
 
In de Structuurvisie ligt de nadruk niet meer zozeer op uitleglocaties, maar meer 
op inbreidingslocaties binnen stedelijk gebied. Ingezet wordt op ruimtelijke kwali-
teit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Bouwen voor de doelgroepen (voorname-
lijk ouderen) is uitgangspunt. Qua economisch beleid is het accent meer verscho-
ven naar herstructurering en verdichting van bestaande terreinen, waarbij geen 
sprake is van functiemenging. Dit geldt ook met betrekking tot de detailhandel. 
Wel wordt aangegeven dat nieuwe vormen van detailhandel wenselijk zijn, maar 
de bestaande structuur niet mogen aantasten. In stedelijke gebieden is menging 
van kantoorfuncties met andere functies (bijvoorbeeld wonen) wenselijk.  
 
In de Structuurvisie wordt nadruk gelegd op het behoud en de ontwikkeling van 
de Noord-Hollandse cultuurlandschappen, waaronder het Oude zeekleilandschap 
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van West-Friesland en de droogmakerijen. De beleving van het landschap is daar-
bij vooral van belang. Daarbij gaat het om onder andere openheid, duisternis en 
stilte. In de Structuurvisie worden kernkwaliteiten genoemd, enkele daarvan zijn: 
de Westfriese Omringdijk, de lokaalspoorlijn, typerende verkavelingstructuren en 
cultuurhistorische objecten (bijvoorbeeld Kasteel Radboud).  
 
In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is archeologie aangewezen als één van 
de kernkwaliteiten van het landschap. Daarnaast gaat de provincie uit van een 
ontwikkelingsgerichte benadering, omdat ook tegenwoordige ruimtelijke ontwik-
kelingen het landschap vormen, zodat zorgvuldig wordt omgegaan met de be-
staande (historische) kenmerken van het landschap. In de PRVS heeft de provincie 
regels geformuleerd omtrent de inhoud van en de toelichting in bestemmings-
plannen als er sprake is van provinciaal belang.  
 
In 2010 is de visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit vastgelegd in de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie (Provincie Noord-Holland, 2010). Deze vernieuwde 
leidraad is een uitwerking van het in 2006 vastgestelde Beleidskader Landschap 
en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt als leidraad voor ruimtelijke plannen als be-
stemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen en structuurplannen. Daarnaast bood 
het handreikingen aan gemeenten om landschap en cultuurhistorie als uitgangs-
punt te gebruiken bij planvorming. De provincie heeft 10 archeologische gebieden 
van provinciaal belang gedefinieerd. De gemeente Medemblik ligt in een dergelijk 
gebied: West-Friesland. Als in gebieden van provinciaal belang het maatschappe-
lijk belang dusdanig groot is dat waardevolle archeologische vindplaatsen aange-
tast moeten worden, vraagt de provincie aan te geven op welke wijze archeolo-
gische waarden door compenserende maatregelen in het plan zijn ondergebracht. 
In dit bestemmingsplan is een beschermende regeling opgenomen.   
 
De Structuurvisie sluit met betrekking tot het aspect water aan bij het rijksbeleid 
en het Ontwikkelingsbeeld; de veiligheid tegen overstroming en wateroverlast 
staat voorop. Behoud en versterking van waterkeringen (bijvoorbeeld de West-
friese Omringdijk) en het aanleggen van waterberging worden genoemd als moge-
lijke oplossingen hiervoor. Ook wordt in de ontwerp Structuurvisie benadrukt dat 
het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden (Natura 2000 en EHS) van be-
lang is.  

2.   3. Regionaal beleid 

2.3.1. Waterbeheersplan 2010-2015 

In het Waterbeheersplan 2010-2015 ‘Van veilige dijken tot schoon water’ be-
schrijft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen voor 
de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, 
droge voeten en schoon water. Deze taken worden de komende periode sterk be-
invloed door de klimaatverandering en de uitgangspunten van de Europese Ka-
derrichtlijn Water. 
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Missie en kerndoelen 
De missie van het hoogheemraadschap is erop gericht om ook de komende jaren, 
ondanks klimaat- en weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeeka-
naal veilig te houden tegen overstromingen en te zorgen voor droge voeten en 
schoon water. 
Het kerndoel is vierledig: 
1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandig-

heden doelmatig en integraal beheren. 
2. De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen 

voorkomen en/of beheersbaar houden. 
3. Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen 

met een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelma-
tig beheren. 

4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder 
bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over 
actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en wa-
terkwaliteit. 

 
Uitgangspunten 
Het hoogheemraadschap hanteert bij zijn beleid de volgende uitgangspunten: 
• Het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstro-

mingen. 
• Dijkversterking blijft altijd mogelijk. 
• Alle inwoners van het beheersgebied van het hoogheemraadschap hebben 

recht op het afgesproken beschermingsniveau tegen wateroverlast. 
• Watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier. 
• Problemen worden opgelost waar ze ontstaan. 
• Met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan. 
• Niet alles kan overal. 
• Samenwerking staat centraal. 
• Water is een ordenend principe in de ruimtelijke ordening. 
• Het waterbeheer is toekomstgericht. 
 
Het bestemmingsplan Medemblik Woongebieden betreft een conserverend be-
stemmingsplan. Er zijn geen ontwikkelingen die in strijd zijn met dit beleid, maar 
bij nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied dient onderbouwd te worden of 
dit past binnen het beleid. 
2.3.2. Regionale Woonvisie West-Friesland 

De eigen woningbehoefte van de gemeenten vormt in beginsel de basis voor het 
aantal nieuw te bouwen woningen. Maar gemeenten krijgen ook de ruimte om 
meer te bouwen. Gemeenten dienen dit onderling af te stemmen. De Regionale 
Woonvisie is hiervoor het instrument. Op grond van de Structuurvisie van de Pro-
vincie Noord-Holland moet de regio West-Friesland in de periode van 2010 tot 
2030 in totaal 11.750 woningen bouwen. Voor Medemblik is dit tot 2015 90 wo-
ningen per jaar. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Regionale Woonvisie. Een 
deel van de woningen moet binnen de bestaande bebouwde kom een plaats krij-
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gen, namelijk 40% van de woningen die voor de eigen bevolking worden bijge-
bouwd. Hierbij wordt opgemerkt dat er voor de komende periode extra aandacht 
nodig is voor ouderen en starters (1/3 deel van de nieuwbouw moet geschikt zijn 
voor senioren).  
 
De regionale woonvisie voor West-Friesland sluit aan op de gewijzigde uitgangs-
punten van de Structuurvisie voor Noord-Holland. Meer concreet kent de regiona-
le woonvisie twee hoofdlijnen, deze zijn: 
- bouwen voor de eigen behoefte van de regio; 
- in kwaliteiten die passen bij het karakter en de schaal van de regio.  
Voor West-Friesland is ook beleid voor de huisvesting van buitenlandse werkne-
mers opgesteld. 
Hiervoor worden verschillende schalen onderscheiden, kleine, middel en grote 
schaal. Daarbij gaat het om de realisatie van huisvesting binnen bestaande wonin-
gen (kleine schaal), huisvesting in semipermanente bebouwing en bedrijfsbebou-
wing (middelschaal) en huisvesting in nieuwe complexen (grote schaal). 

2.   4. Gemeentelijk beleid 

2.4.1. Woonvisie Medemblik 2012-2020 vastgesteld 22 november 2012  

In de 22 november 2012 vastgestelde Woonvisie Medemblik 2012-2020 ‘beleids-
nota volkshuisvesting’ is het nieuwe beleid van de gefuseerde voormalige ge-
meenten Medemblik, Wervershoof en Andijk vastgelegd. Doel van deze woonvisie 
is een harmonisatie van het beleid van de drie voormalige gemeenten tot één be-
leid.  
 
Speerpunten uit deze woonvisie zijn:  
1. 800 levensloopbestendige nieuwbouwwoningen realiseren in de prijsklasse 

tot €250.000,-- (koop), respectievelijk € 652,-- (huur); 
2. voldoen aan de eisen van duurzaamheid volgens het meetinstrument GPR 

gebouw, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie; 
3. ruimte bieden aan nieuwe woonvormen en experimenten, waaronder kan-

goeroewoningen, zorg- en woongemeenschappen, collectief particulier op-
drachtgeverschap, et cetera; 

4. starters ondersteunen;  
5. ruimte voor een combinatie van wonen en werken. 
 
Het woningbouwprogramma in de nieuwbouw tot 2030 gaat uit van 2.380 te rea-
liseren nieuwbouwwoningen. Hiervan moeten 800 woningen levensloopbestendi-
ge worden uitgevoerd in de prijsklasse tot €250.000,-- (koop),  respectievelijk € 
652,-- (huur). Uitgangspunt is in de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks 213 
nieuwbouwwoningen aan de voorraad toe te voegen en in de periode 2015 tot en 
met 2030 jaarlijks 95 nieuwbouwwoningen. Seniorenwoningen dienen uitgevoerd 
te worden als nultredewoningen.  
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In navolgende tabel zijn deze 2.380 woningen vergeleken volgens de kernhiërar-
chie versus het aantal woningen conform het beleid van de voormalige gemeen-
ten.  
 

 Aantal woningen t/m 2030  
 Wenselijk  

(volgens  
kernhiërarchie) 

Werkelijk  
(conform beleid 
voormalige  
gemeenten) 

 
Verminderen 
met 

Abbekerk 5% 119 623 300 
Andijk 15% 357 536 175 
Hauwert 1% 24   
Medemblik 15% 357 313  
Midwoud/Oostwoud 5% 119 146  
Nibbixwoud 5% 119 97  
Onderdijk 1% 24 122  
Opperdoes 1% 24 4  
Sijbekarspel/B.broek 1% 24 33  
Twisk 1% 24 5  
Wervershoof 15% 357 299  
Wognum 15% 357 376  
Zwaagdijk-Oost 1% 24 74  
Zwaagdijk-West 1% 24 0  
Onvoorzien 18% 427 50  
Totaal 100% 2.380 

(eigen 
behoefte 
+ 20%) 

2.685 
 

2.210 
(na correctie) 

475 

 
Omdat Abbekerk en Andijk fors afwijken van de kernhiërarchie is in Andijk het 
plan Molensloot (175 woningen) geschrapt en in Abbekerk het plan achter de 
Dorpsstraat (300 woningen).  
 
Met betrekking tot de voorraad huurwoningen moeten de corporaties zorgen 
voor een voldoende aanbod huurwoningen. De voorraad mag niet kleiner zijn dan 
de zogenaamde kernvoorraad. De gemeente definieert de kernvoorraad als de 
woningen met een huur, waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Die woningen zijn be-
doeld voor mensen met een laag inkomen. De kernvoorraad van de drie corpora-
ties is als volgt: 
 
 

 Kernvoorraad Medemblik 
De Woonschakel           2.200 woningen 
Wooncompagnie              460 woningen 
Het Grootslag           1.522 woningen 
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2.4.2. Nota bedrijvigheid aan huis 

In de notitie zijn beleidsuitgangspunten opgenomen over de toelaatbaarheid van 
beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten in woningen.  
De activiteiten in woningen zijn als volgt opgedeeld: 
• uitoefening van vrije beroepen:  

bijvoorbeeld artsenpraktijk, notariskantoor, advocaat, accountant; 
• dienstverlenende bedrijven: 

bijvoorbeeld kapsalon, pedicure, schoonheidssalon; 
• detailhandelsactiviteiten: 

kleinschalige winkelactiviteiten. 
 

2.4.3. Horecabeleid  

In de drank- en horecanota (1994) is het gemeentelijk beleid ten aanzien van ho-
reca geformuleerd. Deze nota is in 1997 herzien. De gemeente Medemblik han-
teert een indeling van diverse soorten horeca in vier categorieën. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen horecabedrijven op grond van de invloed op het woon- en 
leefklimaat. De gehanteerde indeling is “oplopend” naar gelang de invloed op het 
woon- en leefklimaat toeneemt.  

• horecabedrijf A: 
een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en etenswa-
ren aan bezoekers van centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, croissanterieën, 
lunch- en tearooms en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stel-
len horecabedrijven; 

• horecabedrijf B: 
een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van maaltij-
den, zoals een restaurant; 

• horecabedrijf C: 
een horecabedrijf dat zowel is gericht op het verstrekken van etenswaren als 
dranken of een combinatie van beiden, zoals eetcafés, cafetaria's, snackbars, 
automatieken en shoarmazaken; 

• horecabedrijf D: 
een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van dranken, 
zoals cafés, bars en discotheken. 

 
2.4.4. Welstandsnota 2010 

De gemeente Medemblik is in 2011 ontstaan uit een samenvoeging van de vroe-
gere gemeenten Andijk, Medemblik en Wervershoof. Met de fusie is het groene 
gebied met een stad en zestien dorpen en buurtschappen één gemeente gewor-
den. De voormalige gemeenten hanteerden welstandsnota's, die in opzet en deels 
ook in de uitwerking veel gemeen hadden. In deze nieuwe welstandsnota van 
Medemblik zijn deze documenten samengevoegd tot één (Welstandsnota Me-
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demblik, herziening 2010), wat de leesbaarheid ten goede komt en de uitvoering 
vergemakkelijkt. Het bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruim-
tebeslag van bouwwerken ‘voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke or-
dening’. Datgene dat door het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt kan niet 
door welstandscriteria worden tegengehouden. De architectonische vormgeving 
van bouwwerken valt buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en wordt ex-
clusief door de welstandsnota geregeld. In de welstandsnota zijn de welstandsei-
sen omschreven die aan een bouwwerk worden gesteld. Het gaat hier om wel-
standscriteria die betrekking kunnen hebben op onder andere de hoofdvorm, het 
materiaalgebruik, de kleurkeuze en de detaillering van een concreet bouwwerk. 
 
2.4.5. Duurzaamheid 

Het gemeentelijke beleid voor het toekomstgericht (duurzaam) ontwikkelen van 
de gemeente Medemblik is vastgelegd in de beleidsnota Duurzaam Medemblik. 
De brede aanpak van duurzaamheid maakt Medemblik concreet met de thema's: 
gebiedsontwikkeling, inkopen en aanbesteden, mobiliteit, energieopwekking, 
energiebesparing en bewustwording. Binnen deze thema's kan de gemeente stu-
ren op duurzaamheid en toekomstbestendigheid.  
 
Medemblik als duurzame gemeente betekent ook dat er ruimte is voor economi-
sche groei, dat ontwikkelingen aansluiten op de identiteit van het landschap en 
dat er ruimte is voor participatie en flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden van ge-
bouwen en ruimte. De economische belangen, de sociaal maatschappelijke bete-
kenis en de landschappelijke en natuurlijke basis zijn met elkaar in evenwicht. De 
bevolking is erg betrokken, er zijn veel vrijwilligers. Bewoners en bedrijven zijn be-
langrijke partners voor de gemeente om de (duurzame) ambities te verwezenlij-
ken. 
 
Medemblik is (ook) in de toekomst een veilige en leefbare gemeente. Dit impli-
ceert een aantrekkelijke, schone en herkenbare omgeving, waar de inwoners trots 
op zijn. Leefbaarheid hangt in belangrijke mate af van duurzaamheid. De milieure-
gelgeving, het milieubeleid (inclusief Europese Richtlijnen) dragen bij aan een ge-
zond en veilig leefklimaat in een aantrekkelijke groene omgeving. Deze leefomge-
ving (met vitale natuur) wordt behouden. Nieuwe ontwikkelingen vinden plaats 
zonder de biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten. 
Medemblik heeft niet alleen oog voor de behoeften van nu, maar ook voor de 
leefbaarheid in de toekomst. Duurzaamheid staat vaak synoniem voor fysieke 
duurzaamheid: de dorpskernen worden ingericht zodat het energieverbruik ver-
mindert en de CO2-uitstoot wordt beperkt. De structuurvisie biedt voorstellen om 
de dorpskernen fysiek en sociaal te verduurzamen. 
 
Energieneutraal bouwen wordt de norm voor de nabije toekomst. In de komende 
jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen. Van een epc 04 (in 2015) tot 
energieneutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. 
Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten 
opzichte van standaard nieuwbouw.  
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De gemeente Medemblik streeft naar een energie-efficiënte, duurzame omge-
ving. Medemblik wil de projectontwikkelaars meenemen in de transitie naar 
energieneutraal bouwen en/of renoveren. Hiervoor biedt de gemeente kosteloos 
een sublicentie van het programma GPR Gebouw (een online tool) aan om een 
objectief oordeel te kunnen geven over de duurzaamheid van de bouwplannen. 
De Milieudienst Westfriesland is in het bezit van een licentie en verstrekt op ver-
zoek van de gemeente een sublicentie aan de ontwikkelaar, architect of bouwer. 
De gemeente maakt voor de geplande nieuwbouw afspraken met de ontwikke-
lende partij over het gebruik van dit programma.  
 
Fysieke duurzaamheid  
In aansluiting op de beleidsnota Duurzaam Medemblik is het streven om 20% van 
de huidige energievraag in de gemeente in 2020 met hernieuwbare energiebron-
nen op te wekken*. Dat kan binnen en buiten de gemeentegrenzen worden ge-
realiseerd. De fysieke duurzaamheid hangt samen met kleine interventies en 
maatregelen in (de herontwikkeling van) de dorpskernen. Iedere ontwikkeling 
draagt bij aan de verduurzaming door bijvoorbeeld:  
• Alternatief voor fysieke oplossingen (o.a. digitaliseren).  
• Duurzaam slopen (afval is nieuwe grondstof).  
• Materiaalgebruik en -hergebruik.  
• Energiereductie en (collectieve) hernieuwbare energievoorzieningen**.  
• Verduurzaming mobiliteit.  
• Opzetten ecologische kringlopen; water, reststoffen en warmte/energie.  
• Sloten, binnenwater met elkaar verbinden.  
• Natuurvriendelijke oevers toepassen.  
• Aanleggen infrastructuur voor duurzame mobiliteit.  
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3. BESCHRIJVING PLANGEBIED 

3.   1. Historie 

Medemblik is de kleinste, maar ook de oudste stad van West-Friesland. Uit opgra-
vingen is gebleken dat Medemblik al lang als bewoonde plaats bestond toen Graaf 
Floris V aan het einde van de 13e eeuw in Medemblik zijn dwangburcht (Kasteel 
Radboud) tegen de pas onderworpen West-Friezen oprichtte. Medemblik kreeg 
als eerste stadsrechten van de Graaf, dat was in 1289. Medemblik wordt be-
schouwd als de oudste nederzetting van West-Friesland. Omstreeks de tiende 
eeuw lag Medemblik aan het riviertje de Leek. De Leek verzandde snel, de Zuider-
zee spoelde steeds meer land weg. In deze periode werden vier keer zeedijken 
aangelegd, steeds verder naar het westen en zuiden. De laatste waterkering heeft 
de noordgrens van Medemblik bepaald. Medemblik kreeg een havenfunctie. De 
stad werd overslagplaats van producten uit het achterland. Deze producten wer-
den aangevoerd via het toenmalige water in de huidige Nieuwstraat. Langs de 
Oude Haven en de Nieuwstraat heeft zich de eerste bebouwing van Medemblik 
ontwikkeld. De havenfunctie van Medemblik breidde zich in de 15e eeuw uit, 
evenals de stad zelf. In de 16e/17e eeuw groeide Medemblik uit tot een belangrij-
ke havenstad. Toch waren er enkele tegenslagen, waaronder de plunderingen van 
Grutte Pier en een forse brand in 1555. Desondanks bleef Medemblik zich verder 
ontwikkelen.  

In het begin van de 17e eeuw kwamen Enkhuizen en Hoorn tot grote bloei en 
streefden door hun betere ligging Medemblik als haven- en handelsstad voorbij. 
Medemblik legde meer havens aan, dit in de hoop om de concurrentieslag te win-
nen. In 1631 werden tegelijkertijd de Wester-Nieuwe haven (nu Westerhaven) en 
de Ooster-Nieuwe haven (nu Pekelharinghaven) aangelegd, op de plaats van de 
oude vestingsgracht. De fortificaties werden ten zuiden van de havens aangelegd. 
Slot Radboud kwam binnen de vesting te liggen en Medemblik werd naar het zui-
den omsloten. De handelsbebouwing verplaatste zich naar de Westerhaven. Het 
westelijk stadsdeel werd, op het meest westelijke deel na, planmatig volgebouwd. 
Als gevolg hiervan ontvolkte het Oostelijk Stadsdeel langzaam en kreeg het een 
gemengde woon-, handels- en ambachtsfunctie.  
 
Na 1850 werden in het meest westelijke deel van de stad enkele dienstverlenende 
instituten gevestigd, zoals een kerk, twee verzorgingstehuizen en een internaat. 
Hiermee raakte het westelijk stadsdeel volgebouwd. Na 1880 raakte Medemblik 
uit haar geografische isolement, waarin het in de 19e eeuw was geraakt. De spoor-
lijn naar Hoorn werd aangelegd. De Oude Haven werd gedempt, het spoorwegsta-
tion en een gasfabriek vestigden zich. Later werden de Afsluitdijk en de Wierin-
germeer aangelegd. Dit heeft een vestiging van arbeiders tot gevolg gehad, die 
echter voor het grootste deel ook weer vertrokken.  
 
Na 1920 begon de bouw buiten de vesting, waaronder ook het voorliggende plan-
gebied. Na 1950 gebeurde dit op grote schaal. Het Gedempte Achterom is in het 
begin van de 20e eeuw gedempt. 
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Het Oostelijk Stadsdeel kreeg steeds minder een woonfunctie en steeds meer 
panden werden als opslag gebruikt. Omstreeks 1960 werd Medemblik als onder-
deel van het stimuleringsbeleid van het rijk als industriekern aangewezen. De be-
volking nam aanzienlijk toe als gevolg van vestigingsoverschotten. Het inwonertal 
groeide tussen 1965 en 1980 van circa 4900 tot circa 6900 inwoners. Ook de be-
volking in de polder oriënteerde zich meer op de stad Medemblik. Het kleinschali-
ge oude centrum heeft zich vanaf toen ontwikkeld tot een koopcentrum van regi-
onale betekenis. De historische grenzen van de stad werden verbroken. Ten zui-
den van de binnenstad werden nieuwe woonbuurten gebouwd: Parkwijk, Kog-
genwijk, Randwijk en Gildewijk, Vlietwijk en de Brake. Westelijk van de stadskern 
werd de industriële ontwikkeling geconcentreerd op industrieterreinen. Aan de 
westzijde werd eveneens een sportcomplex ontwikkeld, met voetbal- en tennis-
velden en een sporthal. 

3.   2. Medemblik in de regio  

De gemeente Medemblik ligt centraal in Noord-Holland. Deze provincie kent een 
grote verscheidenheid aan landschappen. De omgeving van Amsterdam kent rela-
tief veel verstedelijkt gebied. De verstedelijking vindt niet alleen plaats in de ker-
nen, maar ook de gebieden tussen de kernen zijn relatief dichtbevolkt (metropoli-
tane landschappen). Meer noordelijk wordt de dichtheid van bebouwing en be-
volking lager. Bovendien valt op dat de stedelijke bebouwing - naar het noorden 
toe - hoofdzakelijk langs de westkust van Noord-Holland is ontwikkeld. Hier liggen 
onder andere Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen en Den Helder). Opvallend is 
verder dat langs de snelweg A7 weinig grootstedelijke gebieden aanwezig zijn, uit-
zondering hierop vormen de plaatsen Purmerend, Edam/Volendam en meer 
noordelijk Hoorn en Enkhuizen / Stede Broec. De droogmakerijen Wormer, 
Schermer, Purmer en Beemster (Nationale Landschappen) vormen een buffer 
voor stedelijke uitbreidingen in noordelijk richting aan de oostzijde. Kenmerkend 
aan dit landschap is het zeer open landschap en de typerende verkaveling. Het 
gebied kent veel dynamiek. 
 
Van oudsher is Medemblik, net als bijvoorbeeld Enkhuizen en Hoorn, een stad 
waar veel visserij werd bedreven en waar via het water handel werd gedreven 
met de rest van Nederland en het buitenland. Ook Wognum leefde van de visserij, 
veel Wognummers hadden in Hoorn hun schip liggen. Het economische zwaarte-
punt van deze plaatsen is verschoven naar hoofdzakelijk (zakelijke) dienstverle-
ning. In Medemblik heeft daarnaast de recreatie en het toerisme een belangrijke 
plaats ingenomen. In de regio zijn de steden Enkhuizen (en Stede Broec) en Hoorn 
sneller gegroeid. Deze steden hebben een snellere en op de regio gerichte ont-
wikkeling van handel, nijverheid en zakelijke dienstverlening doorgemaakt. In ver-
gelijking hebben Medemblik en Wognum een meer lokale verzorgingsfunctie. 
 
Het landelijk gebied tussen Wognum en Medemblik, met de daarin liggende dor-
pen, zijn lang niet bewoonbaar geweest door de natte veengronden. De ontwikke-
ling van dit gebied is later op gang gekomen en bestond eerst uit de ontginning 
van het veen.  
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Nadat de veenontginning was afgerond, is de hoofdfunctie van het landelijk ge-
bied overgegaan naar hoofdzakelijk landbouw. In eerste instantie was dat voor-
namelijk akkerbouw, in de loop der jaren is de veeteelt ook sterk gegroeid. De 
Westfriese Omringdijk is in eerste instantie aangelegd ter bescherming van het in 
cultuur gebrachte landelijk gebied, met de daarin liggende steden, dorpen en ge-
huchten. Vervolgens werd de Omringdijk ook gebruikt voor de bereikbaarheid van 
de verschillende gebieden langs de dijk. 

3.   3. Ruimtelijke structuur plangebied 

Het historische centrum van de stad is gelegen aan de voormalige Zuiderzee, het 
huidige IJsselmeer en de Wieringermeerpolder. Rond de stad was een muur aan-
wezig die de stad moest beschermen tegen vijandelijke aanvallen. In de dertiende 
eeuw werd, zuidelijk van de vestingmuur aan de kust het kasteel Radboud ge-
bouwd. Een nieuwe haven werd aangelegd (de Ooster- en Westerhaven) en ook 
de vestingwerken zijn gebouwd. Deze vestingwerken zijn echter nooit volledig af-
gerond. De vestingwerken zijn in de stadsplattegrond van Medemblik nog wel 
herkenbaar aanwezig. Op de nieuwe eilanden ontstonden bedrijven en woningen, 
het gebied tussen de oude stadsmuur en de vestingwerken werd gevuld.  
 
De eerste echte uitbreidingen buiten de vestingwerken en de stadsmuur vonden 
plaats aan het eind van de 19de eeuw, nadat de spoorlijn van Medemblik naar 
Hoorn was aangelegd. In eerste instantie ging het om kleine aantallen woningen. 
Na de Tweede Wereldoorlog zijn grotere woonbuurten aangelegd. In verband met 
de ligging van het gemeentelijk grondgebied vonden de uitbreidingen plaats in 
zuidwestelijke en zuidelijke richting. De meest recente woonbuurt ligt in het uiter-
ste zuiden van de stad. De nieuwste bedrijventerreinen (o.a. Unda Maris II) wor-
den aan de west- en zuidwestzijde van de stad gerealiseerd.  
 
In de jaren 60 van de 20ste eeuw richtte Medemblik zich meer op recreatie en toe-
risme en werden de bestaande havens daarvoor geschikt gemaakt. In de jaren er-
na is ook in het IJsselmeer een grote jachthaven aangelegd. Ten zuiden van Me-
demblik van de stad zijn, langs de IJsselmeerkust, meerdere recreatieterreinen 
(met chalets, huisjes en/of caravans) aangelegd, al dan niet in directe verbinding 
staand met het IJsselmeer.  
 
In de gemeente Medemblik kunnen op basis van overeenkomsten in functionele, 
stedenbouwkundige en/of architectonische kenmerken diverse deelgebieden 
worden onderscheiden. Het plangebied is in de welstandsnota beschrijven onder 
deelgebied 9 (Medemblik vooroorlogs), deelgebied 10 (jaren ’50 tot en met ’80), 
deelgebied 11 (recent en nieuw), deelgebied 12 (complexmatige inbreidingen) en 
deelgebied 18 (sport en recreatie), zie figuur 4.  
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Figuur 3. Medemblik 

 
Figuur 4. Welstandsgebieden in het bestemmingsplangebied 
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Medemblik vooroorlogs (deelgebied 9) 
 
Gebiedsbeschrijving 
De bebouwing langs de Meerlaan, Westersingel, Oostersingel, Keern en Geldelo-
zepad zijn de eerste kleinschalige uitbreidingen direct grenzend aan de oude 
stadsstructuur van Medemblik. Deze uitbreidingen zijn voor een aanzienlijk deel 
vooroorlogs. In de linten staan woningen uit verschillende perioden en van wisse-
lend uitvoeringsniveau. De meeste oude woningen zijn vrijstaand. Daar tussenin 
staat een enkel kort rijtje. De gebouwen staan met de voorgevel naar de straat. 
Deels liggen zij met hun korte gevel naar de weg en deels met de lange gevel. De 
rooilijn heeft een verspringend verloop. De vrijstaande woningen zijn individueel 
en afwisselend vormgegeven. Ze hebben vaak een stenen onderbouw van één 
laag met steile kap. Plattegronden zijn eenvoudig en rechthoekig. De kappen zijn 
wisselend georiënteerd en verschillend van vorm. De architectuur van de rijenwo-
ning is gebaseerd op herhaling van de woning als basiseenheid en de leesbaarheid 
van deze eenheid in de compositie. In een aantal rijen is de individuele woning al-
leen te onderscheiden door het terugkerende patroon van voordeuren en ramen. 
Ze hebben een stenen onderbouw van één of twee lagen met een zadeldak. Dak-
kapellen zijn veelal onderdeel van het oorspronkelijk ontwerp. De meeste gebou-
wen zijn zorgvuldig gedetailleerd, waarbij veel aandacht is besteed aan gootlijs-
ten, gootklossen en boeiboorden. Veel gebouwen zijn opgetrokken uit donkerro-
de baksteen. Het dak is vaak gedekt met lichtrode dakpannen, Kozijnen, boei-
boorden en goten zijn meestal wit. Ramen vaak donkergroen.  
 
Waardebepaling en ontwikkeling 
De historische structuur, kleinschalige verkaveling, het karakter van de architec-
tuur van de bebouwing en de nabijheid van de binnenstad maken de linten een 
waardevol onderdeel van de gemeente. Het beleid voor de oude uitbreidingen is 
gericht op versterking van de cultuurhistorische waarde. Het behoud van de klein-
schaligheid en het versterken van de zorgvuldige architectuur staan voorop. 
Grootschalige ontwikkelingen zijn in dit gebied beperkt en niet te verwachten.  
 
Jaren ’50 tot en met ’80 (deelgebied 10) 
 
Gebiedsbeschrijving 
Elk dorp in Medemblik heeft zijn eigen naoorlogse uitbreidingswijk. Dit is veelal 
een bebouwd vlak dat achter de linten ligt. De meeste wijken zijn in fasen ge-
bouwd, waardoor er verschillende bouwstijlen en verkavelingsvormen voorko-
men. De rijtjeswoning is het meest voorkomende type, maar er zijn ook apparte-
mentencomplexen, geschakelde huizen en vrijstaande huizen. Daarnaast zijn er 
scholen en openbare gebouwen te vinden. De wijken zijn ruim van opzet en heb-
ben veel openbaar groen. Het groene karakter van de wijken wordt versterkt door 
voor- en achtertuinen van woningen. Woningen zijn wisselend georiënteerd. Vaak 
is de voorgevel gericht op de straat, soms is deze gericht op een plantsoen, waar-
bij voor- en achterzijde vanaf de straat te zien zijn. 
De architectuur van de rijenwoning is gebaseerd op herhaling van de woning bals 
basiseenheid en de leesbaarheid daarvan in de compositie. Hoekwoningen zijn op 
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een enkel raam in de zijgevel na gelijk aan de tussenwoningen. De meeste huizen 
hebben één à twee lagen met een steile kap. De materialisering is vaak eenvou-
dig. Raampartijen beslaan een groot deel van het geveloppervlak. Dakkapellen zijn 
in het algemeen aan de achterzijde geplaatst. Aanbouwen zijn er in meerdere ma-
ten en komen ook op hoeken voor, maar laten de (herhaalde) hoofdvorm van de 
woning herkenbaar. Afhankelijk van de bouwperiode staan schuren voor of achter 
de woning. Appartementencomplexen zijn veelal voorzien van een plat dak. Ook 
hier is de architectuur gebaseerd op herhaling van de woning en de leesbaarheid 
daarvan in de compositie. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het bal-
kon. De materialisering is eenvoudig.  
 
Waardebepaling en ontwikkeling 
De uitbreidingswijken hebben woningen uit verschillende perioden. De architec-
tuur van de huizen is afwisselend, doordat het geen in één keer ontwikkeld plan is 
maar er steeds kleine hoeveelheden huizen zijn gebouwd. Er zijn geen bijzondere 
cultuurhistorische waarden. Het beleid ten aanzien van uitbreidingswijken is te-
rughoudend en gericht op beheer.  
 
Recent en nieuw (deelgebied 11) 
 
Gebiedsbeschrijving 
Sinds de jaren negentig zijn de kernen van Medemblik uitgebreid met gebieden, 
die in sfeer en bebouwing afwijken van de rijenwoningen van de jaren ’50 tot en 
met ’80 door hun nadrukkelijke vormgeving en architectonische afwisseling. Een 
deel van de moderne woningen is vrijstaand, maar het grootste deel is van het ty-
pe twee-onder-één-kap of rij. Deze laatste huizen zijn individueel en afwisselend 
vormgegeven als onderdeel van een stedenbouwkundig ensemble. De gebouwen 
zijn met de voorgevels naar de straat gericht. Dit kan zowel de lange als de korte 
gevel zijn. Rooilijnen lopen evenwijdig aan de straat. De architectuur van de wo-
ningen is eenvoudig tot verzorgd. Huizen bestaan veelal uit een onderbouw van 
één of twee lagen met een kap. Daken verschillen sterk van vorm en zijn wisse-
lend georiënteerd. De detaillering is eenvoudig tot verzorgd. Gevels zijn in het al-
gemeen opgetrokken uit baksteen. Vaak zijn meerdere kleuren naast elkaar ge-
bruikt, soms is het metselwerk wit gesausd. Deuren, kozijnen en ramen zijn wit 
geschilderd of hebben een accentuerende kleur. De goed onderhouden voor- en 
achtertuinen geven de wijken vaak een groen karakter.  
 
Waardebepaling en ontwikkeling 
De kwaliteit van de recente uitbreidingswijken ligt voor een groot deel in de af-
wisselende bebouwing als onderdeel van een stedenbouwkundige eenheid. Het 
beleid is terughoudend en gericht op beheer. Er zijn geen bijzondere cultuurhisto-
rische waarden. Grootschalige ontwikkelingen zijn in deze wijken niet te verwach-
ten.  
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Complexmatige inbreidingen (deelgebied 12)  
 
Gebiedsbeschrijving 
De complexmatige inbreidingen in Medemblik bestaan uit gevarieerde middel-
hoogbouw met voornamelijk een woonfunctie. De relatief grootschalige gebou-
wen zijn vrijstaand en variëren in massa en opbouw. Ze zijn georiënteerd op de 
belangrijkste openbare ruimte en kunnen een verspringende rooilijn hebben. De 
gebouwen worden herhaald in verschillende clusters, maar ook individuele be-
bouwing komt voor. De opbouw varieert, maar bestaat veelal uit meerdere lagen 
met een plat dak. Appartementen worden veelal ontsloten door een galerij of in-
pandige gang en zijn vaak voorzien van balkons of loggia’s. De detaillering is re-
presentatief en zorgvuldig. Materialen zijn overwegend modern en duurzaam, 
kleuren traditioneel. Gevels bestaan uit baksteen in combinatie met (glazen) pui-
en. Het kleurgebruik is terughoudend en per cluster in samenhang. Bij hoogteac-
centen komen ook minder terughoudende tinten voor.  
 
Waardebepaling en ontwikkeling 
De waarde van de complexmatige inbreidingen is vooral gelegen in het afwisse-
lende beeld van de moderne individuele gebouwen en de ruime opzet. De dyna-
miek van het gebied is laag. Ingrepen zullen echter hoofdzakelijk per complex uit-
gevoerd worden, waardoor wijzigingen toch vaak ingrijpend zullen zijn. 
 
Sport en recreatie (deelgebied 18) 
 
Gebiedsbeschrijving 
Verspreid over de gemeente liggen meerdere sport- en recreatieterreinen, zoals 
voetbalvelden en vakantieparken. De gebouwen van de voetbalterreinen, tennis-
complexen en openlucht zwembaden staan vrij op het maaiveld. De gebouwen 
zijn daardoor in het algemeen rondom zichtbaar. Aanbouwen zijn ondergeschikt 
en maken deel uit van de totaalcompositie. Deze gebouwen hebben een eenvou-
dige rechthoekige plattegrond. De bebouwing is gericht op het belangrijkste veld, 
baan of bad. Ze bestaan uit een enkele onderlaag met een plat of licht hellend 
dak. De detaillering van deze panden is eenvoudig. Zowel langs de dijk als in ker-
nen waaronder Twisk en Oostwoud bevinden zich bungalowparken. De vakantie-
huisjes op deze parken staan vrij en zijn per park van eenzelfde type. De eenvou-
dig tot verzorgd gedetailleerde gebouwen bestaan uit een enkele stenen onder-
laag met plat dak of hellend pannendak. Een deel van de vakantieparken in de 
gemeente, zoals in Opperdoes en 't Grootslag, liggen achter de hoofdbebouwing 
of een dijk en gaan schuil in het groen. Huisjes op deze parken staan vrij op de ka-
vels en bestaan uit één onderlaag met eventueel een kap. Bijzonder element is de 
oude boerderij op het terrein van 't Grootslag aan de proefpolder. Dit relatief ge-
sloten gebouw heeft een nadrukkelijke kap en een relatief donkere gevel van on-
der andere geteerde planken. 
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Waardebepaling en ontwikkeling 
Sport- en recreatiecomplexen zijn aantrekkelijk groen ogende terreinen. De 
gebouwen spelen een ondergeschikte rol. Er zijn geen bijzonder cultuurhistorische 
waarden. Recreatieparken gaan voor de buitenwereld schuil achter hoofdbebou-
wing en groen. De vakantiewoningen hebben bijzonder verzorgde tuinen. De 
complexen zijn zeer groen van karakter. Grootschalige ontwikkelingen zijn in 
sportcomplexen niet te verwachten. Bouwaanvragen zullen zich in het algemeen 
beperken tot kleine wijzigingen aan of bij de bestaande bebouwing, die goed in-
gepast moeten worden in het bestaande beeld. Gezien de steeds verder toene-
mende behoefte aan recreatiemogelijkheden zullen er aanvragen komen voor de 
uitbreiding van bestaande complexen met nieuwe woningen. 
 
3.   4. Beschermd stadsgezicht  

 
Figuur 5.  Beschermd stadsgezicht binnenstad Medemblik (aanwijzingsbesluit 

25 augustus 1968) 

 
De nu aanwezige cultuurhistorisch waardevolle ruimtelijke structuur heeft ertoe 
geleid dat twee gedeelten van Medemblik op 25 november 1968 zijn aangewezen 
tot beschermd stadsgezicht. Het gaat om het zuidelijke gedeelte van de histori-
sche stadskern en het gebied rondom de Nederlands Hervormde kerk (Bonifaci-
uskerk). In figuur 5 zijn de begrenzingen van de gedeelten die als beschermd 
stadsgezicht zijn aangewezen aangegeven. Het zuidelijk deel van de stadskern is 
uit het oogpunt van historische stedenbouwkundige structuur van grote waarde. 
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Door de verschillende gave elementen is het karakter van de vroegere zeestad 
nog te herkennen. 
 
Havens 
Het karakter van de havens is verschillend. De Oosterhaven is vrij smal en staat in 
open verbinding met de in het IJsselmeer gelegen havendammen. Het water 
wordt omgeven door kades en keermuren. De bebouwing rondom wordt ener-
zijds gevormd door de burcht “Kasteel Radboud” en de door tuinen onderbroken 
bebouwing langs het Achtereiland, anderzijds door het aaneengesloten huizen-
front aan de stadszijde. Het verschil in parcellering en perceelsgrootte en de af-
wisseling tussen top- en lijstgevels geeft die gevelwand, waarvan vele oudheid-
kundig waardevolle panden deel uitmaken, een aantrekkelijk aanzien.  
 
De Westerhaven is veel ruimer dan de Oosterhaven, en heeft gedurende een kor-
te periode als dok dienst gedaan. In verband hiermee werd tussen beide havens 
een schipsluis aangebracht, die inmiddels weer verdwenen is maar waarvan de 
sporen nog zichtbaar zijn. Niet alleen de haven heeft aanzienlijke afmetingen, 
maar ook de schaal van de aangrenzende bebouwing is groter dan elders in de 
stad. Juist hierdoor is de onderlinge harmonie van de verschillende, beeldbepa-
lende, elementen bewaard gebleven. De deftige en stijlvolle behuizingen, die me-
rendeels dateren uit de bloeiperiode van de stad en ook nu nog getuigen van de 
vroegere welstand, vormen samen de monumentale gevelwand aan de stadszijde. 
Hiertegenover staan op het ruime terrein tussen de haven en de uit 1632 date-
rende stadsbuitengracht de voormalige gebouwen van de Landswerf, waarin lan-
ge tijd het Provinciaal Ziekenhuis was ondergebracht. Het gebouw doet tegen-
woordig dienst als woongebouw. De westelijke begrenzing van het havenbassin 
wordt voorts gevormd door de bebouwing langs de zogenaamde Turfhoek, waar-
van niet de individuele kwaliteit maar meer het totaalbeeld van belang is.  
 
Achterom 
Een ander onderdeel dat in het beschermd stadsgezicht van grote waarde is, 
wordt gevormd door het Achterom, het enige nog aanwezige grachtje, gelegen 
achter het bouwblok aan de Westerhaven. Het vormt de zuidelijke begrenzing van 
het stadsplan van voor 1599. De eenvoudige bebouwing en de boombeplanting 
ter weerszijden van de gerestaureerde kademuren verlenen aan het geheel een 
grote schoonheidswaarde. Daarbij zijn vooral de zeldzame werfjes in de gracht-
muren van bijzondere historische betekenis. 

3.   5.  Voorzieningen 

Bedrijven 
Medemblik-west werd tot een aantal jaren geleden een belangrijke functie toe-
bedacht als locatie voor werkgelegenheid. De oorspronkelijke gedachte was het 
bieden van mogelijkheden van werkgelegenheid in de zone langs het Overleker 
Kanaal en langs de Zandwegsloot, gecombineerd met woonbebouwing. De strook 
langs het Overleker Kanaal was een belangrijke vestigingslocatie voor het bedrijfs-
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leven in Medemblik, naast het industrieterrein Overleek en locaties in de oude 
stad. 
 
Langs het Overleker Kanaal vestigden zich met name watergebonden bedrijven. 
Een aantal daarvan veroorzaakte veel milieuhinder voor de woonomgeving. In-
middels zijn alle bedrijven aan de Kanaalstraat aangekocht en/of gesaneerd. Na 
sloop en bouwrijp maken in 1993-1994 is de strook opnieuw ingericht met woon-
bebouwing. Richting Zandwegsloot, lag langs het Overleker Kanaal onder andere 
de jachtwerf Jongert. Deze is verplaatst, evenals de overige daar aanwezige be-
drijven. Overigens is er nog wel sprake van ligging van een deel van het plange-
bied binnen de geluidszone, behorende bij het industrieterrein Overleek-Almere. 
Dit komt aan de orde in hoofdstuk 4. 
 
Binnen het plangebied bevinden zich nog een tweetal bedrijfjes. Dit betreffen 
twee bestratingsbedrijven aan de Korte Brake/Lichtewaterlaan.  
 
Maatschappelijk 
Op de hoek van de Westersingel/Compagniesingel is het gezondheidscentrum “De 
Compagnie” gevestigd. Even verderop is aan de Korte Brake een moskee geves-
tigd van de Islamitische Stichting Nederland. Deze wordt verplaatst naar de Admi-
raliteitsweg. Tot slot bevinden zich in het plangebied nog een viertal scholen. Dat 
zijn de Basisschool Koggeschip aan de Koggenlaan 35 (circa 200 leerlingen), de ba-
sisschool De Meridiaan aan de Schuitevoerderslaan 18 (circa 250 leerlingen), de 
Jozef basisschool aan de Zandbergen 2 (met circa 275 leerlingen) en het Atlascol-
lege aan de Admiraliteitsweg 6 (met circa 350 leerlingen). Naast het Atlascollege 
ligt de sporthal De Muiter en de bibliotheek, evenals de tennisvelden en een 
skatebaan.  
 
Gemengd  
Aan de Meerlaan en aan de Almereweg bevinden zich een tweetal horecabedrij-
ven. Daarnaast komen nog enkele kleine bedrijfjes voor op de hoek van de Meer-
laan/Burgemeester Schoutenstraat, de hoek van de Meerlaan/Graaf Florislaan 
(voormalig kerkgebouw) en op de hoek Graaf Florislaan/Waterborg. Tot slot zit op 
de hoek van de Meerlaan/Uiverstraat een woongebouw met op de benedenver-
dieping enige kantoren. 
 
Detailhandel 
In het plangebied komt geen detailhandel voor. 

3.   6. Groen- en waterstructuren 
 
Waterlopen  
Het plangebied wordt geheel omgeven door water. Het omringende water is 
ruimtelijk van belang als duidelijke begrenzing van het plangebied. Daarnaast 
heeft een deel van het omringende water een belangrijke functie als vaarwater, 
terwijl de oevers van de vaarwegen rond Medemblik-west belangrijke 
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vestigingslocaties waren voor de aan water gebonden bedrijvigheid. Met name 
het Overleker Kanaal speelt in dat opzicht een belangrijke rol. 
Het vaarverkeer komt vanaf het IJsselmeer via de Oosterhaven - Westerhaven in 
het Overleker Kanaal. Het passeert daarbij de sluis tussen de Westerhaven en het 
Overleker Kanaal. De sluis wordt al jarenlang te nauw bevonden. Met name de 
florerende jachtbouwsector gevestigd langs het Overleker Kanaal ondervond 
hiervan hinder.  
 
Naast de bovengenoemde vaarroute vanaf het IJsselmeer is er ook vanuit 
zuidelijke richting een vaarroute waarvan het Overleker Kanaal deel uitmaakt. Het 
betreft de route van en naar het Egboetswater - Groote Vliet - Kleine Vliet, via de 
Vlietstroom - de Brakesloot en het Overleker Kanaal. Richting Wieringermeer is 
doorvaart mogelijk via de sluis bij de Westerdijk. Na de sluis komt het vaarverkeer 
in de Westfriese Vaart. Deze vaarroute wordt alleen door de recreatievaart 
gebruikt. Men kan via de Wieringermeer doorvaren naar het Robbenoordbos, het 
Noordhollands Kanaal en Den Helder.  
 
Groenstructuur  
Het aanwezige groen is te beschrijven als lineaire groenstructuren die de 
wegenstructuur ondersteunen. In deze lineaire groenstructuren is sprake van een 
hiërarchie die de rangorde van de wegen volgt. Er zijn weinig grotere 
groengebieden in het plangebied, met uitzondering een grote groene lob aan de 
Langeweijdt, het sportveldencomplexen aan de Almereweg en het voormalig 
sportveldencomplex aan de Vliletsingel. Ook opvallende groenstructuren zijn de 
bestaande begraafplaatsen aan de Zorgvlietlaan, de Wijmerplantsoen en de 
Meerlaan. Deze laatste betreft een begraafplaats op het voormalige bolwerk. 
Ongeveer langs het tracé van de Meerlaan lag het 17e eeuwse bolwerk rond de 
binnenstad dat tot het begin van de vorige eeuw verbonden was met het groen 
op het Westereiland en het Emmapark.  
 
Zoals in veel Nederlandse steden zijn ook in Medemblik de militaire bolwerken 
(gedeeltelijk) veranderd in een recreatieve groenstructuur. Juist hier is deze 
groenstructuur incompleet en onduidelijk aanwezig. Bij herinrichting van de 
Meerlaan zou dit historisch gegeven kunnen worden meegenomen, bijvoorbeeld 
door verbreding van groene bermen. De overige groenstructuren in het 
plangebied zijn ondergeschikt van aard en kunnen het karakter van ruggengraat, 
ringstraat en overige straatjes versterken en van elkaar onderscheiden. Waar de 
herinrichting van de straten veelal geconcentreerd wordt op straathoeken, 
moeten de groenstructuren juist continu worden doorgezet over de volle lengte 
van het straatprofiel.  
 
Een belangrijk nieuwe groen-/waterstructuur betreft de aanleg van het poldertje 
“Pronkvliet”. Deze ligt tussen de bebouwing van Medemblik (Vlietsingel en Haze-
waal), het Zuiderzeepark en de Oosterdijk. Deze polder heeft een nieuwe be-
stemming, namelijk die van groenvoorziening, speelruimte en uitloopgebied voor 
de aangrenzende woonwijken gekregen. Een groot deel van Pronkvliet is daarom 
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ingericht als multifunctionele groenvoorziening. De aanleg van het project Groen-
voorziening/Waterberging Pronkvliet heeft in 2007 plaatsgevonden.  
 

 
Figuur 6. Poldertje “Pronkvliet” 

3.   7. Infrastructuur 

Autoverkeer 
Het stratenpatroon van het plangebied is in zichzelf helder en overzichtelijk. Er is 
sprake van een hiërarchie van wegen die zichtbaar is in de profilering daarvan en 
die tot uitdrukking komt in de intensiteit van het weggebruik. De Westerdijk en de 
Randweg-Westersingel zijn in het kader van het project Duurzaam Veilig aange-
merkt als Gebiedsontsluitingswegen. De Meerlaan-Keern-Compagniesingel even-
als de Admiraliteitsweg zijn aangewezen als Erftoegangswegen. Bovenstaande 
wegen zijn 50 km/uur wegen. De overige wegen in het plangebied zijn allemaal 30 
km/uur wegen.  
Langzaam verkeer 
De Westerdijk en de Randweg zijn voorzien van aanliggende fietspaden. De 
Randweg is voorzien van een vrijliggend fietspad. De overige wegen hebben geen 
aparte fietsvoorziening. Daar is de intensiteit van het autoverkeer dusdanig laag 
dat het langzaam verkeer zich kan mengen met het  
autoverkeer. 
 
Openbaar vervoer 
Door het plangebied ligt de volgende interlokale buslijn: Medemblik - Hoorn. De 
bus rijdt via de Meerlaan.  
Onderlangs de Westerdijk en de gelijknamige weg loopt de toeristische spoorweg 
van de stoomtram Hoorn-Medemblik. De stoomtram is een rijdend museum 
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waarbij historische tramrijtuigen worden getrokken door stoomlocomotieven. De 
tramrit vormt een onderdeel van de NS-dagtocht langs de "historische driehoek 
Hoorn-Medemblik-Enkhuizen. In Medemblik geeft de stoomtram aansluiting op 
de bootverbinding met Enkhuizen. De stoomtram rijdt momenteel van april t/m 
oktober dagelijks en het overige deel van het jaar voor groepen. Het aantal ritten 
en de duur van de uit te voeren dienstregelingen zullen op termijn worden uitge-
breid. De stoomtram trekt zo'n 97.000 bezoekers per jaar (2006).  
 
Parkeren 
Een apart onderdeel van het verkeersvraagstuk is het parkeren. Op 25 mei 2009 
heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de parkeerdruk in het plandeel Me-
demblik-West. Geconcludeerd is dat er op een aantal locaties in dit plandeel een 
tekort aan gestructureerd parkeren aanwezig is. Binnen en aan de rand van de 
wijk is voldoende ruimte aanwezig om het tekort op te lossen. Naast het aanleg-
gen van extra parkeervoorzieningen in het plandeel Medemblik-West zijn extra 
parkeerplaatsen op de Landswerf en het Westereiland aangelegd om de parkeer-
druk op te lossen.  
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4. PLANUITGANGSPUNTEN 

De voorgaande hoofdstukken hebben zich gericht op de historische ontwikkeling 
van het plangebied en de huidige ruimtelijke en functionele situatie en het rele-
vante beleid. Tevens komen in hoofdstuk 5 de milieu- en omgevingsaspecten aan 
de orde. Binnen deze randvoorwaarden zullen in dit hoofdstuk de uitgangspunten 
worden geformuleerd voor het plangebied. Leidraad is het conserverende ka-
rakter van het bestemmingsplan. Binnen de regels biedt het bestemmingsplan de 
planologische mogelijkheden om vernieuwing en actief beheer gestalte te geven. 
Het biedt daarvoor het ruimtelijk kader. Het bestemmingsplan biedt daarnaast 
ook het kader voor perceelsgebonden ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij het 
initiatief bij de eigenaar of gebruiker ligt.  

4.   1. Algemene uitgangspunten 

Voor het plangebied gelden de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien 
van gebruik, omgeving en kwaliteit. 
 
Uitgangspunten gebruiksfunctie 
- handhaven en versterken van de woonfunctie in het plangebied; 
- ruimte bieden voor vernieuwing en herinrichting, met name gericht op de 

woonfunctie; 
- het zo mogelijk handhaven van de in het plangebied passende niet-

woonfuncties;  
- weren van milieuhinderlijke bedrijvigheid.  
 
Uitgangspunten omgevingsgebruik 
- blijven streven naar een goede bereikbaarheid van het plangebied; 
- zorgen voor voldoende parkeergelegenheid, vooral ten dienste van het wo-

nen; 
- bevorderen van meervoudig ruimtegebruik. 
 
Kwalitatieve uitgangspunten 
- handhaven en verbeteren van de stedenbouwkundige waarde van de be-

bouwde omgeving en de openbare ruimte; 
- handhaven en versterken van objecten in het plangebied, fijnmazige en klein-

schalige bebouwde en functionele structuur; 
- handhaven en ten volle benutten van het openbare groen in het plangebied. 

 
Ten aanzien van de bebouwingsaspecten is het uitgangspunt de beeldkwaliteit en 
de stedenbouwkundige structuur van de woonstraten te handhaven. Voor bijna 
het gehele plangebied geldt dan ook dat woonbebouwing alleen uit-
breidingsmogelijkheid aan de achterzijde of zijkant heeft gekregen. 
 
4.   2. Functionele structuur 

Voor het plangebied is het behoud en zo mogelijk de verbetering van de woon-
functie het uitgangspunt. 
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Het hele plangebied heeft primair een woonfunctie. De ontwikkelingslocaties in 
het plangebied komen aan de orde in de uitgangspunten voor de woonfunctie. 
 
Andere bestaande functies, bijvoorbeeld maatschappelijke functies, horecafunctie 
of dienstverlening, die in het plangebied voorkomen worden gerespecteerd en 
hiervoor wordt een gepaste regeling geboden, met inbegrip van enige planolo-
gische ruimte voor ontwikkelingen ter plaatse.  
 
Wonen 
 
Het grootste deel van het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Bij de rege-
ling wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de oorspronkelijke regeling. 
 
Naast die plangedeelten die consoliderend van karakter zijn, liggen er delen die 
opnieuw worden ontwikkeld. Het betreft de ontwikkelingslocatie Burgemeester 
Schoutsenstraat 30 en 32. 
 
Uitgangspunt voor de locatie van de voormalige veilinggebouwen aan de Burge-
meester Schoutsenstraat 30 en 32, is dat hier in de toekomst woningbouw kan 
worden gerealiseerd.  
 
Er bestaan plannen hier vier nieuwe woningen te realiseren in de vorm van twee 
blokken twee-onder-een-kap woningen met een goothoogte van maximaal 6 me-
ter.  
 

 
Figuur 7. Nieuwbouw Burgemeester Schoutsenstraat 30 en 32 
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Naast deze locatie zijn er nog een tweetal locaties waar nieuwe ontwikkelingen in 
de toekomst kunnen spelen. Dit zijn de locaties Korte Brake 4-5 en de voormalige 
sportvelden van v.v. Dek aan de Vlietsingel.  
 
Korte Brake 4-5 
Aan de Admiraliteitsweg is een locatie opgenomen voor de vestiging van een 
moskee van de Islamitische Stichting Nederland. Op de oude locatie aan de Korte 
Brake is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om daar maximaal 5 woningen te 
bouwen.  
 
Voormalige sportvelden van v.v. Dek aan de Vlietsingel 
De voormalige sportvelden van v.v. Dek aan de Vlietsingel worden momenteel 
verpacht voor het houden van maximaal 35 schapen. De (voormalige) kantine op 
het terrein wordt gebruikt als werkplaats van het Bakkerijmuseum. De gemeente 
Medemblik wenst dit terrein in de toekomst te gaan herontwikkelen ten behoeve 
van woningbouw, een hotel of een welnesscentrum in combinatie met woningen. 
Aangezien nog niet duidelijk is waarvoor het terrein in de toekomst zal worden 
gebruikt en hoe dit op een verantwoorde stedenbouwkundige wijze in de woon-
omgeving kan worden ingepast, is afgezien van het opnemen van een wijzigings-
bevoegdheid op dit terrein. 
 
Overige functies 
Daar de woonfunctie in het plangebied wordt versterkt, wordt slechts op enkele 
plaatsen een gepaste regeling geboden voor andere functies dan de woonfunctie. 
De gemeentelijke invloed op het behoud van deze functies is beperkt. Ten aanzien 
van groen en water geldt dat groene en “blauwe” gebieden apart worden inbe-
stemd. Voor de waterkering langs de Westerdijk is het van belang dat de water-
huishoudkundige functie wordt gewaarborgd in de regeling van het bestem-
mingsplan. 
  
Bedrijfsfuncties 

Voor bedrijfsfuncties vormt het uitgangspunt dat onderlinge uitwisselbaarheid 
van functies mogelijk gemaakt wordt. Op deze manier kan worden ingespeeld op 
een mogelijk toekomstig multifunctioneel gebruik van de betreffende panden. 
Hierbij kan in het kader van het versterken van de woonfunctie in het stadsdeel, 
gedacht worden aan het gebruik van het pand als woonfunctie en bedrijfsfunctie. 
Dit betekent dat een gemengde bestemming wordt opgenomen voor de betref-
fende panden.  
 
Maatschappelijke functies 
Voor de in het plangebied aanwezige maatschappelijke functies geldt dat deze 
functies in het plangebied behouden blijven. Dit betekent dat voor deze functies 
een aparte bestemming in dit plan wordt opgenomen.  
 
Horeca 
Ten aanzien van de horecafuncties moet een restrictief beleid voorkomen dat zich 
nieuwe horecabedrijven gaan vestigen of dat zich ergens een horecabedrijf uit 
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een zwaardere categorie vestigt dan waar thans sprake van is. De in het plange-
bied aanwezige horecabedrijven kunnen voortgezet worden, maar nieuwe wor-
den niet mogelijk gemaakt. Zowel bij een mogelijke verandering van functie als bij 
een uitbreiding geldt dat de hinder voor de woonfunctie in de omgeving niet mag 
toenemen. 
  
De begraafplaatsen 
Gelet op de ruimtelijke structuur ter plaatse, kunnen de begraafplaatsen geen uit-
breidingsruimte krijgen. Daarnaast is het zo dat een deel van de begraafplaats aan 
de Westerdijk is aangewezen als monument. Voor monumenten geldt dat aanpas-
singen daarvan slechts onder zeer strikte voorwaarden mogelijk is. 

4.   3. Ruimtelijke structuur 

Het bestemmingsplan zal een kader moeten bieden voor instandhouding van de 
ruimtelijke karakteristiek van het plangebied. 
 
Het is van belang dat deze door middel van het bestemmingsplan wordt be-
schermd en dat bij verbouw en nieuwbouw de schaal en maat van de bebouwing 
ingepast wordt in de bestaande structuur. Verder zijn uiteraard belangrijke ele-
menten de bestaande groen-, wegen- en waterstructuur. Deze worden dan ook 
vastgelegd in het bestemmingsplan.  
 
Met de Welstandsnota is een verbijzondering van het streven naar beeldkwaliteit 
van de bebouwde omgeving gegeven. 
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5. OMGEVINGSASPECTEN 

Ten aanzien van de milieusituatie is in het onderhavige plangebied een aantal mi-
lieuaspecten van belang, te weten wegverkeerslawaai en milieuhinder van bedrij-
ven. Daarnaast spelen de omgevingsaspecten ecologie, archeologie en water een 
rol. 

5.   1. Geluidshinder 

Wegverkeerslawaai 
Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. In 
verband met het wegverkeerslawaai dient rekening gehouden te worden met de 
geluidzones van de wegen in of rondom het plangebied. De in de Wgh vastgestel-
de geluidzones langs wegen zijn gebaseerd op een gemiddeld te verwachten ge-
luidbelasting vanwege de weg van 48 dB op de zonegrens. 
 
Op grond van de Wet geluidhinder hebben alle wegen in principe een geluidzone. 
De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging van de weg in stedelijk of bui-
tenstedelijk gebied en van het aantal rijstroken. Wegen binnen een woonerf of we-
gen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur, hebben geen zone. 
Datzelfde geldt ook voor wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad 
vastgestelde geluidsniveaukaart, vaststaat dat de geluidbelasting op 10 meter uit de 
as van de meest nabijgelegen rijstrook 48 dB of minder bedraagt.  
 
Voor het grootste deel van de straten in het plangebied geldt een maximumsnel-
heid van 30 km/u. Deze straten hebben wettelijk geen zone. Er behoeft hiervoor 
geen rekening gehouden te worden met (planologische) geluidbeperkende regelin-
gen en maatregelen. De Westerdijk, de Randweg-Westersingel, de Admiraliteits-
weg en de Meerlaan-Keern-Compagniesingel en zijn aangewezen als 50 km/uur 
wegen. Als uitgangspunt geldt dat de geluidssituatie voor de bestaande woningen 
niet ongunstiger mag worden als gevolg van het bestemmingsplan.  
 
De geluidszone van de Westerdijk heeft in het bijzonder een rol gespeeld bij de pla-
nologische regeling voor de woningbouw op het voormalige terrein van kwekerij Al-
kema. Voor de planologische inpassing is een hogere waarde verleend. Uit geluid-
onderzoek uitgevoerd in 2005 is gebleken dat de bebouwing langs de Westerdijk 
veelal deels binnen de 55 dB-contour liggen (destijds een uiterste grenswaarde), 
dus niet in zones met een voorkeursgrenswaarde. Voor bestaande bebouwing is er 
echter geen sprake van verandering van de akoestische situatie.  
 
De Burgemeester Schoutenstraat waar 4 nieuwe woningen worden gerealiseerd, 
is een 30 km/uur zone. Deze nieuwbouw ligt op circa 40 meter van de Meerlaan 
en 100 meter van de Westerdijk. Tussen de nieuwbouw en de Meerlaan is sprake 
van bestaande bebouwing. Het daarom niet aannemelijk dat hier niet voldaan 
wordt aan de voorkeursgrenswaarde.  
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Om in het kader van een goede ruimtelijke ordening aan te tonen dat de wijzi-
gingsbevoegdheid voor de locatie Brake 4-5 uitvoerbaar is, heeft de gemeente 
Medemblik het GeluidsBuro B.V. opdracht gegeven akoestisch onderzoek uit te 
voeren. In het op 16 mei 2012 uitgebracht rapport is onderzoek verricht naar de 
akoestische effecten van de geplande ontwikkelingslocatie aan de Korte Brake 4-5 
te Medemblik (bijlage 6). Op de geplande locatie is nu een moskee gesitueerd en 
het plan is om hier een 5-tal woningen te realiseren. De geplande locatie is gele-
gen binnen de geluidzone van de Compagniesingel. Tevens zijn in de directe om-
geving twee stratenmakerbedrijven aanwezig. Het onderhavige onderzoek richt 
zich op het berekenen en toetsen van de hierboven genoemde geluidbelastingen. 
Vervolgens is beoordeeld in hoeverre (sober en doelmatig geachte) geluidreduce-
rende maatregelen getroffen moeten en kunnen worden. Als laatste wordt aan-
gegeven dat voor de geplande woningen een hogere waarde aangevraagd moet 
worden. Dit moet gebeuren bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid. Voor 
de geluidbelasting ten gevolge van relevante geluidsbronnen, op de gevels van de 
geplande woningen geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer vol-
ledig maatgevend is. De maximale waarde waarvoor een hogere waarde aange-
vraagd moet worden is 51 dB. Gelet op de geringe overschrijding van de voor-
keursgrenswaarde van 48 dB en gezien het geringe aantal geplande woningen is 
uitgesloten dat bij toepassing van een stiller wegdek sprake kan zijn van een sobe-
re en doelmatige oplossing. Tevens stuit het plaatsen van een scherm voor de 
woningen op bezwaren van landschappelijke en stedenbouwkundige aard. 
 
Spoorweglawaai 
Langs de Westerdijk loopt de historische spoorlijn Hoorn-Medemblik. Deze spoor-
lijn wordt enkel gebruikt voor toeristische doeleinden. De museumstoomtram 
voert hier slechts overdag een beperkte dienst uit, op specifieke tijden en dagen. 
In de herfst en winter zijn er nauwelijks of geen diensten. De spoorlijn vormt geen 
belemmering in het kader van de Wet geluidhinder.  
 
Industrielawaai 
Ten behoeve van het zonebeheer van het naastgelegen industrieterrein Over-
leek/Almere zijn onder andere voor het bestemmingsplan Kanaalgracht akoesti-
sche berekeningen uitgevoerd, gebaseerd op het “Akoestisch onderzoek ten be-
hoeve van het zonebeheer van industrieterrein Overleek/Almere te Medemblik”, 
(M+P, Raadgevende Ingenieurs b.v., Aalsmeer 1998).  
 
In het akoestisch onderzoek wordt het zonebeheermodel gecompleteerd met het 
toevoegen van nieuw gevestigde bedrijven, terwijl daarnaast de opgeheven be-
drijven - waaronder het bedrijf Jongert - uit het zonemodel zijn verwijderd. Op ba-
sis van het rekenmodel zijn geluidcontouren berekend rond het industrieterrein, 
welke in het akoestisch onderzoek zijn getoetst aan de zonegrens en aan de om-
liggende bestemmingsplannen. Op de plankaart is (een deel van) de zone vastge-
legd.  
 
Ten aanzien van de andere ontwikkelingen in het plangebied, geldt dat deze bui-
ten de geluidscontour van het industrieterrein liggen.  
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Gelet op het voorgaande, wordt er voldaan aan de eisen die voortvloeien uit de 
Wet geluidhinder. 

5.   2. Milieuhinder van bedrijven 

Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving spelen een belangrijke rol 
bij het ruimtelijk ordeningsbeleid. 
Beide beleidsterreinen richten zich op de bescherming van de kwaliteit van de 
(leef)omgeving. In ruimtelijke plannen wordt de situering van milieubelastende 
activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) ten op-
zichte van elkaar (milieuzonering) geregeld. In de toelichting bij een bestem-
mingsplan dient aangegeven te worden op welke wijze aan dat beleid gestalte 
wordt gegeven.  
 
Het aanhouden van afstanden tussen milieubelastende en milieugevoelige func-
ties is in veel gevallen voldoende om overlast te voorkomen. Dit gebeurt door mi-
lieuzonering. Daarbij geeft een “Staat van Bedrijfsactiviteiten” aan welke activitei-
ten zijn toegelaten en welke afstand tussen bedrijf en gevoelige functie nodig is. 
In een dergelijke lijst zijn onder andere opgenomen: 
- een gesystematiseerde bedrijfsindeling volgens de Standaard Bedrijfsindeling 

(SBI)-codering; 
- de onderverdeling van bedrijfsactiviteiten naar milieuhinder, op basis van de 

VNG-lijst 1). Die onderverdeling uit zich in aan te houden afstanden tussen de 
bedrijfsactiviteiten en een rustige woonwijk. 

  
De VNG-lijst is opgesteld op basis van de standaard bedrijfsindeling (SBI) van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. De lijst is onderverdeeld in bedrijfsklassen en 
bedrijfstypen. Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrij-
ven milieuhinder (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie) kunnen veroor-
zaken, kent de lijst aan de bedrijven een milieucategorie toe. Naarmate de milieu-
hinder toeneemt, loopt de milieu-indeling op van 1 t/m 6, met bijbehorende richt-
lijnafstanden tot woongebieden.  
 
Aan de lichtste categorieën (categorie 1 en 2) is in de VNG-lijst een richtlijnafstand 
van respectievelijk minimaal 10 en 30 meter gekoppeld. Bedrijfstypen die tot deze 
categorieën behoren, kunnen over het algemeen naast de woonfunctie voorko-
men.  
 
Binnen het plangebied liggen een aantal bedrijfjes. 
Het voormalig scheepswerfje aan de Hazewaal behoud een bedrijfsbestemming 
met een maximale milieucategorie 2. De twee bestratingsbedrijven aan de Korte 
Brake/Lichtewaterlaan kunnen aangemerkt worden als een aannemersbedrijf met 
een werkplaats kleiner dan 1.000 m2. Dit betreft een bedrijf met een milieucate-
gorie 2. Deze bedrijven kunnen dus passend in de woonomgeving functioneren.  
 

                                                
1)  VNG, Bedrijven en milieuzonering, 2009. 
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5.   3. Water 
Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de Watertoets worden toe-
gepast. Dit houdt in dat alle ruimtelijke (bestemmings)plannen een waterpara-
graaf moeten bevatten. Het kader van de watertoets is wettelijk verankerd in het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het doel van de Watertoets is waarborgen dat 
waterhuishoudkundige doelstellingen meer expliciet en op een evenwichtige wij-
ze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige relevante 
ruimtelijke plannen en besluiten. De ‘winst’ die wordt behaald bij de Watertoets, 
ligt bij de vroegtijdige betrokkenheid en informatievoorziening.  
 
Waterschapsbeleid 

Het Vierde Waterbeheersplan voor de periode 2010-2015 ‘Van veilige dijken tot 
schoon water’ is in maart 2010 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland. Met name in stedelijke gebieden wordt gestreefd naar een duur-
zame inrichting van watersystemen. Voldoende waterberging is hierbij van groot 
belang. Het landelijk gebied mag geen nadelige gevolgen ondervinden van uit-
breiding van het stedelijk gebied, zoals extra peilstijgingen in neerslagperioden. In 
deze gevallen moeten compenserende maatregelen worden getroffen, zoals het 
realiseren van extra berging (vergroten oppervlaktewaterareaal). Een nauwe sa-
menwerking tussen waterschap en gemeente is essentieel voor het creëren van 
optimaal functionerende watersystemen. 
 
Het binnendijkse deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het NAP -2,20 
m peilgebied van ‘De Vier Noorden Koggen’. De sloten globaal langs de begraaf-
plaats, Timmermangsgilde, Poortweydt, Langeweydt en Rijnschippersgilde hebben 
echter een lager streefpeil van NAP-2,80 meter. Overtollig water wordt afgevoerd 
in zuidelijke richting naar het gemaal ‘De Vier Noorden Koggen' bij de kern van 
Wervershoof. Aanvoer van water vindt plaats vanuit het IJsselmeer middels de in-
laat bij het oude stoomgemaal. Maatregelen die uitgevoerd dienen te worden aan 
de riolering zijn eind 2004 begin 2005 vastgelegd in een WVO-vergunning. In die 
vergunning zijn de maatregelen en bijhorend tijdpad beschreven. De bijgebouwen 
en oppervlakteverharding die in het kader van een conserverend bestemmings-
plan binnen de bebouwde kom gerealiseerd kunnen worden, leiden niet tot een 
aanvullende bergingseis. Daar waar substantiële aanvullende verhardingsmoge-
lijkheden worden gecreëerd (meer dan 800 m² per onderdeel) stelt het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier wel aanvullende voorwaarden. Daar-
aan is voldaan bij de invulling van het terrein van de voormalige werf Jongert, 
mede door middel van het realiseren van een forse oppervlakte aan water ter 
plaatse. 
 
Vrijwaringszone waterkering 
In verband met de te verwachten stijging van de waterspiegel zal het noodzakelijk 
zijn de waterkering te zijner tijd op te hogen. Deze bestemming regelt de reserve-
ring van de gronden langs de primaire waterkering voor de komende decennia. 
Binnen het gereserveerde gebied mogen in principe geen nieuwe belemmeringen 
worden opgeworpen die de verbreding en verhoging van de dijk in de weg kunnen 
staan. 



094108 blz 35 
 

 
 
Bestemmingsplan Medemblik Woongebieden   
Status: Vastgesteld / 04-07-2013  Rho Adviseurs B.V. 

Recente en nieuwe ontwikkelingen 
In het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor de nieuwe ontwikkeling op het 
voormalige terrein van kwekerij Alkema, heeft overleg plaatsgevonden met het 
hoogheemraadschap.  
 
In het wateradvies is aangegeven dat de toename aan verhard oppervlak gecom-
penseerd moet worden door de aanleg van oppervlaktewater binnen het peilge-
bied. Dit om de waterhuishoudkundige situatie niet te laten verslechteren. Ten 
opzichte van de toename van verhard oppervlak gaat het hoogheemraadschap uit 
van een uitbreiding van het wateroppervlak van 17,04%. Dempingen dienen één 
op één gecompenseerd te worden.  
 
Ten behoeve van de waterkwaliteit adviseert het hoogheemraadschap om de he-
melwaterafvoer van daken en schone bestrating zoveel mogelijk af te koppelen 
van de riolering.  
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan  
Gezien het sterk conserverend karakter van het bestemmingsplan kan geconclu-
deerd worden dat er geen compenserend oppervlaktewater hoeft te worden aan-
gelegd.  

5.   4. Bodem 

Voor het onderhavige bestemmingsplan geldt als uitgangspunt dat de grond ge-
schikt is voor de toekomstige functie. Verdachte plekken dienen te worden gesig-
naleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Waar nodig moeten de sanerings-
maatregelen worden aangegeven. Bij nieuwbouw waarborgt de Wet bodembe-
scherming dat er geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig zijn. 
 
Bij de voormalige loodsen aan de Burgemeester Schoutsenstraat 30 en 32 is in 
2007 een bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn hooguit lichte verontreinigin-
gen aangetroffen. Voor het bestemmingsplan is dit voldoende onderbouwing. 
Voor de omgevingsvergunning bouw moet door middel van een verkennend as-
bestonderzoek conform NEN 5707 nog wel worden aangetoond dat de grond as-
bestvrij is.  

5.   5. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening te 
worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. 
Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de 
gunstige staat van instandhouding van waardevolle dier- en plantensoorten niet in 
het geding komt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen 
in Nederland speciale beschermingszones aangewezen die een hoge wettelijke 
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bescherming kennen. Hiervoor zijn Natura 2000 en gebieden onderdeel uitma-
kend van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangewezen. 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur of een Na-
tura 2000-gebied. Wel ligt ten zuiden van het plangebied De Kleine Vliet die deel 
uitmaakt van de kern- c.q. bestaande natuurgebieden van de Provinciale Ecolo-
gische Hoofdstructuur (PEHS). De Kleine Vliet sluit aan de zuidzijde aan op het 
landschapsreservaat en natuur- en natuurbouwgebied bij de Groote Vliet. Naar 
het noorden toe loopt de natuur als het ware dood op de bebouwing van Me-
demblik. Ten westen van het plangebied zet de ecologische verbindingszone zich 
voort langs de Westfriese Omringdijk (Westerdijk). 
 
Het voortbestaan van specifieke habitattypen en soorten, zoals opgenomen in de 
Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992), wordt met de aanwijzing van 
Natura 2000-gebieden gegarandeerd.  
 
Het IJsselmeer is in dit kader aangewezen als Natura 2000-gebied (1.133 km2). De 
grens van dit gebied ligt echter op enige afstand van het plangebied. 
 

 
Figuur 8. Natura 2000-gebied IJsselmeer  

 
Gelet op de afstanden van het plangebied tot deze gebieden en het conserveren-
de karakter van het plan zijn er geen negatieve gevolgen voor de PEHS en het Na-
tura 2000-gebied. 
  
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het verwijde-
ren van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het beschadigen, ver-
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nielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rustplaatsen of ver-
blijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk verontrusten van een 
beschermde diersoort. 
 
In algemene zin geldt dat voor activiteiten die in bestemmingsplannen mogelijk 
worden gemaakt en die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde 
soorten, ontheffing moet worden gevraagd. Vooral wanneer er soorten voorko-
men uit de zogenaamde ‘strenge’ categorie (Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en 
de bedreigde soorten van de diverse Rode Lijsten), kan dit een belemmering vor-
men voor het plan. Dit is het geval wanneer een inrichtingsplan significant nadeli-
ge effecten kan hebben voor deze soorten.  
 
De eigenlijke toetsing aan de Flora- en faunawet gebeurt overigens niet in het ka-
der van het bestemmingsplan, maar bij de werkelijke uitvoering van het plan. 
Hierop vooruitlopend dient in het kader van het bestemmingsplan wél te worden 
geïnventariseerd of in het plangebied beschermde soorten kunnen voorkomen en 
dient een indicatie te worden gegeven van welke consequenties het voorliggende 
plan hiervoor heeft.  
 
Om de vraag te kunnen beantwoorden of voor de ontwikkeling van het on-
derhavige bestemmingsplan een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet 
nodig is en of deze in dat geval verkregen kan worden, is een inventarisatie van de 
in het gebied voorkomende soorten, voor zover deze vermeld zijn in genoemde 
‘strenge’ categorieën, uitgevoerd. Uit een ecologische verkenning (bestaande uit 
een inventarisatie van verschillende atlassen) blijkt dat in het plangebied vrijwel 
geen beschermde soorten voorkomen. 
 
Een uitzondering hierop wordt gevormd door de mogelijke aanwezigheid van 
vleermuizen en/of zwaluwsoorten, die zoals gezegd vallen onder de Flora- en fau-
nawet en staan vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Hiermee zijn de zo-
mer- en winterkolonies beschermd tegen verstoring. In onderhavig plangebied 
was in dit kader het gebied van de voormalige werf Jongert van belang. Kolonies 
of schuilplaatsen van vleermuizen bevinden zich daarnaast vooral in oude gebou-
wen (zoals kerken) en oude bomen. 
Bij nieuwe ontwikkelingen in het plangebied dient rekening te worden gehouden 
met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in deze gebieden.  
Worden er in het kader van deze ontwikkelingen oude bomen en/of gebouwen 
verwijderd dan dient voorafgaand aan de werkzaamheden gecontroleerd te wor-
den of er vleermuizen/zwaluwen aanwezig zijn en of de voorgenomen 
(her)ontwikkelingen hier invloed op hebben. De geplande werkzaamheden dienen 
plaats te vinden buiten de broedperiodes (globaal van april tot eind juli) van even-
tueel voorkomende beschermde vleermuis- en/of zwaluwsoorten.  
 
Conclusie 
In het onderhavige bestemmingsplan wordt de bestaande situatie bestemd en 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn voornamelijk perceelsgebonden. Ten aanzien 
van de soortenbescherming (Flora- en Faunawet) kan dan ook geconcludeerd 
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worden dat het onderhavige bestemmingsplan, vanwege het conserverende ka-
rakter, geen invloed heeft op de te beschermen plant- en diersoorten. Ontheffing 
op grond van de Flora- en Faunawet is voor het bestemmingsplan dan ook niet 
nodig. Wel dient bij perceelsgebonden ontwikkelingen (bijvoorbeeld sloop) geke-
ken te worden naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en zwaluwen. 
Sloop kan pas plaatsvinden op het moment dat is vastgesteld dat er zich geen 
kraamkolonies in het betreffende pand bevinden. Dit om te voorkomen dat de 
Flora- en Faunawet wordt overtreden. 

5.   6. Archeologie en cultuurhistorie 

Aangezien de gemeente Medemblik nog geen gemeentelijk archeologiebeleid 
heeft vastgesteld gelden rijks- en provinciaal beleid. In de Monumentenwet 1988 
en de herziening ervan in 2007 (Wet op de Archeologische Monumentenzorg) 
wordt de omgang met eventueel aanwezige archeologisch waarden beschreven. 
De herziene Monumentenwet verplicht gemeenten om ‘rekening te houden met 
aanwezige of te verwachten archeologische waarden’. 
 
Het bestemmingsplan staat hierbij centraal. Hierin worden bouw- en aanlegvoor-
schriften opgenomen. Indien belangrijke archeologische waarden als gevolg van 
ruimtelijke ontwikkelingen niet in de bodem behouden kunnen blijven, dient de 
informatie te worden veiliggesteld d.m.v. een opgraving. De Monumentenwet 
gaat hierbij uit van een algemene vrijstelling voor ingrepen tot 100 m2, maar biedt 
de gemeente ook de nodige beleidsruimte om haar eigen afweging te maken. 
 
Binnen het grondgebied van de gemeente Medemblik is een aantal terreinen met 
een monumentale archeologische status aanwezig. Binnen het plangebied van 
voorliggend bestemmingsplan komt geen archeologisch rijksmonument voor. 
Rijksmonumenten behoeven geen dubbelbestemming aangezien de Monumen-
tenwet boven het bestemmingsplan staat. 
 
Ter bescherming van de archeologische waarden kunnen burgemeesters en wet-
houders, als daar op basis van een archeologisch onderzoek aanleiding toe be-
staat, voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen. 
Daarnaast is een omgevingsvergunning vereist voor werkzaamheden waarbij de 
grond wordt geroerd.  
 
Het bestemmingsplan kent de volgende dubbelbestemmingen: 
- Waarde – Archeologie 1 (gebied van zeer hoge archeologische waarde): 

voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel 
bij elke bodemroering die dieper dan 40 cm; 

- Waarde –Archeologie 2 (gebied met hoge archeologische waarde): voorwaar-
den aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor ge-
bouwen en werken dieper dan 40 cm en groter dan 100 m2; 

- Waarde – Archeologie 3 (onbebouwd gebied met hoge of middelhoge ver-
wachting)voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunnin-
genstelsel voor gebouwen en werken dieper dan 40 cm en groter dan 500 m2;  
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- Waarde Archeologie 4 (bebouwd gebied met hoge of middelhoge verwachting 
waar nog geen archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden): voorwaarden 
aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor gebou-
wen en werken dieper dan 40 cm en groter dan 1.000 m2. 

 
Onderbouwing van de dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie in het be-
stemmingsplan Woongebieden Medemblik. 
 
Archeologie West-Friesland heeft inmiddels inzicht verkregen in de aanwezige of 
met grote zekerheid te verwachten archeologische waarden uit de Middeleeuwen 
en Nieuwe tijd. Dit resulteert in een kaartbeeld waarop de reeds bekende archeo-
logische terreinen (uit alle perioden) en de elementen, verzameld op basis van 
historische kaartanalyse en historische geografie voor de gehele gemeente Me-
demblik staan weergegeven.  
 
Voor het overige deel van het grondgebied geldt in de meeste gevallen een mid-
delhoge tot hoge verwachting. In 2013 zal het overige gebied nader worden on-
derzocht. Aangezien het grootste deel van het plangebied bebouwd is, zijn in dit 
bestemmingsplan 4 categorieën onderscheiden. Deze staan hiervoor opgesomd. 
 
De Westfriese Omringdijk, een provinciaal monument, heeft de dubbelbestem-
ming Waarde-Archeologie 1 gekregen. Bij elke ontwikkeling die gepaard gaat met 
bodemroering dient een vergunning te worden aangevraagd bij de provincie 
Noord-Holland. 
 
De Westfriese Omringdijk levert zowel in wetenschappelijk, cultuurhistorisch en 
met name cultuurlandschappelijk opzicht een belangrijke bijdrage aan de bewo-
nings- en ontginningsgeschiedenis van het gebied. Ook een deel van het plange-
bied is van hoge archeologische waarde. Dit betreft het gebied tussen de Keern, 
Westersingel en de Vlietstroom en een deel van de bebouwing ten oosten van het 
Geldelozepad.  
 
De uitloper van de historische kern, begrensd door de Spooksingel en het Keern 
en resten van molens, molengangen, huisplaatsen, lijnbanen en overige dijken 
hebben de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 gekregen. Daarnaast is een 
zone aangegeven langs de vermoedelijk oorspronkelijke loop van het veenriviertje 
de Medemelacha (de Midden Leek), waar langs de zuidelijke oever de Karolingi-
sche nederzetting van Medemblik ligt. Deze zone ligt in welstandsgebied 9 en 
heeft ook de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 gekregen.  
 
Het plangebied ligt in een interessant gebied waar op verschillende locaties spo-
ren uit de Bronstijd en de Vroege en Late Middeleeuwen zijn aangetroffen. Op de 
opgraving rond de Schuitenvoerderslaan in de late jaren ’60 en het archeologisch 
onderzoek in de Schepenwijk in de jaren ’90 na heeft er geen archeologisch on-
derzoek plaatsgevonden in het bestemmingsplangebied.  
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Figuur 9. Archeologische waarden bestemmingsplan Woongebieden (bron: Ar-

cheologie West-Friesland) 

 
 
Tijdens het onderzoek Medemblik-Schuitenvoerderslaan zijn o.a. twee huisplatte-
gronden en twee grafheuvels uit de Midden Bronstijd aangetroffen. Deze resten 
bevinden zich op dezelfde (relatief smalle) kreekrug als de resten die aangetroffen 
zijn in Schepenwijk I en II. 
 
Ten westen van Schepenwijk I ligt de woonwijk Schepenwijk II. Alhoewel dit plan-
gebied niet opgenomen is in dit bestemmingsplan is het van belang de resultaten 
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van de opgraving die hier in 2007 heeft plaatsgevonden kort te beschrijven. Op 
basis van twee archeologische onderzoeken is vastgesteld dat het zuidelijke deel 
van het plangebied Medemblik-Schepenwijk II een vindplaats uit de Midden en 
Late Bronstijd herbergt, die gelegen is op een smalle kreekrug. In 2007 is ca. 1,5 
ha opgegraven.  
 
Op basis van het proefsleuvenonderzoek in Schepenwijk I is een deel van de aan-
wezige archeologische waarden ingepast. Deze waarden bevinden zich in het zui-
delijke deel van de Schepenwijk I, het noordelijke deel werd vrijgegeven. Op de 
kaart staan nu de groenzones binnen Schepenwijk I aangegeven met de dubbel-
bestemming Waarde-Archeologie 2 (vrijstellingsgrens 100m2). Het bebouwde zui-
delijke deel van Schepenwijk I heeft, evenals de overige niet onderzochte nieuw-
bouwwijken op 1.000 m2 (Waarde- Archeologie 4). De onbebouwde gebieden, zo-
als groenzones en sportvelden binnen onderhavig plangebied hebben de dubbel-
bestemming Waarde-Archeologie 3 gekregen (vrijstellingsgrens 500 m2). 
 
Per dubbelbestemming gelden andere ondergrenzen voor wat betreft de opper-
vlakte en diepte van de verstoring. Voor verstoringen met een beperkt oppervlak 
of een beperkte verstoringsdiepte is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. In 
geval van overschrijding van de ondergrens is het aan te bevelen om eerst een ar-
cheologische quickscan te laten vervaardigen door Archeologie West-Friesland. 
Een quickscan is een kort document waarin de aanwezige of te verwachten ar-
cheologische waarden worden afgezet tegen de huidige situatie en de geplande 
ingrepen. Het advies is richtinggevend voor het soort onderzoek dat plaats dient 
te vinden. Het kan ook betekenen dat er geen archeologisch onderzoek hoeft 
plaats te vinden.  
 
Gezien het grotendeels conserverende karakter van dit bestemmingsplan is op dit 
moment geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.  

5.   7. Externe veiligheid 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Rege-
ling externe veiligheid inrichtingen (Revi) van kracht geworden. In het Bevi zijn ri-
siconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke 
stoffen wettelijk vastgelegd. Aangezien het gaat om een verbouwing van kleine 
schaal met een geringe uitbreiding van de capaciteit van werkplekken en de afwe-
zigheid van dergelijke inrichtingen in de directe nabijheid van het plangebied, zijn 
er geen belemmeringen te verwachten op basis van het Bevi. 

 
Ten noordwesten van het plangebied ligt buiten het plangebied een LPG tanksta-
tion. In en rondom het plangebied is verder geen sprake van risicovolle inrichtin-
gen of gevaarzettende functies zoals als gevolg van weg- of watertransport. Het 
naastgelegen bedrijventerrein Overleek/Almere is zodanig gezoneerd dat naast 
het plangebied bedrijven tot maximaal categorie 3 van de VNG-lijst “Bedrijven en 
milieuzonering” mogelijk zijn. Op het punt van gevaar betekent dit dat een af-
stand van maximaal 50 meter moet worden aangehouden tussen de inrichtingen 
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en kwetsbare objecten, zoals woningen. Van deze afstand is dan ook (minimaal) 
uitgegaan. De aspecten van externe veiligheid hebben derhalve geen invloed op 
het onderhavige bestemmingsplan.  
 

 
Figuur 10. Fragment risicokaart 

 
Buisleidingen 
 
In het plangebied ligt een buisleiding van de Gasunie (W-573-03-KR-005, volg-
nummer 3984900) met een maximale werkdruk van 40 bar. Deze is op de ver-
beelding opgenomen met een zone van 4 meter aan weerskanten van deze lei-
ding, waarbinnen geen nieuwe gebouwen mogen worden gebouwd. Het ontwerp 
bestemmingsplan houdt rekening met het Bevb van 1 januari 2011  
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Figuur 11. Hoofdtransportleiding W-573-03 Gasunie 

 
Op 3 april 2011 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord advies uitgebracht 
betreffende externe veiligheid bestemmingplan Medemblik Woongebieden. Dit 
advies is in dit bestemmingsplan opgenomen als bijlage 1. 
 
Van belang is te noemen dat zich nabij het plangebied aan de noordzijde (zie fi-
guur 15) een drietal hogedruk aardgasbuisleidingen van de Gasunie liggen in een 
leidingentraject (A-545, diameter 36 inch en werkdruk 66 bar, A-546, diameter 42 
inch, werkdruk 66 bar en A-653, diameter 48 inch, werkdruk 80 bar), met een in-
vloedsgebied (1% letaliteitgrens) van respectievelijk 430, 485 en 580 meter. De 
100% letaliteitgrens ligt daarbij op respectievelijk 180,190 en 220 meter. Binnen 
de 100% letaliteitgrens zal de toename van populatie significant bijdragen aan het 
groepsrisico. Het plangebied ligt buiten deze 100% letaliteitgrens. Daarmee wordt 
geen significante verhoging van het groepsrisico verwacht. De maximale afstand 
voor de 1% letaliteitgrens van dit leidingentraject bedraagt 580 meter. Binnen de-
ze afstand zijn/worden bestemmingen toegekend aan woningen. Daardoor zal 
een lichte bijdrage worden geleverd aan het groepsrisico.  
 
Deze leidingen liggen in een leidingentraject, opgenomen in de Structuurvisie 
buisleidingen. Hier liggen op dit moment 3 bovengenoemde hogedruk aardgaslei-
dingen en een stikstofleiding. In tegenstelling tot wat verwoord in het advies van 
de Veiligheidsregio ligt de ruimtelijke reservering voor de aanleg van nieuwe buis-
leidingen (een strook van 70 meter breed) buiten het plangebied. Momenteel is 
een overleg gaande tussen de Gasunie, het ministerie van Infrastructuur en Mili-
eu, de gemeenten Medemblik en Wieringermeer en de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord over de Structuurvisie buisleidingen. 
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conclusie 
De gemeente Medemblik heeft met behulp van het rekenpakket “CAROLA” het 
groepsrisico vastgesteld van de buisleiding W-573 (zie bijlage 2). Van de drie ho-
gedruk aardgasbuisleidingen A-545, A-546 en A-653 heeft de gemeente het 
groepsrisico apart berekend (zie bijlage 3). Hieruit blijkt dat met de toekomstige 
bebouwing van Medemblik dit leidt bij drie hoge druk aardgasbuisleidingen (A-
545, A-546 en W-573-03) tot een verhoging van het groepsrisico. Het groepsrisico 
blijft ruim onder de oriëntatiewaarde (respectievelijk 0,1, 0,01 en 0,004 maal de 
oriëntatiewaarde). Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een GR-
aandachtspunt.  

5.   8. Luchtkwaliteit 

De Wet luchtkwaliteit (die onderdeel uitmaakt van een wijziging in de Wet milieu-
beheer) bevat de wettelijke grens- en richtwaarden voor de luchtkwaliteit in Ne-
derland, alsmede de wijze waarop deze luchtkwaliteit gerapporteerd dient te 
worden.  
 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor 
ruimtelijke ontwikkeling als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 
• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de lucht-

kwaliteit leidt; 
• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in 

het NSL; 
• een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

Van bepaalde projecten is vastgesteld dat deze “niet in betekenende mate” 
bijdragen aan de luchtverontreiniging 2).  

 
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen overschrijdingen van de wettelijke 
grenswaarden in de gemeente Medemblik bestaan. Dit blijkt uit het Rapport 
Luchtkwaliteit 2005 (maart 2006). De luchtkwaliteit is ten opzichte van het voor-
gaande jaar (licht) verbeterd. De gemeente Medemblik is echter alert op de gele-
verde “eigen” bijdrage van het verkeer. 
Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit niet verslechtert, waarbij maatregelen wor-
den genomen voor vermindering van de intensiteit van het verkeer en een “scho-
ner” verkeer. Aangezien de kans op overschrijdingen van een grenswaarde te 
verwaarlozen is en het voorliggende plan grotendeels conserverend van aard is, is 
er geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaar-
de. 
 

                                                
2)  Een project draagt “niet in betekende mate” bij aan de luchtverontreiniging als de 1% 

grens niet wordt overschreden. De 1-% grens is gedefinieerd als 1% van de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide 
(NO2). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m3, voor zowel PM10 als NO2. 
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De ontwikkeling van woningbouwlocaties binnen het plangebied kan zonder toet-
sing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Met betrekking 
tot luchtkwaliteit kan worden gesteld dat met de realisering van dit plan geen 
conflicten zijn met de Wet Luchtkwaliteit. 
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6. JURIDISCHE PLANOPZET 

6.   1. Het juridische systeem 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de in het plangebied voorkomende functies 
met hun ruimtelijke kenmerken beschreven. Ook de eventuele ontwikkelingen 
binnen deze functies en de uitgangspunten ten aanzien hiervan zijn aan de orde 
geweest. Het in de voorgaande hoofdstukken beschreven beleid krijgt zijn ju-
ridische vertaling in bestemmingen. Deze bestemmingen regelen de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied. De bepalingen die betrekking 
hebben op de te onderscheiden bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op 
de verbeelding. Door middel van de regels worden de meer kwantitatieve be-
palingen weergegeven, zoals grondgebruik, maatvoering en situering van de be-
bouwing. Het bevoegd gezag kan ten aanzien van de hoofdlijn sturend optreden 
door o.a. het stellen van nadere eisen, het verlenen van “afwijkingen van de 
bouwregels” of “omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken geen 
bouwwerken zijnde en werkzaamheden” of het wijzigen in een andere bestem-
ming. 
 

Relatie met aanverwante wet- en regelgeving 
 
Relatie met Bouwverordening 
In de regels is gezorgd voor een afstemming met de Bouwverordening. Een aantal 
meer specifieke zaken, zoals het parkeren blijft geregeld met de stedenbouwkun-
dige bepalingen van de Bouwverordening. De regels geven in een algemene bepa-
ling aan welke gevallen het betreft.  

6.   2. Toelichting op de bestemmingen 

Agrarisch – Cultuurgrond 
De voormalige sportvelden aan de Vlietsingel zijn momenteel in gebruik voor het 
houden van schapen. Daarom zijn deze gronden als Agrarisch-Cultuurgrond be-
stemd.  
 
Bedrijf 
Binnen het plangebied bevinden zich een aantal bedrijfjes. Dit betreffen twee be-
stratingbedrijven aan de Korte Brake/Lichtewaterlaan en een klein bedrijfje aan 
de Hazewaal.  

Bedrijf – Nutsvoorziening 
De in het plangebied gelegen grotere nutsgebouwen zijn opgenomen in de be-
stemming Bedrijf – Nutsvoorziening.  
 
Gemengd 
Aan de Meerlaan en aan de Almereweg bevinden zich een tweetal horecabedrij-
ven. Daarnaast komen nog enkele kleine bedrijfjes voor op de hoek van de Meer-
laan/Burgemeester Schoutsenstraat, de hoek van de Meerlaan/Graaf Florislaan 
(voormalig kerkgebouw) en op de hoek Graaf Florislaan/Waterborg.  
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Tot slot zit op de hoek van de Meerlaan/Uiverstraat een woongebouw met op de 
benedenverdieping enige kantoren. Deze zijn allen opgenomen in de bestemming 
“Gemengd”. Binnen deze bestemming zijn de volgende functies mogelijk: dienst-
verlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, maatschappelijke voor-
zieningen, bedrijven van milieucategorie 1 en 2 en woningen. Daarnaast is binnen 
de bestemming gemengd een aanduiding “horeca tot en met categorie C” opge-
nomen voor de bestaande cafetaria aan de Almereweg. Ook het bestaande hore-
cabedrijf op de hoek van Meerlaan en Kanaalstraat heeft een bestemming Ge-
mengd met een aanduiding “horeca – tot en met categorie D”. Op de hoek zit een 
hotel met een aanduiding “specifieke vorm van horeca- hotel-/restaurant”.  

 
De maatvoering van de gebouwen binnen de bestemming is aangegeven op de 
verbeelding ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte (m)”. 
De eventueel aanwezige woonfunctie dient plaats te vinden in de tweede of een 
hogere bouwlaag, de andere functies dienen op de begane grond te worden gesi-
tueerd. In de gebruiksbepaling zijn regels opgenomen om dit te garanderen. Wel 
is er een afwijking van de bouwregels in het plan opgenomen die een uitwisseling 
van de verschillende functies tussen de diverse bouwlagen mogelijk maakt. Na 
beëindiging of verplaatsing van een binnen de bestemming toegelaten functie kan 
de specifieke aanduiding van de verbeelding worden verwijderd door middel van 
een wijzigingsbevoegdheid.  
 
Groen 
Een aantal groenstroken en open plekken heeft de bestemming “Groen”. Deze 
bestemming is gelegd op die openbare gebieden waar het groene karakter van 
structurele aard is voor de beeldkwaliteit van het plangebied. Ook stroken die een 
buffer- of afschermende functie vervullen zijn onder deze bestemming gebracht. 
In principe zijn geen gebouwen toegestaan. Wel kunnen speeltoestellen en ande-
re bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gerealiseerd worden.  
 
Maatschappelijk 
Op de hoek van de Westersingel/Compagniesingel is het gezondheidscentrum “De 
Compagnie” gevestigd. Aan de Admiraliteitsweg is een locatie opgenomen voor 
de vestiging van een moskee van de Islamitische Stichting Nederland. De oude lo-
catie aan de Korte Brake blijft een maatschappelijke bestemming behouden. Wel 
is hier een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om maximaal 5 woningen te bou-
wen. Tot slot bevinden zich in het plangebied nog een viertal scholen. Dat zijn de 
Basisschool Koggeschip aan de Koggenlaan 35 (circa 200 leerlingen), de basis-
school De Meridiaan aan de Schuitevoerderslaan 18 (circa 250 leerlingen), de Jo-
zef basisschool aan de Zandbergen 2 (met circa 275 leerlingen) en het Atlascollege 
aan de Admiraliteitsweg 6 (met circa 350 leerlingen). Naast het Atlascollege ligt de 
bibliotheek. Deze zijn allen opgenomen in de bestemming Maatschappelijk.  

Maatschappelijk - Begraafplaats 
De begraafplaatsen aan de Zorgvlietlaan, het Wijmerplantsoen en de Meerlaan 
zijn bestemd als “Maatschappelijk - Begraafplaats”. Voor de begraafplaatsen is 
een bebouwingsregeling opgenomen ten behoeve van gebouwen ten behoeve 
van de begraafplaats, zoals gebouwen voor onderhoud en beheer.  
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Sport 
De beide sportveldencomplexen aan de Almereweg en de Vlietsingel hebben een 
sportbestemming gekregen. Binnen deze bestemming is ook de sporthal aan de 
Admiraliteitsweg opgenomen. De naast het Atlascollege gelegen sporthal De Mui-
ter, evenals de tennisvelden en een skatebaan zijn opgenomen in de bestemming 
Sport.  
 
Verkeer (Verkeer – Fietspad, Verkeer - Parkeerterrein, Verkeer - Railverkeer en 
Verkeer - Verblijfsgebied) 
In het plangebied komt een vijftal verkeersbestemmingen voor. De Westerdijk, de 
Randweg-Westersingel, de Admiraliteitsweg en de Meerlaan-Keern-
Compagniesingel hebben, gelet op de doorgaande functie, de bestemming “Ver-
keer” gekregen. Voor deze wegen zijn de dwarsprofielen vastgelegd, om de be-
staande geluidsbelasting op de woningen niet groter te laten worden. Het be-
staande verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG aan de Randweg is 
door middel van een aanduiding opgenomen op de verbeelding. Op de overige 
straten in het plangebied met een 30 km-regime, is de bestemming “Verkeer - 
Verblijf” gelegd. Deze bestemming is bedoeld voor die openbare ruimten binnen 
het plangebied, waarin de straten hoofdzakelijk bedoeld zijn ter ontsluiting. Ook 
de verblijfsfunctie, zoals parkeren, spelen en wandelen, speelt hier een rol. De in 
het plangebied voorkomende garageboxen zijn eveneens onder deze bestemming 
gebracht en voorzien van de aanduiding “garage”. Voor de garageboxen zijn be-
bouwingsbepalingen opgenomen. Verder zijn binnen de bestemming geen ge-
bouwen toegestaan, alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde. Een aantal speci-
fieke parkeerterreinen hebben een bestemming Verkeer - Parkeerterrein gekre-
gen. Ten slotte is de bestemming “Verkeer - Railverkeer” gelegd op de spoorlijn 
Hoorn-Medemblik en een bestemming “Verkeer – Fietspad” op een aantal fiets-
paden.  
 
Water 
De grote waterlopen in het plangebied zijn onder de bestemming “Water” ge-
bracht. Deze bestemming is gericht op het in stand houden van de waterlopen in 
hun huidige vorm. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden ge-
bouwd, terwijl de bouwwerken, geen gebouwen zijnde die hier worden gereali-
seerd maximaal 2,50 meter hoog mogen zijn. Daarnaast is in het water tussen het 
Geldelozepad en de Baljuwstraat conform de vigerende bestemming de aandui-
ding Schiphuis opgenomen. In de gebruiksbepalingen zijn regels opgenomen die 
voorkomen dat de waterlopen worden gebruikt als ligplaats voor woonboten en 
dergelijke. Pleziervaartuigen mogen hier, zo mogelijk, wel aanleggen.  
 
Waterstaat - Waterkering 
Voor de Westfriese Omringdijk is - gelet op de primaire functie als waterkering - 
een aparte bestemming opgenomen. Naast de primaire waterkerende functie 
heeft de Omringdijk ook een verkeersfunctie. Deze is afzonderlijk bestemd. Naast 
deze functies wordt door middel van deze bestemming beoogd de (cul-
tuur)landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van de West-
friese Omringdijk te behouden. Ter bescherming van de waterkering is het uitvoe-
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ren van werken en werkzaamheden met betrekking tot het ophogen en afgraven 
van gronden of het aanbrengen van opgaande beplanting een omgevingsvergun-
ning benodigd. 
 
Wonen 
Voor het plangebied is onderscheid gemaakt in negen verschillende woonbe-
stemmingen: “Wonen - 1” tot en met “Wonen - 6”en “Wonen - Woongebouw”, 
“Wonen-Wooncentrum” en “Wonen - Woonwagenkamp”.  
 
Wonen - 1 tot en met Wonen - 6  
De bestemming “Wonen - 1” is gelegd op de woningen met 1 bouwlaag en een 
kap. In het bestemmingsplan wordt voorkomen dat het karakteristieke bebou-
wingsbeeld van 1 bouwlaag plus kap, verdwijnt. Het grootste deel van de woon-
huizen in het bestemmingplan is echter bestemd als “Wonen - 2”. Deze woonhui-
zen onderscheiden zich vooral door de goot- en bouwhoogte. Binnen de bestem-
ming “Wonen - 1” geldt een maximale goothoogte van 3,50 meter van het hoofd-
gebouw. De minimale dakhelling bedraagt 30 graden en de maximale dakhelling 
60 graden. “Wonen - 2” en “Wonen - 3”onderscheiden zich van “Wonen - 1“ met 
een afwijkende bouwhoogte van respectievelijk 7 en 8,5 meter. Uitgangspunt bij 
“Wonen - 4” tot en met ‘Wonen - 6” is dat bestaande platte daken worden vastge-
legd met maximale bouwhoogtes van respectievelijk 3,50 meter, 7 en 10 meter.  

 
Naast de woonfunctie, zijn de bestemmingen “Wonen - 1” tot en met “Wonen - 6” 
tevens bestemd voor het gebruik van een aan-huis-verbonden beroep. Naast de 
“traditionele” aan-huis-verbonden beroepen zijn, via een afwijking van de bouw-
regels, ook kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan, zij het in 
onderschikt aan de woonfunctie, met een aantal hieraan verbonden criteria. 
Hiermee vervaagt het onderscheid tussen de “echte” aan-huis-verbonden beroe-
pen zoals een huisarts of een notaris, en andere bedrijvigheid die naar de aard en 
invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen is (zoals een kapsalon).  
 
De bebouwingsbepalingen die in de bestemmingen zijn opgenomen, zijn erop ge-
richt de bestaande bebouwingskenmerken te handhaven. De bepalingen maken 
onder andere onderscheid tussen hoofdgebouwen enerzijds en aan- en uitbou-
wen, bijgebouwen en overkappingen anderzijds. In het vervolg van deze planbe-
schrijving worden aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen beschreven 
onder de noemer “bijgebouwen”. Een hoofdgebouw dient binnen het op de ver-
beelding aangegeven bouwvlak te worden gebouwd.  
 
In verband met de gewenste flexibiliteit in het plan zijn op de bebouwings-
bepalingen enkele afwijkingen van de bouwregels opgenomen. Zo kan middels 
een afwijking van de bouwregels het hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het 
bouwvlak worden gebouwd. In verband met dit straat- en bebouwingsbeeld is 
voor bijgebouwen de bepaling opgenomen dat deze in principe minimaal 2,00 
meter achter de naar de weg gekeerde gevel worden gebouwd. Hiervan kan bij 
afwijking van de bouwregels worden afgeweken. Dit kan met name van belang 
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zijn in hoeksituaties, maar ook in die gevallen waar sprake is van een overwegend 
gesloten gevelwand. 

De gezamenlijke oppervlakte voor de bijgebouwen is op een maximum van 60 m² 
gesteld. Hierbij wordt tevens een relatie gelegd met de oppervlakte van het 
bouwperceel en de oppervlakte van het hoofdgebouw.  
 
Dit betekent dat de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen maximaal 50% 
van het bouwperceel voor zover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) 
van het hoofdgebouw en verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw 
mag bedragen, dat wil zeggen het bouwperceel voor zover achter de voorgevel 
gelegen min de oppervlakte hoofdgebouw, en dan 50% van de ruimte die dan nog 
overblijft. Zo blijft altijd een gedeelte van het bouwperceel vrij van bebouwing.  
  
Woongebouw 
Voor woningen in gestapelde vorm is een aparte bestemming “Wonen - Woonge-
bouw” opgenomen. Het gaat om gebouwen die visueel gezien zijn aan te merken 
als een gebouw met meerdere aparte woonlagen, zoals een ap-
partementencomplex. Veelal hebben de woningen een gemeenschappelijke en-
tree. 
 
In de bebouwingsbepalingen is opgenomen dat de gebouwen binnen een bouw-
vlak moeten worden gebouwd. In het bouwvlak op de verbeelding is de maximale 
bouwhoogte van de woongebouwen aangegeven. Vanwege het verschil in bouw-
hoogtes zijn de hoogtes op de verbeelding aangegeven in plaats van in de regels. 
De hoogtes zijn afgestemd op de huidige situatie. Ook is in op de verbeelding het 
maximum aantal wooneenheden opgenomen. Om de onderdoorgangen van het 
gebouw in de zuidhoek langs het Overleker Kanaal, te regelen, is ter plaatse de 
aanduiding “onderdoorgang” opgenomen, waar de eerste bouwlaag van het 
woongebouw niet zal worden gebouwd. 
 
Wooncentrum 
In het woongebouw aan de Uiverstraat 1 t/m 29 wordt tevens (sociaal-) medische 
voorzieningen geboden. Dit gebouw heeft dan ook een eigen bestemming “Wo-
nen-Wooncentrum”.  
 
Woonwagenkamp  
Een aparte bestemming is opgenomen voor het woonwagenkamp aan de Laak.  
 
 
Leiding - Gas 
De bestaande zone van de hogedruk gastransportleiding langs de Randweg naar 
het nutsgebouwtje aan de Keern is van het vigerend bestemmingsplan overgeno-
men.  
 
Leiding – Hoogspanning 
De ondergrondse hoogspanningsleiding aan de noordzijde en zuidzijde van het 
plangebied is als dubbelbestemming in dit bestemmingsplan opgenomen.  
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Leiding - Hoogspanningsverbinding 
De bovengrondse hoogspanningsleiding aan de zuidzijde van het plangebied is als 
dubbelbestemming in dit bestemmingsplan opgenomen.  
 
Waarde – Archeologie 1 tot en met 4 
Het bestemmingsplan kent de volgende dubbelbestemmingen: 
- Waarde – Archeologie 1 (gebied van zeer hoge archeologische waarde): voor-

waarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel bij 
elke bodemroering dieper dan 40 cm; 

- Waarde – Archeologie 2 (gebied met hoge archeologische waarde): voorwaar-
den aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel bij elke 
bodemroering dieper dan 40 cm en groter dan 100 m2;  

- Waarde – Archeologie 3 (onbebouwd gebied met hoge of middelhoge archeo-
logische waarde): voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevings-
vergunningenstelsel bij elke bodemroering dieper dan 40 cm en groter dan 500 
m2;  

- Waarde – Archeologie 4 (bebouwd gebied met hoge of middelhoge archeolo-
gische waarde waar nog geen archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden): 
voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel 
bij elke bodemroering dieper dan 40 cm en groter dan 1.000 m2.  

 
Waarde - Ruimtelijk, cultuurhistorisch en archeologisch waardevol gebied 
Zoals in hoofdstuk 3 van deze toelichting al is aangegeven, is het uitgangspunt om 
een aantal waardevolle cultuurhistorische en ruimtelijke kenmerken van het ge-
bied te beschermen en zo mogelijk te versterken. Voor het slopen van gebouwen 
die niet onder de vigeur van de Monumentenwet vallen, het wijzigen van de be-
strating c.q. verharding in de openbare ruimte, het aanbrengen van oppervlakte-
verhardingen, het aanbrengen dan wel verwijderen van bomen en beplanting en 
het slopen of wijzigen van kademuren is een omgevingsvergunning vereist. 

6.   3. Aanduidingen 

geluidzone - industrie 
In het bestemmingsplan is sprake van een aanvullende aanduiding, namelijk “ge-
luidszone - industrie”. Deze aanduiding is als het ware over de reguliere bestem-
mingen heen gelegd. De juridische betekenis is echter gelijkwaardig. Naast de re-
guliere bestemmingen zijn de betrokken gronden tevens bestemd voor het tegen-
gaan van een te hoge geluidbelasting van geluidsgevoelige gebouwen vanwege de 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen op het industrieterrein ten zuiden van het 
plangebied. Een op grond van de basisbestemming toelaatbaar geluidsgevoelig 
gebouw, of de uitbreiding daarvan, mag alleen worden gebouwd als de geluidbe-
lasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit geluidsgevoelige ge-
bouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een 
vastgestelde hogere grenswaarde. 
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vrijwaringszone - dijk 
Deze aanduiding regelt de reservering van de gronden langs de primaire waterke-
ring voor de komende decennia. In verband met de te verwachten stijging van de 
waterspiegel zal het noodzakelijk zijn de waterkering te zijner tijd op te hogen. 
Conform de wens van het Hoogheemraadschap betreft deze vrijwaringszone een 
gebied van 55 meter, gemeten vanuit de buitenteen van de waterkering. Binnen 
het gereserveerde gebied mogen in principe geen nieuwe belemmeringen worden 
opgeworpen die de verbreding en verhoging van de dijk in de weg kunnen staan. 
 
vrijwaringszone - molenbiotoop 
Buiten het plangebied, ten noorden van de begraafplaats aan de Westerdijk, staat 
een molen. Ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van dit monu-
ment, is rond de molen een biotoop opgenomen. Een klein deel van het plange-
bied is gelegen binnen de zone van de molenbiotoop. 
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7. MAATSCHAPPELIJK EN ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat volgens artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening de 
verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidsaspecten van een be-
stemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maat-
schappelijke en de economische uitvoerbaarheid, waarbij ook gekeken wordt naar 
de grondexploitatie. 

7.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Aangaande de maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan geldt 
het volgende. Het plangebied heeft merendeels betrekking op een regeling voor 
bestaande woongebieden. Er is een regeling opgenomen, afgestemd op bestaand 
gebruik. Wel is de regeling zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, vernieuwd. Be-
oogd wordt om daarmee de praktische toepasbaarheid te vergroten.  
 
Over het onderhavige bestemmingsplan is, overeenkomstig de gemeentelijke In-
spraakverordening, gelegenheid tot Inspraak geboden. Verder zijn in het kader 
van het verplichte Overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening, de be-
trokken diensten en rijk en provincie evenals maatschappelijke organisaties ge-
hoord. Onderstaand zal hierop worden ingegaan. Insprekers zijn hierin geanoni-
miseerd. De hieruit voortvloeiende consequenties zijn in dit bestemmingsplan 
verwerkt.  
 
7.1.1. Inspraak 

Het bestemmingsplan heeft van 25 februari 2011 tot en met 7 april 2011 ter inza-
ge gelegen. Gedurende deze periode konden inspraakreacties worden ingediend.  
 
De onderstaande insprekers hebben binnen de gestelde termijn inhoudelijk gere-
ageerd op het bestemmingsplan.  
1. Insprekers 1 tot en met 55.  
2. Insprekers 56 en 57. 
3. Inspreker 58. 
 
De inspraakreacties zijn samengevat en voorzien van de gemeentelijke beant-
woording daarop.  
 
Insprekers 1 tot en met 55  
 
Er hebben 55 insprekers een identieke reactie ingediend. 
 
1.1.   Bezwaar hoogte nieuwbouw bibliotheekterrein 
Insprekers geven aan bezwaar te hebben tegen de hoogte van het toekomstige 
gebouw, zijnde drie verdiepingen, op het bibliotheekterrein aan de Burgemeester 
Schoutsenstraat.  
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Reactie: 
Zoals in paragraaf 4.2. weergegeven worden op de voormalige bibliotheeklocatie 
aan het Graaf Florisplein twee woongebouwen gerealiseerd. Voor het stadsdeel 
betekent dit een positieve ontwikkeling. Met het oog op de aantrekkelijke ligging 
van de ontwikkelingslocatie aan het water en tegen het oude stadsdeel, betekent 
de ontwikkeling een kans voor kwaliteitsverbetering van de woonfunctie en het 
vergroten van de aantrekkelijkheid van het stadsdeel. De nieuwe bebouwing 
wordt een zichtpunt, komend uit de Graaf Florislaan. Voor de nieuwbouwlocatie is 
rekening gehouden met het beschermde stadsgezicht aan de overkant van het wa-
ter (noordkant). Ook speelt de noordelijke gelegen loopbrug over het water een 
rol. Feitelijk is hier sprake van een representatieve zijde van de locatie. Daarom 
worden hier meer volumineuze bouwwerken gerealiseerd. 
 

 
Figuur 12. Aanzicht woongebouw voormalige bibliotheeklocatie 

 
De feitelijke bouwhoogte van de bebouwing rondom het Graaf Florisplein is alle-
maal twee bouwlagen met kap. Het tegenoverliggende wooncomplex (aan de 
overzijde van het water) is vier bouwlagen met een platte afdekking en ook de 
naast de loopbrug gelegen woning aan de Turfhoek is twee bouwlagen met kap. 
De overige woningen langs de Turfhoek betreft een woonlaag met kap. De afstand 
van de nieuwbouw tot deze woningen is meer dan 25 meter. De gemeente Me-
demblik acht deze bouwhoogte en massa in relatie tot haar omgeving acceptabel, 
ook gezien het feit dat het vigerende bestemmingsplan deze bouwhoogte mogelijk 
maakte. De gemeente wenst dan ook vast te houden aan de beoogde invulling.  
 
1.2.  Onvoldoende parkeergelegenheid 
Insprekers geven aan dat zij van mening zijn dat, voor het grote aantal woningen 
dat er op het bibliotheekterrein gerealiseerd zal worden, geen of onvoldoende 
parkeergelegenheid aanwezig is.  
 
Reactie: 
De beoogde invulling van de voormalige locatie gaat uit van de bouw van 20 klei-
ne appartementen, waarvan 11 appartementen in het blok gelegen aan de weg-
zijde van het Graaf Florisplein en 9 appartementen in het blok gelegen nabij de 
voetgangersbrug (zie figuur 16).  
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Figuur 13. 21 parkeerplaatsen nieuwbouw voormalige bibliotheeklocatie 

 
De “Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen” (ASVV) gaan bij kleine wo-
ningen in het centrumgebied uit van 1.3 parkeerplaats per woning. Het hier ge-
noemde parkeercijfer is inclusief het parkeren door bezoekers. Het realiseren van 
20 appartementen leidt dan ook tot een behoefte aan 26 parkeerplaatsen. De in-
richtingstekening – behorende bij het schetsplan – gaat uit van de aanleg van 16 
parkeerplaatsen op eigen terrein en drie langsparkeerplaatsen langs het blok ge-
legen aan de wegzijde van het Graaf Florisplein. Daarnaast zijn aan de andere zij-
de van het Graaf Florisplein ook nog 14 parkeerplaatsen beschikbaar voor het par-
keren. Mede voor de nieuwe invulling van de voormalige bibliotheeklocatie staan 
dan ook op eigen terrein en in de directe nabijheid 33 parkeerplaatsen ter beschik-
king. Daarbij is het van belang op te merken dat de gemeente Medemblik in 2009 
aan het advies- en ingenieursbureau “Duwabo” opdracht heeft gegeven onderzoek 
te doen naar de algehele parkeerproblematiek in “Plan West”. De resultaten van 
het onderzoek heeft de gemeente besproken met een afvaardiging van de bewo-
ners van “Plan West”. In samenspraak met de bewoners is toen besloten tot de 
aanleg van 24 extra parkeerplaatsen elders in het plangebied. Hierdoor is de par-
keerdruk op de parkeerlocaties in “Plan West” verminderd. Dit neemt niet weg dat 
wij aandacht hebben voor dan wel tegemoet willen komen aan de vrees van om-
wonenden voor het mogelijk ontstaan van parkeerproblemen na de realisering van 
de appartementen. Om die reden zal de bestaande parkeergelegenheid aan de 
andere zijde van het Graaf Florisplein worden heringericht en wel zodanig dat nog 
eens 7 extra openbare parkeerplaatsen worden aangelegd. Op eigen terrein en in 
de directe nabijheid van de appartementen zijn/komen dan ook in totaal 40 par-
keerplaatsen beschikbaar.  
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Insprekers 56 en 57 
 
Er hebben twee insprekers een (vrijwel) identieke reactie ingediend. 
 
2.1.   Termijn terinzagelegging 
Insprekers stellen dat in de publicatie van 24 februari 2011 gesproken wordt over 
een terinzagelegging gedurende zes weken vanaf 18 februari 2011. Insprekers 
gaan er van uit dat sprake is van een vergissing en dat de termijn van terinzage-
legging begint op 25 februari 2011.  
 
Reactie:  
Het klopt dat in de publicatie van 24 februari 2011 wordt gesproken over een in-
zagetermijn vanaf 18 februari. Dit is inderdaad een vergissing geweest. Het plan 
heeft vanaf 25 februari voor een periode van zes weken ter inzage gelegen.  
 
2.2. Openbare dienstverlening pand hoek Westersingel/Koggenlaan 
Inspreker 56 huurt ten behoeve van zijn praktijk (financiële dienstverlening) een 
ruimte op de benedenverdieping van het pand op de hoek Westersin-
gel/Koggenlaan. Inspreker 57 huurt ten behoeve van zijn praktijk (advocatenkan-
toor) een ruimte op de bovenverdieping van hetzelfde pand. In het voorontwerp 
wordt aan het perceel, waarop zich dit pand en het pand van de peuterspeelzaal 
bevinden, de bestemming Maatschappelijk toegekend. De hiervoor aangewezen 
gronden zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voor-
zieningen. Volgens de begripsomschrijving wordt hiermee een gebruik voor edu-
catieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en re-
creatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare en over-
heidsdienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste 
van deze voorzieningen toegelaten. Insprekers geven aan dat niet duidelijk is wat 
onder openbare dienstverlening wordt verstaan. Insprekers gaan er van uit dat 
hun praktijkuitoefening daar onder valt. Zo niet, verzoeken insprekers de voor-
schriften aan te passen, zodat hun praktijkuitoefening daar wel onder valt.  
 
Reactie: 
De bestemming van het perceel op de hoek Westersingel/Koggenlaan is aangepast 
naar Gemengd. Op deze wijze past de functie van de panden van insprekers bin-
nen de bestemming.  
 
2.3. Bestemming pand hoek Westersingel/Koggenlaan 
Insprekers geven aan zich niet te kunnen verenigen met het ter plaatse van het 
pand hoek Westersingel/Koggenlaan toestaan van ondergeschikte detailhandel en 
horeca. Afgevraagd wordt wat ondergeschikt is en of de horecafunctie zich ver-
draagt met het vastgestelde horecabeleid. Insprekers geven aan dat bovenge-
noemde zich niet leent met de indeling van het pand hoek Westersin-
gel/Koggenlaan en geven aan dat zij zich ook niet kunnen verenigen met de effec-
ten die van deze functies uitgaan naar de huidige kantoorfuncties.  
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Reactie gemeente: 
De bestemming is aangepast van Maatschappelijk naar Gemengd. Ondergeschikte 
detailhandel of horeca is pas aan de orde als sprake is van de aanwezigheid van 
een maatschappelijke voorziening.  
 
Inspreker 58 
 
3.1.  Bouwmogelijkheid op eigen perceel 
Inspreker verzoekt om het bestemmingsplan aan te passen, waarbij zijn perceel in 
twee delen wordt gesplitst, zodanig dat naast zijn woning een tweede woning ge-
realiseerd kan worden.  
 
Reactie:  
De bouw van twee vrijstaande woningen is op het perceel van inspreker niet mo-
gelijk. In het nu voorliggend bestemmingsplan heeft perceel van inspreker een 
bouwblok waarbinnen twee aaneengebouwde hoofdgebouwen zijn toegestaan. 
Het aaneenbouwen door middel van bouwwerken, geen gebouwen zijnde is niet 
toegestaan. Het initiatief van inspreker kan dus op grond van het nu voorliggend 
bestemmingsplan worden toegestaan, mits de twee woningen aaneengebouwde 
hoofdgebouwen zijn. De gemeente wenst vast te houden aan deze voorwaarde.  
 
7.1.2. Overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 

Het bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) naar de volgende instanties toegestuurd met het verzoek te reageren:  
• VROM Inspectie 
• Provincie Noord-Holland 
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
• Kamer van Koophandel 
• De N.V. Nederlandse Gasunie 
• De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
• Milieudienst Westfriesland 
 
Met uitzondering van de VROM Inspectie hebben bovengenoemde instanties een 
overlegreactie ingediend. 
  
De overlegreacties zijn samengevat en voorzien van de gemeentelijke beantwoor-
ding daarop.  
 
Provincie Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland geeft aan dat het plangebied geheel gelegen is bin-
nen Bestaand Bebouw Gebied als bedoeld in de Provinciale Ruimtelijke Verorde-
ning Structuurvisie. Het voorontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen aan-
gezien geen provinciale belangen in het geding zijn.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt kennis van de reactie van de provincie Noord-Holland.  
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
1. Belangen Hoogheemraadschap 
Het Hoogheemraadschap geeft aan dat het plan een overwegend conserverend 
karakter heeft. Er worden geen grote, ingrijpende ontwikkelingen voorzien in het 
plangebied. Hierdoor zijn er geen directe gevolgen te verwachten, die van belang 
zijn voor het Hoogheemraadschap.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt kennis van de reactie van het Hoogheemraadschap.  
 
2. Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt in de polder ‘De Vier Noorden Koggen’. Het gebied watert af 
door middel van een stelsel van poldersloten (hoofdwaterlopen) naar het gemaal 
‘De Vier Noorden Koggen’. Daar wordt het water via dit gemaal op het IJsselmeer 
uitgeslagen. In paragraaf 5.3. staat dat het binnendijkse deel van het plangebied 
onderdeel uitmaakt van het NAP-2,20 meter peilgebied van deze polder. Dat klopt 
grotendeels. De sloten globaal langs de begraafplaats, Timmermangsgilde, Poort-
weydt, Langeweydt en Rijnschippersgilde hebben echter een lager streefpeil van 
NAP-2,80 meter.  
 
Reactie gemeente: 
De tekst van de toelichting is hierop aangepast.  
 
3. Beleidskader 
In paragraaf 5.3. staat dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier mo-
menteel het Vierde Waterbeheersplan voor de periode 2010-2015 ‘Van veilige 
dijken tot schoon water’ ontwikkeld. Dit Waterbeheersplan is echter in maart 
2010 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, en dus ook al in 
werking. Daarbij wordt in dezelfde alinea verwezen naar het Tweede Waterbe-
heersplan van de waterschappen in Noord-Holland. Dit Waterbeheersplan is al ge-
ruime tijd niet meer van toepassing. Verder moet in paragraaf 7.1. Maatschappe-
lijke uitvoering verwezen worden naar het verplichte Overleg ex artikel 3.1.1. Bro.  
 
Reactie gemeente: 
De tekst van de toelichting is hierop aangepast.  
 
4. Recreatieve vaarroutes 
Graag wil het Hoogheemraadschap de gemeente opmerkzaam maken op het vol-
gende. In verschillende andere bestemmingsplannen binnen de gemeente (met 
name het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2010’) zijn bepalingen opgenomen 
met betrekking tot de handhaving van recreatieve vaarroutes. Binnen het nu 
voorliggende bestemmingsplan ‘Medemblik Woongebieden’ ontbreken deze be-
palingen. Naar de mening van het Hoogheemraadschap worden daardoor de mo-
gelijkheden tot handhaving van de recreatieve vaarroutes zeer beperkt. Het 
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Hoogheemraadschap geeft daarbij aan dat de eventuele handhaving van recrea-
tieve vaarroutes geen taak is van het Hoogheemraadschap.  
 
Reactie gemeente: 
Het bestemmingsplan geeft geen regeling voor recreatieve vaarroutes als zodanig. 
De gemeente wenst het gebruik van de recreatieve vaarroutes in dit bestem-
mingsplan conform het bestemmingsplan Landelijk gebied 2010 veilig te stellen. 
Daarom is conform het bestemmingsplan Landelijk gebied 2010 voor de recreatie-
ve vaarroutes een functieaanduiding ‘specifieke vorm van water – recreatieve 
vaarroute’ opgenomen. Conform het bestemmingsplan Landelijk gebied 2010 is 
binnen de bestemming Water in de bouwregels opgenomen dat voor het als recre-
atieve vaarroute aangewezen water geldt dat ter plaatse van bruggen, dammen en 
duikers de doorvaarthoogte ten minste 1,2 m dient te zijn en de doorvaartbreedte ten 
minste 2,5 m. In dit bestemmingsplan zijn dat het Overleekerkanaal, de Zandweg-
sloot, de Turfhoeksloot, de Vlietstroom en de Brakesloot. Tot een strijdig gebruik met 
de bestemming wordt aangemerkt het gebruik als ligplaats voor boten indien van het 
als recreatieve vaarroute aangewezen water de doorvaarthoogte niet ten minste 1,2 
meter is en de doorvaartbreedte niet ten minste 2,5 is.  
 
5. Waterkering 
Het Hoogheemraadschap wenst de benaming van artikel 16 Water-Waterkering te 
wijzigen in Waterstaat-Waterkering. Tevens verzoekt het Hoogheemraadschap de 
juiste begrenzingen aan te geven op de verbeelding. Daartoe zal het Hoogheem-
raadschap een dxf-bestand met deze begrenzingen toemailen.  
 
Reactie: 
De SVBP kent als hoofdbestemming geen Waterstaat-Waterkering. Wel wordt de-
ze benaming voor dubbelbestemmingen gehanteerd, daar is echter in dit geval 
geen sprake van. Op de verbeelding zijn de juiste begrenzingen weergegeven.  
 
Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 
 
1. Bestaande bedrijvigheid 
De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland (KvK) vindt het een goede zaak dat 
bestaande bedrijvigheid, voorzover passend in de omgeving, positief is inbestemd. 
De KvK merkt op dat in de 2e alinea op pagina 23 nog gesproken wordt over een 
drietal bedrijfjes. Dat is niet meer het geval. De voormalige veilinggebouwen aan 
de Burgemeester Schoutsenstraat 30 en 32 zijn inmiddels gesloopt. De KvK geeft 
aan niet in te kunnen stemmen met het feit dat ten aanzien van de scheepswerf 
bij bedrijfsbeëindiging het perceel alleen benut kan worden voor binnen de 
woonomgeving passende bedrijvigheid (categorie 2). De desbetreffende onder-
nemer moet volgens de KvK de mogelijkheid en flexibiliteit behouden zijn pand 
over te dragen aan een gelijksoortige ondernemer, ook al laat het overgangsrecht 
dit toe, indien de periode van leegstand niet langer duurt dan een jaar (artikel 
32).Gelet op de huidige economische situatie, waarin het vinden van een geschik-
te overdrachtskandidaat in het algemeen langer duurt, pleit de KvK ervoor deze 
periode minimaal met twee jaar te verlengen.  



blz 60 094108  
 

 
 
  Bestemmingsplan Medemblik Woongebieden 
Rho Adviseurs B.V.  Status: Vastgesteld / 04-07-2013 

Reactie: 
De tekst op blz. 23 (evenals in paragraaf 5.2.) is aangepast. 
Een scheepswerf ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 
scheepswerf’ is toegestaan. Dit bedrijf is dus positief inbestemd, er is dus geen 
sprake van overgangsrecht. De desbestreffende ondernemer behoudt dan ook de 
mogelijkheid en flexibiliteit zijn pand over te dragen aan een gelijksoortige onder-
nemer. Wel heeft de gemeente een wijzigingsbevoegdheid de aanduiding ‘speci-
fieke vorm van bedrijf – scheepswerf’ te verwijderen op het moment dat de betref-
fende functie ter plaatse is beëindigd.  
 
2. Bedrijvigheid aan huis 
De KvK kan instemmen met de regeling omtrent aan-huis-verbonden beroep. Het 
is volgens de KvK wel van belang om een evenwicht te vinden in het stimuleren 
van bedrijvigheid aan huis en het voorkomen van hinderlijke situaties. Daartoe is 
het redelijk dat er criteria gesteld worden met betrekking tot fysieke elementen, 
zoals oppervlak en verkeersaantrekking. Tevens is het een goede zaak dat duide-
lijkheid wordt gegeven inzake het soort van activiteit dat aan huis mag plaatsvin-
den. Detailhandel en horeca worden uitgesloten. Maar er staat niet duidelijk aan-
gegeven dat bedrijven waarvoor een melding- of vergunningsplicht geldt op grond 
van de Wet milieubeheer/Wabo zijn uitgesloten. Controle op naleving van onder 
meer de milieuwetgeving is een gemeentelijke taak en dat is bij bedrijven aan huis 
vrijwel niet te controleren. Voorts staat in bijlage 1, lijst met kleinschalige be-
drijfsmatige activiteiten, duidelijk ‘kappersbedrijf’ vermeld. Dit houdt in dat deze 
bedrijven zich in woonhuizen kunnen vestigen. Met name over dit soort bedrijfs-
matige activiteiten vindt nogal eens discussie plaats. Er moet volgens de KvK zo 
veel mogelijk voorkomen worden dat de woongebieden concurrentie vormen 
voor de ‘gangbare’ bedrijfslocaties, zoals bedrijventerreinen en winkelcentra. 
Naar de mening van de KvK dienen kapsalons tot de sector dienstverlenende de-
tailhandel gerekend te worden, net zoals opticiens. En dus moet volgens de KvK 
de mogelijkheid voor de vestiging van dit soort bedrijven in woonhuizen uitgeslo-
ten worden.  
 
Reactie gemeente: 
Binnen de regels zijn ruimtelijke voorwaarden verbonden om de uitstraling van dit 
soort bedrijven naar de omgeving beperkt te houden. Met deze regels acht de ge-
meente de in bijlage 1 genoemde kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten dan ook 
acceptabel in de woonomgeving.  
 
De N.V. Nederlandse Gasunie 
 
1. Verbeelding 
De N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) geeft aan dat de ligging van de gastrans-
portleiding en het gasontvangststation die bij haar bedrijf in beheer is op juiste 
wijze op de verbeelding zijn weergegeven.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt kennis van de reactie van de Gasunie.  



094108 blz 61 
 

 
 
Bestemmingsplan Medemblik Woongebieden   
Status: Vastgesteld / 04-07-2013  Rho Adviseurs B.V. 

 
2. Regels 
In artikel 25 ‘leiding – Gas’ wordt onder 25.1 ‘Bestemmingsomschrijving’ aangege-
ven dat de voor ‘Leiding – Gas’ aangewezen gronden, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor:  
- een strook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding en de daarbij beho-

rende veiligheidszone, alsmede het onderhoud en beheer daarvan 
 
De term ‘veiligheidszone’ refereert nog aan de oude circulaire “Zonering langs ho-
gedruk aardgastransportleidingen (1984)” welke per 1 januari 2011 is vervangen 
door het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). De Gasunie verzoekt dat 
ook de term ‘veiligheidszone’ te wijzigen in ‘belemmeringenstrook’ gelijk aan de 
terminologie van het Bevb.  
 
In artikel 25.2.3. ‘Risicogevoelige bouwwerken’ wordt eveneens gerefereerd aan 
de oude circulaire. Het Bevb handelt over de begrippen plaatsgebonden- en 
groepsrisico, en kent geen minimale bouwafstanden voor risicogevoelige (kwets-
bare) objecten. De Gasunie verzoekt het gehele lid uit het betreffende artikel te 
verwijderen.  
 
Gelet op het voorgaande is de Gasunie van mening dat de ‘onder b’ van artikel 
25.3 genoemde uitzonderingsgevallen hiermee vervalt en eveneens kan worden 
verwijderd. De Gasunie verzoekt de onder b genoemde uitzonderingsbepaling uit 
artikel 25.3 te verwijderen.  
 
In artikel 25.4 wordt het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en/of 
werkzaamheden in de nabijheid van de leidingen slechts omgevingsverguning-
plichtig gesteld indien deze plaatsvinden op een grotere diepte dan 0.3 meter. 
Deze regeling is echter onvoldoende ter waarborging van een veilige en bedrijfs-
zeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de 
directe omgeving van de leiding. De Gasunie verzoekt de werkzaamheden zoals 
genoemd in lid 25.4.1. niet diepte afhankelijk te maken.  
 
Tot slot is de Gasunie van mening dat bepaalde werkzaamheden binnen de dub-
belbestemming ‘Leiding – Gas’ geen omgevingsvergunning voor de activiteit aan-
leggen behoeven, de zogenaamde uitzonderingsbepalingen. Gelijk aan artikel 14.2 
onder b van de Bevb verzoekt de Gasunie artikel 25.4.2. uit te breiden met de vol-
gende uitzonderingsbepaling. 
 
c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling on-
dergrondse netten; 
  
Reactie gemeente: 
De regels zijn op verzoek van de Gasunie aangepast.  
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3. Plantoelichting 
De Gasunie geeft aan dat met de inwerkingtreding van het Bevb (1 januari 2011) 
binnen een bestemmingsplan het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) 
verantwoord moeten worden (artikel 11 en 12 Bevb). Op basis hiervan wijst de 
Gasunie tevens op het bepaalde in artikel 19 van het Bevb. Artikel 19 bepaalt dat 
een bestemmingsplan binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van het Bevb in 
overeenstemming moet zijn met het Bevb. Met de inwerkingtreding van het Bevb, 
welke handelt over de begrippen PR en GR, is er geen sprake meer van minimale 
bebouwingsafstanden welke voortvloeien uit de circulaire “Zonering langs hoge-
druk aardgastransportleidingen (1984)”. De Gasunie verzoekt het nieuwe beleid 
rondom gastransportleidingen op te nemen in paragraaf 5.7. van de toelichting. In 
haar reactie op dit bestemmingsplan heeft de Gasunie ten aanzien van het nieuwe 
Bevb de leidinggegevens meegestuurd om te gebruiken bij het verantwoorden 
van het groepsrisico.  
 
Reactie gemeente: 
De toelichting in paragraaf 5.7 is aangepast aan het per 1 januari 2011 inwerking 
getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen. Het groepsrisico is door middel 
van het rekenpakket CAROLA verantwoord.  
 
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
 
1. Advies Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft advies uitgebracht betreffende 
externe veiligheid voorontwerp bestemmingplan Medemblik Woongebieden.  
 
Reactie gemeente: 
Het advies van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord betreffende externe vei-
ligheid voorontwerp bestemmingplan Medemblik Woongebieden is in het ont-
werpbestemmingsplan verwerkt. Het advies is opgenomen als bijlage 1 in het 
ontwerpbestemmingsplan.  
 
Milieudienst Westfriesland 
 
1. Geluidhinder 
De in de toelichting opgenomen tekst in paragraaf 5.1. is voor wat betreft de Mili-
eudienst akkoord.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt kennis van de reactie van de Milieudienst Westfriesland.  
 
2. Milieuhinder van bedrijven 
De in de toelichting opgenomen tekst in paragraaf 5.2. is voor wat betreft de Mili-
eudienst akkoord.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt kennis van de reactie van de Milieudienst Westfriesland.  
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3. Bodem 
De Milieudienst verzoekt in paragraaf 5.4. toe te voegen: 

a. dat de locatie Sonoystraat is onderzocht en geschikt is voor de bestem-
ming wonen nadat op het maaiveld aanwezige asbest is verwijderd; 

b. dat de locatie Burg. Schoutsenstraat is onderzocht en vermoedelijk ge-
schikt is voor de bestemming wonen nadat op het maaiveld aanwezig as-
best is verwijderd; ten behoeve van de omgevingsvergunning bouwen 
moet hier nog een verkennend asbestonderzoek worden uitgevoerd. 

 
Reactie gemeente: 
De toelichting is aangepast aan de opmerking van de Milieudienst Westfriesland.  
 
4. Luchtkwaliteit 
De in de toelichting opgenomen tekst in paragraaf 5.8. is voor wat betreft de Mili-
eudienst akkoord.  
 
Reactie gemeente: 
De gemeente neemt kennis van de reactie van de Milieudienst Westfriesland.  

7.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan, door middel van 
een cijfermatig opzet, is voor dit bestemmingsplan niet aan de orde. Het onderha-
vige bestemmingsplan is immers een actualisering van bestaande regelgeving en 
daarmee een beheersplan, met een aanvulling op c.q. verbetering van een be-
staand beoordelings- en toetsingskader voor verdere ontwikkeling in het plange-
bied. Dit geldt ook voor de twee recent ontwikkelde locaties van het voormalig 
terrein van de voormalige werf Jongert en de kwekerij Alkema, waarvoor reeds 
planologische procedures zijn gevolgd, hierbij is de economische uitvoerbaarheid 
reeds eerder aangetoond. 
 
Anders is het voor de geplande ontwikkelingen die zullen plaatsvinden in het plan 
met betrekking tot de herstructurering van woningen aan de Sonoystraat (dat bij 
recht in dit bestemmingsplan is opgenomen), passend binnen de herstructure-
ringsplannen van de woningbouwcorporatie, passend binnen het Woonplan en de 
nieuwbouw van woningen op de voormalige veilinggebouwen aan de Burgemees-
ter Schoutsenstraat 30 en 32. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zal bij 
de Korte Brake zal worden ingegaan op de economische uitvoerbaarheid.  
 
Te concluderen is dat dit bestemmingsplan dus economisch uitvoerbaar is.  
 

7.   3. Grondexploitatie 

Indien sprake is van bepaalde bouwplannen, dienen de gemeentelijke kosten die 
hiervoor gemaakt worden, verhaald te worden op de ontwikkelende partijen. De 
gemeente dient hiervoor een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het verhaal van 
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kosten anderszins verzekerd is en het stellen van locatie-eisen en eisen met be-
trekking tot fasering niet noodzakelijk wordt geacht.  
 
Op de locatie van voormalige veilinggebouwen aan de Burgemeester Schoutsen-
straat 30 en 32 worden vier nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Bij een dergelijk 
bouwplan moet de gemeente de door haar – voor het bouwplan – gemaakte kos-
ten verhalen. In theorie moet dit door bij het bestemmingsplan een exploitatie-
plan vast te stellen. Dit is niet van toepassing wanneer het kostenverhaal op een 
andere manier verzekerd is, of wanneer er geen/nauwelijks sprake is van gemaak-
te kosten (door de gemeente). De vaststelling van een exploitatieplan is voor dit 
bouwplan niet noodzakelijk. Bij dit bouwplan zijn de kosten (genoemd in de kos-
tensoortenlijst zoals opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening) voor de ge-
meente nihil. Verder vindt kostenverhaal via de leges voor de omgevingsvergun-
ning plaats.  
 
Aan de Admiraliteitsweg is een locatie opgenomen voor de vestiging van een 
nieuwe moskee van de Islamitische Stichting Nederland. Kostenverhaal zal plaats-
vinden door middel van verkoop van de grond door de gemeente. Op de oude lo-
catie aan de Korte Brake is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om daar 
maximaal 5 woningen te bouwen. Hier is kostenverhaal pas aan de orde bij toe-
passing van deze wijzigingsbevoegdheid.  



094108 blz 65 
 

 
 
Bestemmingsplan Medemblik Woongebieden   
Status: Vastgesteld / 04-07-2013  Rho Adviseurs B.V. 

8. RAADSVASTSTELLING 

8.   1. Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan Medemblik Woongebieden heeft overeenkomstig 
artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met ingang van 24 augustus 
2012 tot en met 4 oktober 2012 voor een ieder ter visie gelegen. Hiervan is voor-
af, op 23 augustus  2012 openbare kennisgeving gedaan.   
 
Inzage is binnen de termijn geboden op de volgende plekken: 
• het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector 

Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum; 
• de website www.medemblik.nl; 
• de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Van de mogelijkheid tot het schriftelijk of mondeling kenbaar maken van zienswij-
zen betreffende het ontwerpplan bij uw raad is gebruik gemaakt door: 
 
1. N.V. Nederlandse Gasunie, gedateerd 3 oktober 2012; 
2. Indieners 2, gedateerd 3 oktober 2012; 
3. Indiener 3, gedateerd 2 oktober 2012; 
4. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gedateerd 22 september 

2012; 
5. Milieudienst West-Friesland, gedateerd 5 september 2012; 
6. Indieners 6, gedateerd 18 september 2012. 
 
Voor de volledige teksten van de zienswijzen wordt verwezen naar bijlage 4, 
waarin alle zienswijzen zijn opgenomen, voorzien van een nummer dat corres-
pondeert met het nummer in dit hoofdstuk. 
 
Bij de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze kort wor-
den weergegeven. Vervolgens volgt de gemeentelijke reactie op de zienswijzen en 
tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in hoeverre de zienswijze aan-
leiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
1. N.V. Nederlandse Gasunie 
 
Zienswijze planverbeelding Gasontvangstation W-264 
In het plangebied ligt een gasontvangstation (GOS Medemblik – W-264) van de 
Gasunie. Op hetzelfde terrein ligt een distributiestation (DS) van Liander. Momen-
teel zijn het GOS en het DS bestemd als “Bedrijf - Nutsvoorziening” zonder aan-
duiding. De Gasunie zou graag de bestemming ter plaatse van het GOS (gezien de 
veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit, bedrijfszeker gastransport en vei-
ligheid van personen, goederen en milieu in de directe omgeving van het GOS) 
willen wijzigen in “Bedrijf – Nutsvoorziening” met de aanduiding ‘gasontvangsta-
tion’. Zo komt tot uiting dat het GOS en het DS twee verschillende inrichtingen 

http://www.medemblik.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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zijn, elk met hun eigen aan te houden afstandseis. Verwezen wordt naar de 
zienswijze omtrent veiligheidsafstanden Gasontvangstation W-264.   
 
Reactie 
Om aan te duiden waar het Gasontvangstation W-264 zich bevindt wordt  een 
aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – gasontvangstation’ meegenomen.  
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan is hierop aangepast.  
 
Zienswijze artikel 27 “Leiding – Gas” 
De Gasunie geeft aan dat de opgenomen afwijkingsmogelijkheid van de bouwre-
gels (artikel 27.3 onder a.1) in strijd is met het bepaalde in artikel 14, derde lid 
Bevb. Hierin is bepaald dat de veiligheid van in de belemmeringenstrook gelegen 
buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegela-
ten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een beoordelingsvrijheid. Daarbij 
verwijst de Gasunie naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (zaaknummer 201105839/1/R3) van 9 mei 2012, rechtsoverweging 
2.8.3. Gelet hierop verzoekt de Gasunie om artikel 14.3, aanhef onder a van de 
planregels als volgt aan te passen: 1. de veiligheid met betrekking tot de gasleiding 
niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 
 
Reactie 
De gevraagde beoordelingvrijheid wordt meegenomen. 
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan is hierop aangepast.  
 
Belemmeringstrook gasleiding  
De Gasunie geeft aan dat binnen het plangebied een buisleiding van de Gasunie 
ligt, welke op de verbeelding is opgenomen met een zone van 5 meter aan weers-
kanten van de leiding. Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gas-
transport en het beperken van gevaar voor goederen en personen in de directe 
omgeving, is wettelijk bepaald dat het voldoende is om de belemmeringstrook (bij 
gasleidingen met een werkdruk tot en met 40 bar) te beperken tot 4 meter ter 
weerszijden van de onderhavige leiding. 
 
Reactie 
De belemmeringstrook wordt verkleind van 5 naar 4 meter ter weerszijden van de 
onderhavige gasleiding.  
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan is hierop aangepast.  
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Zienswijze veiligheidsafstanden Gasontvangstation W-264 
Voor het GOS geldt op grond van het Activiteitenbesluit (artikel 3.12, 6e lid) een 
veiligheidsafstand van 15 meter ten opzichte van kwetsbare objecten en 4 meter 
ten opzichte van beperkt kwetsbare objecten.  
 
Voor het GOS, Keern 22 (en DS, Keern 24) is in 1967 een bouwvergunning aange-
vraagd en verleend (in afwijking van het toen geldende bestemmingsplan). Teven 
is toen door de gemeente Medemblik een tweetal Hinderwetvergunningen ver-
leend. Een voor het DS en een voor het GOS. In deze Hinderwetvergunningen 
stonden geen voorschriften met betrekking tot aan te houden afstanden tot wo-
ningen (van derden). Dat hoefde ook niet, want er waren geen woningen in de 
nabijheid van het GOS (en DS).  
 
Rond 1970-1971 is het plan opgevat om woningen in de nabijheid van het GOS te 
bouwen. Destijds golden  de “Richtlijnen Gasdrukregel- en Meetstations”. In die 
richtlijnen staan aan te houden “Veiligheidsafstanden”. Voor dit concrete station 
betekende dit, dat de woningen op een afstand van 15 meter vanaf de gevel ge-
positioneerd zouden moeten/kunnen worden. De woningen staan echter op een 
kortere afstand. Voor Gasunie is onduidelijk of in de bouwvergunning (voor die 
woningen) een afweging gemaakt is, waarom die woningen op een kortere af-
stand dan 15 meter van het GOS mochten worden gepositioneerd. Wel heeft de 
Gasunie correspondentie gevonden uit 1971. Het lijkt erop dat Gasunie op eniger-
lei wijze de gemeente heeft geattendeerd op de afstandseis uit de “Richtlijnen 
Gasdruk- en Meetstations” en een “afwijkende afstandseis” heeft willen (laten) 
vastleggen (in een Hinderwetvergunning). Immers wanneer een “afwijkende af-
standseis” is vastgelegd, geldt die “afwijkende afstandseis” op grond van over-
gangsrecht in (voorschrift 1.1.3 van) het Besluit voorzieningen en installaties mili-
eubeheer en (artikel 6.21 van) het Activiteitenbesluit in plaats van de afstandeis 
uit artikel 3.12, lid 6 van het Activiteitenbesluit. Indien blijkt dat er geen “afwij-
kende afstandseis” geldt, wordt niet voldaan aan de eisen uit het Activiteitenbe-
sluit. Op grond van recente jurisprudentie (zie ABRvS nummer 201105839/1/R2, 
r.o. 2.6, LJN: BW5258) moet een gemeenteraad in een dergelijke situatie een wel-
overwogen beslissing maken. Hieromtrent treedt de Gasunie graag in overleg met 
de gemeente Medemblik.     
 
Reactie 
De woningen Keern 28 en Keern 20 zijn kwetsbare objecten op grond van het Be-
sluit externe veiligheid inrichtingen. Verspreid liggende woningen van derden met 
een dichtheid van maximaal 2 woningen per hectare zijn beperkt kwetsbare ob-
jecten (voor deze woningen is dus een afstand van 4 meter tot het GOS en DS ac-
ceptabel).  
 
Aangezien de feitelijke afstand niet voldoet aan het Activiteitenbesluit, dient de 
gemeenteraad over een dergelijke situatie een weloverwogen beslissing te ne-
men. Aangezien het hier om een reeds lang bestaande situatie betreft en er 
maximaal twee woningen binnen de 15 meter van de GOS en DS betreft, acht de 
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gemeente de bebouwingsafstand van minimaal 4 meter tot deze inrichtingen ac-
ceptabel.   
 
De publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de VNG, uitgave 2009, biedt voor 
een scala aan typen bedrijvigheid de richtafstanden tot gevoelige bestemmingen 
vanwege geur, stof, geluid en gevaar. In deze publicatie staat dat gasdrukregel- en 
meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C een milieucategorie 2 kennen. 
Hierin dient in het kader van gevaar een minimale afstand van 10 meter te wor-
den aangehouden en in het kader van geluid minimaal 30 meter. Te constateren 
valt dat er in het kader van gevaar geen probleem speelt. Wel is de afstand voor 
wat betreft geluid te klein. Feitelijk wordt niet voldaan aan deze afstand voor wat 
betreft de woningen Keern 18, Keern 20, Keern 28 en Breek 7.  
 
Aangezien het pand Breek 3 een bedrijfsbestemming heeft, kan het gebied aan-
gemerkt worden als gemengd gebied. Deze kenmerkt zich door een matige tot 
sterke functiemenging; direct naast woningen komen andere functies voor zoals 
winkels, horeca en kleine bedrijven. Voor gemengde gebieden mag volgens de 
publicatie “Bedrijven en milieuzonering” voor het aspect geluid een reductiestap 
worden toegepast. Dat betekent dat voor het aspect geluid minimaal 10 meter 
aangehouden dient te worden. Gezien de mogelijkheden vanuit de Wabo dient 
uitgegaan te worden van de grens van de inrichting en de grens van de woonbe-
stemming (tot waar bijgebouwen gebruikt kunnen worden voor bewoning). In de 
bestemming “Bedrijf – Nutsvoorziening” dient gebouwd te worden binnen het 
bouwvlak. In de woonbestemming mogen bijgebouwen tot aan de perceelsgrens 
worden gebouwd. Er wordt een regeling getroffen worden om te voorkomen dat 
er binnen 10 meter vanuit de bestaande nutsgebouwen bijgebouwen gebruikt 
kunnen worden voor bewoning.  
 
Dit wordt opgelost door in de gebruiksregels van de bestemming “Wonen – 2” en 
“Wonen – 4” een toevoeging op te nemen dat aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken op een afstand van minder dan 10,00 meter van het bouwvlak in 
een bestemming “Bedrijf – Nutsvoorziening” niet gebruikt mogen worden voor 
bewoning. Door het toevoegen van deze gebruiksregel vernummeren de overige 
subleden. Daarmee samenhangend worden ook de verwijzingen in “Afwijken van 
de gebruiksregels” vernummerd. 
Overigens blijkt het bouwvlak van de woning Keern 28 te groot weergegeven. Dat 
wordt op de verbeelding  aangepast.    
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.  
 
2. Indieners 2 
 
Zienswijze woningen Werstersingel 2 tot en met 30 
Op de verbeelding staat aangegeven dat het maximum aantal aaneen te bouwen 
wooneenheden vijf bedraagt. De woningen Westersingel 2 tot en met 30 zijn ver-
deeld over drie blokken van elk vijf woningen. Verzocht wordt de aanduiding 
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“maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden” te wijzigen in “maximum 
aantal wooneenheden” en dat aantal te bepalen op 15.  
 
Reactie 
In de bestemming Wonen-Woongebouw en Wonen-Wooncentrum is het maxi-
mum aantal wooneenheden opgenomen, aangezien deze woningen gestapeld 
zijn. Voor grondgebonden woningen waarop de zienswijze is gericht, is uitgegaan 
van de huidige situatie als maximum aantal aaneen gebouwde wooneenheden en 
niet van een maximum aantal. Indien uitgegaan wordt van een maximum aantal 
zou dat betekenen dat er een situatie kan ontstaan, waarin 15 grondgebonden 
woningen aaneen zijn gebouwd.   
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt hier niet op aangepast.  
 
Zienswijze Compagniesingel 7 
Aan het perceel Compangiesingel 7, waarop zich het pand van huisartsenpraktijk 
“De Compagnie” bevindt, is de bestemming “Maatschappelijk” toegekend. De 
hiervoor aangewezen gronden zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van 
maatschappelijke voorzieningen. Volgens de begripsbepalingen (artikel 1, aanhef 
en onder 48 van de regels) wordt hiermee een gebruik educatieve, sociaal-
medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzie-
ningen en voorzieningen ten behoeve van openbare en overheidsdienstverlening, 
alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen 
toegelaten. Met de verruiming van de gebruiksmogelijkheden ter plaatse voor zo-
ver dit ziet op het toelaten van ondergeschikte detailhandel en horeca kunnen in-
dieners zich niet verenigen. Dit vanwege de effecten die daarvan uitgaan naar het 
woon- en leefklimaat aan de Westersingel. Daarbij verdraagt het toegelaten van 
horeca ter plaatse zich evenmin met het door de gemeente vastgestelde horeca-
beleid, op grond waarvan horecavestigingen zullen worden geconcentreerd in de 
binnenstad.  
 
Reactie 
Met het toestaan van ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze 
maatschappelijke voorzieningen worden geen solitaire detailhandel of horecaves-
tigingen mogelijk gemaakt. Specifiek is in artikel 8.5 het gebruik van gronden en 
bouwwerken voor de uitoefening van zelfstandige horeca tot strijdig gebruik aan-
gewezen. Met ondergeschikte detailhandel en horeca ten behoeve van deze 
maatschappelijke voorzieningen wordt naar het inzien van de gemeente de woon- 
en leefbaarheid aan de Westersingel niet aangetast.  
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt hier niet op aangepast.  
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3. Indiener 3 
 
Zienswijze voormalige bibliotheeklocatie 
Indiener geeft aan dat een toetsing van het gevelbeeld van de Burgemeester 
Schoutsenstraat in relatie tot de hoogte van een aantal panden in de omgeving 
ontbreekt. Indiener geeft aan dat rekening is gehouden met het beschermd stads-
gezicht. Op geen enkele manier is volgens indiener onderbouwd dat er nu een 
massale hoogbouw nodig is. Qua aantal parkeerplaatsen voldoet het bestem-
mingsplan volgens indiener niet. Een ontwerpbestemmingsplan met daarin gede-
tailleerde tekeningen van een gevelbeeld geeft volgens indiener aan dat het be-
stemmingsplan naar dit bouwplan is toegeschreven. Indiener wil de garantie dat 
de bezonning (schaduw) en de privacy (inkijk) van het perceel van indiener het-
zelfde blijft als in de huidige situatie.    
 
Reactie 
Naar aanleiding van het gesprek dat de gemeente Medemblik met omwonen van 
de voormalige bibliotheeklocatie heeft gehad, is besloten voor de voormalige bi-
bliotheeklocatie een apart bestemmingsplan op te stellen.  
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt aangepast in die zin dat de voormalige bibliotheeklo-
catie aan de Graaf Florisplein uit het bestemmingsplan wordt gehaald.  
 
4. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Zienswijze Water-Waterkering 
Volgens de omschrijving en regels van het ontwerpbestemmingsplan is een be-
stemming “Water-Waterkering” opgenomen. Daarnaast is de gebiedsaanduiding 
‘vrijwaringszone-dijk’ opgenomen. Volgens de verbeelding hebben de binnen het 
plangebied gelegen waterkeringen slechts de genoemde gebiedsaanduiding ge-
kregen en niet de genoemde bestemming. Bij de omschrijving van deze gebieds-
aanduiding is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen de gebiedsaanduiding te 
wijzigen in de bestemming ‘vrijwaringszone-dijk’. Volgens indiener is dat nogal 
verwarrend, en niet volgens de toezegging van de gemeente in de beantwoording 
op de overlegreactie van het hoogheemraadschap. De binnen het plangebied ge-
legen waterkeringen inclusief zoneringen zouden de bestemming “Water-
Waterkeringen” moeten krijgen. Verzoek is dit aan te passen.  
 
Reactie 
De waterkering zelf is bestemd als Water – Waterkering, omdat de waterkerende 
functie daar de belangrijkste functie is. De beschermingszone is bestemd als ‘vrij-
waringszone – dijk’. De onderliggende functies binnen dat gebied hebben een ei-
gen enkelbestemming afgestemd op de betreffende functies, zoals wonen, groen 
en water. In het vast te stellen bestemmingsplan zal deze gebiedsaanduiding al-
leen op de beschermingszone worden gelegd en niet op de waterkering zelf, zoals 
abusievelijk in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. De beschermingszo-
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ne wordt dus niet bestemd als Water – Waterkering, omdat daar momenteel geen 
waterkerende functie aanwezig is.  
 
Voorstel 
De verbeelding wordt aangepast in die zin dat de gebiedsaanduiding ‘vrijwarings-
zone – dijk’ van de waterkering wordt verwijderd. 
 
Zienswijze recreatieve vaarroutes 
In de omschrijving is opgenomen dat voor de recreatieve vaarroutes een functie-
aanduiding ‘specifieke vorm van water – recreatieve vaarroute’ is opgenomen. 
Deze functieaanduiding vindt indiener niet terug in de bestemming “Water” of er-
gens anders in het plan. Daarnaast staat in de beantwoording op de overlegreac-
tie van het hoogheemraadschap dat de binnen deze functieaanduiding opgeno-
men minimale doorvaarthoogte 1,2 meter en 2,5 meter breed zijn. Deze afmetin-
gen zijn kleiner dan de in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied.   
 
Reactie 
In de regels is ten onrechte de functieaanduiding ‘specifieke vorm van water – re-
creatieve vaarroute’ (sw-rv) niet verwerkt. Voor de minimale doorvaarthoogte 
respectievelijk doorvaartbreedte wordt conform het bestemmingplan Buitenge-
bied respectievelijk 1,5 meter en 3,00 meter aangehouden.  
 
Voorstel 
De regels voor wat betreft de functieaanduiding specifieke vorm van water – re-
creatieve vaarroute’ worden aangepast in de bestemming “Water”, conform het 
bestemmingsplan Buitengebied.  
 
5. Milieudienst West-Friesland 
 
Zienswijze functionele structuur 
Indiener geeft aan dat een ruimtelijke onderbouwing voor de vestiging van een 
moskee aan de Admiraliteitsweg ontbreekt.  
 
Reactie 
Reeds eerder heeft de gemeenteraad aangegeven dat de locatie geschikt is voor 
een moskee.  
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt hier niet op aangepast.  
 
Zienswijze geluidhinder 
De milieudienst geeft aan dat aanvulling met betrekking tod de locatie Korte Bra-
ke 4-5 noodzakelijk lijkt. Onduidelijk is of de noodzakelijke Hogere waarden weg-
verkeer nu in procedure komt.  
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Reactie 
Ten behoeve van de locatie Korte Brake 4-5 is een aanduiding ‘wro-zone wijzi-
gingsgebied’ met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van 
maximaal 5 woningen op de locatie. Hierbij is als voorwaarde opgenomen dat  de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor 
geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde. Deze 
zal gelijktijdig met de wijzigingsbevoegdheid worden bepaald. Gebleken is dat de 
wijzigingsbevoegdheid niet correct in het ontwerp is verwerkt.  
 
Voorstel 
De wijzigingsbevoegdheid voor de bouw van maximaal 5 woningen op de locatie 
Brake 4-5 wordt op een juiste manier in het bestemmingsplan opgenomen.  
 
Zienswijze milieuhinder van bedrijven 
Indiener geeft aan dat na controle op 16 oktober 2009 is gebleken dat op het 
scheepswerfje aan de Hazewaal geen bedrijfsmatige activiteiten meer worden 
uitgeoefend.  
 
Reactie 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de scheepswerf 
qua milieucategorie (3.1) in beginsel niet in de woonwijk past en dus ook met een 
aparte aanduiding is opgenomen. Het bestemmingsplan wordt zodanig opgesteld 
dat bij bedrijfsbeëindiging het perceel alleen kan worden benut voor binnen de 
woonomgeving passende bedrijvigheid (categorie 2). Gezien de door de milieu-
dienst geconstateerde bedrijfsbeëindiging wordt de aanduiding 'specifieke vorm 
van bedrijf - scheepswerf' worden. De locatie behoud haar bedrijfsbestemming.  
 
Voorstel 
De aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - scheepswerf' wordt verwijderd. 
Daarmee samenhangend vervalt ook de wijzigingsbevoegdheid om die aanduiding 
te kunnen verwijderen. Ook de toelichting wordt hierop aangepast.   
 
Zienswijze bodem 
De milieudienst geeft aan dat er vijf ontwikkellocaties in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen, waarvoor nog wel de bodemkwaliteit dient te worden getoetst.  
 
Reactie 
Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen dient aangetoond 
te worden dat de bodem geschikt is voor de beoogde functie.  
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt hier niet op aangepast.  
 
Zienswijze externe veiligheid 
Conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen dient naast een bouwverbod 
voor de belemmeringstrook van de buisleidingen, ook een aanlegvergunningstel-
sel te zijn opgenomen in de regels.  
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Reactie 
In artikel 27 lid 4 is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden vereist. Deze regeling vervangt de 
vroegere aanlegvergunningstelsel.  
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt hier niet op aangepast.  
 
Zienswijze duurzaamheidsaspecten 
De milieudienst geeft aan dat een paragraaf duurzaamheid ontbreekt. Gelet op de 
vijf ontwikkellocaties dient hier volgens de milieudienst op dit aspect te worden 
ingegaan.  
 
Reactie 
In de bestemmingsplannen Dorpskernen III en IV is een paragraaf duurzaamheid 
toegevoegd. Deze paragraaf wordt alsnog opgenomen.   
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.   
 
6. Indieners 6 
 
Zienswijze  
Indieners verzoeken om besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan over 
de voormalige bibliotheeklocatie uit te stellen. Dit beidt partijen dan de gelegen-
heid om in goed overleg met de bewoners het plan te bespreken en tot een voor 
alle partijen bevredigende oplossing te komen.  
 
Reactie 
Naar aanleiding van het gesprek dat de gemeente Medemblik met omwonen van 
de voormalige bibliotheeklocatie heeft gehad, is besloten voor de voormalige bi-
bliotheeklocatie een apart bestemmingsplan op te stellen.  
 
Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt aangepast in die zin dat de voormalige bibliotheeklo-
catie aan de Graaf Florisplein uit het bestemmingsplan is gehaald.  
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8.   2. Ambtshalve aanpassingen 

Buiten de termijn van ter inzage legging heeft Archeologie West-Friesland op 11 
oktober 2012 nog een advies ingediend om in het bestemmingsplan Medemblik 
Woongebieden de archeologische waarden zoals genoemd in de Cultuurhistori-
sche Waardenkaart Noord-Holland te vervangen door de archeologische verwach-
tingen die door Archeologie West-Friesland zijn geïnventariseerd en deze alsnog 
te voorzien van een beschermende werking in dit bestemmingsplan (zie bijlage 5).  
 
Om een eenduidige lijn te verkrijgen met de overige in voorbereiding zijnde be-
stemmingsplannen in de gemeente Medemblik, is het voorstel deze inventarisatie 
en beschermende werking alsnog in het bestemmingsplan op te nemen. Dit be-
treft dan een ambtshalve aanpassing.  
 
8.2.1. Verbeelding 

De voorgestelde bestemmingen Waarde – Archeologie 1 tot en met 4 worde op 
de verbeelding verwerkt.  
 
Op de bestemming ‘Woonwagenkamp’ worden bouwvlakken opgenomen om vast 
te leggen dat woonwagens minimaal 5 meter uit elkaar moeten staan in verband 
met brandveiligheid.  
 
8.2.2. Regels 

De voorgestelde bestemmingen Waarde – Archeologie 1 tot en met 4 worden in 
de regels verwerkt.  
 
De regels van de bestemming ‘Woonwagenkamp’ worden aangepast aan de wijzi-
ging op de verbeelding. De maximale oppervlakte van bijgebouwen wordt ver-
hoogd naar 30 m2.  
 
De wijzigingsbevoegdheid in de bestemming Gemengd naar een woonbestem-
ming is ten onrechte niet uit het ontwerpbestemmingsplan verwijderd. Dit wordt 
alsnog aangepast in de regels.  
 
Om meerdere appartementen toe te staan op de locatie Nicolaas Stellingwerf-
straat 2 is artikel 19.5 sub a lid 1 en 2 geschrapt.  
 
8.2.3. Toelichting 

Voor wat betreft archeologie worden de voorgestelde aanpassingen met betrek-
king tot paragraaf 2.1, paragraaf 2.2., paragraaf 5.6. en paragraaf 6.2 verwerkt.   
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8.   3. Raadsvaststelling  

Gelet op de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen 
heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Medemblik Woongebieden op 4 juli 
2013 gewijzigd vastgesteld.  
 

=== 
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