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1. INLEIDING 

De O!'1t wikkeling v an een bedr ijfserf aan de Hoogedijk i $ een on misbare 
voorwaarde v 00( de verstetking v an de bi nnenstad van MoMickeodam. 
Het vOOl1iggeooe bestemmingsplan voor het bedrlfseri biedt planologisch 
een bouwtitel VOO!' de her vestiging vlm lokaal georiênteerde bed~en af
komstig van tiet huidige bedr ~venterrein Galgeriet naa t een terre'I1 In het 
beboulMrlgslint aan de Hoogedijk. Op flQuur 1 Is de ligging van het bedrijfs
erf tegen de achtergrond van het beschermd stadsgeZicht en de havenge
bieden van Monnickendam weergegeven. 



AI een groot aantal jaren maakt het gemeentebestuur zich stet\( voor verbe
tering van de binnenstad van Monnickendam. Het resultaat is het ambitieu
ze project Galgeriet: het verouderde bedrijventerrein aan de have<1 zal een 
gedaanteMsseIing ondergaan. Hier zal eefI ui tbreiding van de hi storische 
binnenstad gerealiseerd worden met woningen. winkels en culturele voor
zieningen. In het VOOIjaar van 2008 heeft de gemeenteraad hel Structuur
plan Galgeriet vastgesteld. 
Een ander e bel angrijke wens is het behoud van de lOkale g eoriênteerde 
bedrijvigheid. De afgelopen jaren heEft een groot aantal op de lokale ge
meenschap gerichte bedrijven de deuren moeten sluiten. 

De gemeente is dan ook van mening dat de k:lkaie bedrijven die van Galge
riet moeten vertrekken,:zich op een nieuwe locatie in de buurt:zouden m0e

ten kunnen vesligen. Vertrek van deze bedrijven naar buiten de gemeente
grens is in veel gevallen ongewanst. Door huisvesting buiten de gemeente
grens zullen deze bedrijven hun I okclle herkenbaartleid verliezen. zal een 
deel van de werkgelegooheid verloren gaan en een stukje van de eigen en 
levendige uitstraling van MoOIlickendom verdwijnen. 

Door middel van een zorgvuldig proces heeft de gemeente de mogel~khe
den voor het ve!plaatsen van de bedrijven verkend In de kem van Monnle
kendam zelf en daarna {toen herplaatsing in die kern niet mogelijk bleek) ... 
de randen van hel waardevolle landschap van Waterland {zie paragraaf 1.3 
en bijlage 1). H ieruit is het idee van -beci1jfserven" naar voren gekomen. 
Uitgangspunt is dat een bedr iJfserf dicht bij de best aande bebouwing van 
Monnickendam moel liggen. De maxÎTlale omvang van een bedrijfserf is 2 
hectare. Door deze beperkte omvang kunnen terreinen worden gecreêerd 
die passen in het landschap en bij het stramien van de -boereneroen-. 

UiteInde19k ste~ het gemeentebestuur voor alleen het bedrijfserf in Katwou
de aan de H oogedijk te ontwikkelen. Ageen dit bedrijfserf heeft de instem
ming van de provi1cie; de provincie heeft die instemming In een streekploo 
vastgelegd. VOOf bedrijven die niet O\'ergaan naar het bedrijfserf Katwoude 
wordt mei de ondernemers overlegd over passende oplossingen. 

Het bedrijfserf Ka\wol.lde zal een urieke bedrijfslocalie worden, waaraan 
hoge kwaliteitseisen worden gesteld t en aan.z ien v an I andschappelijke in
passing. inrichting en ui \straling. Het bed rijfserf zal de ui \straling van een 
-boerenerf'" krijgen. De karaklerislieb stolpboetderij aan de Hoogedijk zal 
IUerin een bel angrijke bijdrage leveren. De overige te vestigoo gebouwen 
lUllen qua karakter aansluiten bij gebouwen op een ·boerenerf". 
Het voorliggende bes temmingsplan ~oorziet da arom i n ruimte voor I okaal 
georiênteerde bedr ,vigheid op bedr ijfspercelen om:zoomd m et ~ eel g roen 
en water. 

De provincie i s voornemens een fietspad ~an M onnickendam naa r Zedd e 
aan te leggen. Dit fietspad is geprojecteerd aan de oost:zijde van de N247. 

BuroV-",B.V. Bes~ BecIr';fserI' KlJl"IOQ<Ide 
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Ter hoogte van het bedrijfserf ligt direct ten oosten van de N247 een kaas
en klompen boerderij. De mogelijkheid bestaat om hetlietspad over het ba
drijfserf heen te leggen. 

1. 2.. PIangebied 

Het plangebied ligt even ten rIOClfden van Monnickendam. Het gebied is ge
legen binnen de rode contour van het dorp Katwoude en i!I 2 hectare groot. 
Op hettemrin ligt nu een kleine karat;teristiek stolpboerderij. Ten noorden 
van het plangebied ligt de polder Katwoude. Dit betreft een open agrarisch 
veenweidegebied, waar de nadruk ligt op de melkveehouderij. Het planqe
bied is weergegeven in figuur 2. 

Het toekomstige bedrijfseff ligt direct ten rIOOfdBn van de Hoogedijk, even 
voorbij de a fslag van de pr ovinciale weg N247. Aan de ander e:tijde van 
dele dijk ligt het water van het MonnickendamrrM!fg.lll, met directe aanslui
mg op de Gouw:z:ee, het Martermeer en en kale jachthavens. Lan gs de 
Hoogedijk tren men bebouwing met bedrijfsactiviteiten en bedrijfswoningen 
aan. De bedrijfsactiv!teiten zijn in een aantal gevallen in grootsd"lalige ge
bouwen onder gebracht.. Lang s de w H!zijde van hel bedr ijfserf v armt de 
kaas- en kIompenboerder"ij aan de H oogedijk 1 de begrenling. Op dit per
ceel worden tevens oldtimer-bussen gestald. In de (voormalige) boerderij is 
ook een bedrijtswoning aanwelig. 
Aan de oost zijde, op de Hoogedijk 4, is een loonbedrijf gevestigd. Bij het 
loonbedrijf staan grote bedrijf$l\allen en aan de Hoogedijk Is ook een b e
~SWOIIlng aanwezig. 



1. 3. Proces 

Oe gemeente is al sinds eind jaren negentig beVg om plannen Ie ontwikke
len v oor G algeriel E en bel angrijk i n'tia.tief I ag hierbij bi j e en groep v an 
Monnidendamse onder nemers, v an ander e v erlegenwoordigers van h et 
bedrijfsleven en v an de gemeente Hif. Deze Monnickendamse onder ne· 
mers, v 8f8f1igd i n de W Bfkgroep Centrumvoorzieningen M onnidendam 
(WCM). heeft in 2002 e en pi an g epresenleerd met rnc:>gelijka on twikkelin
gan voor dil hele kern van Monnidandam. Dil plan bleek bij veelgroepe
ringen in de Monnidendamse bevolking op steun 19 kunnen Menen. Kem 
van het plan .... as een reYltalisering va!'! de binnenstad van Monnidtendam. 
Nieuwbou'N op Gaigeriet en de nabij gelegen terre ... en en Jachthaven Is 
hiervoor een bel angrijk elemenl Die ni elJV>'!:)()uw zou moeten best aan uit 
detailhandel, VOOI'Zieningen voor dienstverlening en woningen. 
In januari 2003 heeft dil gemeenteraad van Waterland met het plan van de 
WCM ingestemd. Daarna heeft de raad in Juni 2004 ervoor gekozen om als 
eersle Galgenet zelf te ontwikkelen. 

Voorwaarde voor herontwikkeling van Galgeriel is dat er ruimte komt voor 
het uitplaatsen van bedrijven. De gemeente Waterland heeft in 2005 aa n 
hel bureau la4sale (lalldscnapsarchitecten) opdracht gegeven om te zoe· 
ken naar geschikte locaties in de 0 n:geving van Monnidtendam voor het 
verplaatsen van bedrijven. la4saie gaat in haar rapportage "oe logica van 
de landelijkheid" 'luit van een offensieve strategie: behoud door ontlHikke
ling. Oe benadering van Ia4saie bevat een bedrijvenprogramma in een aan· 
tal losse " groene" korrels in de I andschapsslruCluur rond lol oonickendam. 
Die locaties hebben z oveeI mogelijk de kenmerten v an de bes taande 
"landschapseigen' bedrijfskorrels, de "boereneNen". 

Oe gemeenle heeft in het programma-akkoord 2006·2010·Samen aan de 
slag" prioriteit gelegd b ij dil ontwikkeli'lg van Galgeriel en de daar mee sa· 
menhangende ontwikkeling van bedrijf_no In het programma·akkoord 
staan vier mogelijke locaties voor bedrijfserven genoemd. Het rapport "Oe 
logica van dil landelijkheid" d.d. november 2005, alsmede de met de pro
vincie afgesproken criteria inzake de l okale gebondenheid, zijn hierbij als 
uitgangspunt gehanteerd. De uitgangspunten van de provincie zijn in para· 
graaf 4.1 verwoord. 

Vanaf de zomer van 2006 Is op grond hiervan een Intensief proces van ac· 
tieve planootwikkeling in gallQ gezel. Op 29 maart 2007 heeft de gemeente 
concept plannen voor GalgerIet en een Sedrijvenplan voor de bedrijfserven 
rond Monnidendam gepresenteerd. 

" Delogico.., cIo~ . .... , ,,,,.,,boo 2IIOS 
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liet Bedrijvenplan i s gebaseerd op ui !gebreide inventarisaties van de b e
drijven op Galgeriet en van de binnenstad. Verder is een uitvoerige SWOT
analyse gepresenteerd over de m oge'ijkheden van de in het programma
akkoord genoemde locaties voor de bed.,fserven. 

Bij deze analyse 'M>rden de belangrijkste stef1(e en zwakke punten alsme
de de kansen en bed reigingen van de localies onder zocht H et concept 
Bedrijvenplan gaf toen aan dat erven aan de Hoogedijk (eerste voorkeur) 
en aan de KJoosterdijk konden woroen gerealiseerd. 
Deze plannen Zijn vervolgens aan de (Ifde geweest in uitgebreide inspraak
en co nsultatierondes onder bel anghebbenden, organisaties en i nwoners 
van de gemeente. 
Naar aanl eiding van de voorlichmgs- en co nsultatieavonden handhaaf de 
het college de eerste voorkeur v()(x de locatie aan de Hoogedijk en gaf na 
de inspraak- en consultatIerondes de tweede voorkeur aan een derde, 
nieuwe. zowel door de gemeenteraad afs door de ondememllfS gedragen 
locatie achter het Texacostalîon en sdlrapte het college de locatie aan de 
Kloosterdijk. 

Oe gemeenteraad heeft vervolgens op 27 september 2007 unaniem inge
stemd met het Masterplan v()(x Galgeriet en vervolgens ermee ingestemd 
om nog een ex tra co nsultatieronde te houden over de locatie ach ter het 
Texacostalîon. Hel college heeft medio oktober 2007 op basis van de Uit
komst van deze consultatieronde aangegevoo vast te houden aan de VOOl
keur voor deze locatie achter het T exocostalîon. De gemeenteraad heeft op 
25 04dobef 2007 i ngestemd met de v OOI"Stellen vOOlde t wee bedrijvener
ven. Hiefbij wefden twee amendementefl aangenomefI. Het eerste amen
dement ging over de regiefol waarbij het college Ie gelegener lijd een noti
tie over de regierol en de financiêle geYOlgen ter goedkeuring aan de raad 
zal YOO!Ieggen. Heilweede amendement ging over de gewenste g roene 
rand van hel bedrijfsetf. Hierbij is aangegeven om de rand van het bedrijf
serf (met romen. bosschages en waterlopen) niel in bezit en beheer over 
Ie dragen aan een organisatie op het gebied van natuur- en landschapsbe
scherming. 

Naar aanleiding van de gemeentelijke plannen omtrent bedrijfserven heeft 
de g emeenle de provincie v erwchl de r ode contour v an hel streekplan 
voor de locaties aan de Hoogedijk en achter hel Texacostation aan Ie pas
sen. zodanig dat daarbinnen een be<lr'jfseri van maximaal 2 hectare gerea
liseerd kan worden. 0 ndanks het aanvankelijk posi lieve voorstel van Ge
deputeerde Staten VOOl beide locaties, heeft alleen het bedrijf5erf KalWOU
de deze rode contour gekregen (zie paragraaf 2.3). 

Op basis van de provinciale besluitvooning heeft er op 5 juni 2008 een 
raadsdiscuss.ie pi aatsgevooden. 0 p bas; s van d eze di scussie co nstateert 
het college dal ar binnen de raad een tIreed draaglIlak is voor het doorgaan 
mei de planontwikkaling voor Galgene!. VOOl het Bedrijvenplan Monniclo;:en
dam an voorde onl wikkeling van de I ocatie Hoogedijk bij de ui tp!aatsing 
van bedrijven vaouit Galgeriet. 

B....,VijnB.V 



Omdat de locatie HoogOOijk onvo4doende ruimte biedt voor alle uit te plaat
sen bedr ijven, hee f! de gemeenteraad daar om op 21 au gustus 2008 op 
hoofdlijnen de ootitie "Vervolgaanpak' vastgesteld . 

In die notitie geeft de gemeente aanop welke wfjZe ze altematieven van
wege de provinciale besluitVorming wl onderzoeken. 

Parallel aan hel pr oces van G algeriel I\ee f! het g emeentebe$tuur vervol
gens stappen ondernomen om de ~lanologische procedure voor het beo
drijfserf in gang te zetten en tegeHjk een bijbehorend beeldkwaliteitsplan 
door I a4sale (Iandschapsarchitec:ten) Ie laten on !wikkelen, dat aansluit op 
de eerder geformuleerde principes van ·De logica van de landelijkheid·. De 
uitgangspunten voorde onl wikkeling v an het bedrijfserf K atwoude zijn te 
lezen in paragraaf 4.3. 

1. 4. Context plangebied 

Het pi angebied van hel bedrijfserf I igt aan de r and van hel oude I intdofp 
Katwoude en net buiten de historische kern van Monnickendam aan hel 
havengebied dat toegang geef! lol de Gouwzee en het Marbnneer. Kat
woude ligt aan de Gouwzee, ten I'1OOfden van Monnickendam en heef! circa 
226 inwoners. Katwoude slaal intelT\lltiooaal bekend om haar kaasboefde.. 
rijen. Jaarlqks komen hier vele loeristen meI eigen ogen bekIJken hoe de 
beroemde Hollandse kaas wordt gemaald. Katwoude bestaat uit het lint-
00rp Katwoude en hel buurtschap Zedde. 

In hel dorp staan boerderijen, gerestlureerde landarbeiderswoningen, een 
Hollandse molen, een hotel en een dorpshuis. Ook is ef hier en daar een 
nieuw huis tussen gebouwd. In het bebouwingslint langs de l loogedijk 
staan ook divel'5ll bedrijven. Hieradlt~r strekt zich hel veenweidelandschap 
uit met een duidelj k samenhang tussen vertavelingspatroon en de cultuur
historisch waardevolle bebouwing largs de ootginningsassen en de dijk. 

Het historisch Zuiderzeestadje Moonickefldam (rond de 10. 000 inwoner1i) 
heef! een m ooie hl stonsche bi nnenstad. dl e door de I ijd heen g eed beo 
waard Is gebleven en aang~zen is als beschermd stadsgezicht. In foguur 
3 is de ligging van Monnick.enaa.m in de regio weergegeven. 

Mormick.endam is sinds hel verre verleden al bekend om zijn visrokerijen. 
Ook de jacht- en bootIie!hebber1i kunnen hun hart ophalen in Momicken
dam. Ze kunnen 8anlTlBllIn in één ven de vier jachthavens die Monnicken
dam rijk is. Scheepswerven en nalflische bedrijvigheid horen bij Mannie
kendam. Vanaf de oude Waterlandse zeedijk is een verbinding naar hel 
voormalige eiland Marken, in zowel binnen- als buitenland bekend om haar 
lTlOflumentale houten huizen en kledffilracht. 

aurtlV',.,a.v. ges~ B«Irlberl K.uw""de 
Sta ..... , vasI!/'i'Oteid I 29-10-09 
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Figuur 3. De ligging van MoMickandam in dellJgio 
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De historische Waterlandse ~eedijk maakt deel u~ van de hoofd'llerdedi
gingslijn van de S tening van Amsterdam. Het is een m lIitair verdedigings
werk dat tussen 1810 en 1915 is aangelegd ter besdlerming van Amster
o.m. 

Het aanleggen van IHIn bedrijfserf met de uitstraling van een boerenerf, 
past binnen het lintdorpkarakter van de Hoogedijk ~ Katwoude. De oude 
karakteristieke st oIpboerderij versierkt de ui tstraling al s boerenerf en za I 
behouden blijven. De overige bebouwing op het terrein zal hierbij aanslui
ten. 

Buro~8.V. 
StaIUI: VUIg6slllld / 29-10-09 



1. 5. Opgave be$temmlngsplan 

Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied is het Bestemmings
plan Landelijk gebied van de gemeerr.e Waterland (1999). In het vigerende 
bestemmingsplan Ilee ft het pi angebied de best emming' ~r.lrisch-. D e 
ontwikkeling van een bed~serf past niet binnen het huidige bestemmings
plan. Om de ontwikket'tlg van het bedrijfsert planologisch mogelijk te ma
ken, moet het bestemmingsplan voor dit gebied gewijzigd woroen. 

In het voorliggende bestemmingsplan wOfdt ruimte geboden voor het vesti
gen van een aantal uit te plaatsen lokale bedrijven. 
In het bestemmingsplan zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de 

landschappelijke inpa~ van het erf. Hiervoor is het -Beeldkwat~eitsptan 
bedrijfserf Katwoude" door la4sale opgesteld. 

Het doet van het bestemmingsplan is planologisch ruimte te bieden voor 
Ilet goed kl.lf'lnen functioneren van Idlale bedrijvigheid in de k omende ja
ren. binnen de aangegeven tandschappelijke kaders. 

1. 6. LHswljur 

Het bestemmingsplan is ais volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal in eerste 
instantie Ingegaan worden op Ilet geldende algemene ruimtelijke beleid dat 
als kader dient voor dit bestemmingSjllan. Bij de uitwer1ling van de plannen 
moet eveneens rekening worden 9 eroouden met de relevante m ~ieu- en 
omgevingsaspecten en -wetgeving. Deze komen aan bod in hoofdstuk J. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de uitgangspunten neergezet die in dit 
bestemmingsplan eenjOOdische vertlling krijgen. Op basis van het beleid. 
de milieu- en omgevingsaspecten en de uitgangspunten. vindt in hoofdstuk 
5 een vertaling pi aats naar de regels en de verbeelding (plankaart). In 
hoofdstuk 6 zal tenslotte ingegaan werden op de maatschappelijke en eco
nomische uitvoerbaarheid van hel plan. 

Buro v-,., B.V. 
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2. BELEIDSKADER 

2. 1. Algemeen 

Aan ieder beslemmingsplanllgl een aantal uitgangspunlen len grondslag 
len aanz ien v an de I oekomstige I nrichting. Deze ui tgangspunlen v inden 
hun grondslag in gemeentelijk beleid, zoals hel rapport "Oe mogelijkheden 
en onmogelijkheden van bedrijfsefVefl bij Monnickendam" en de wens om 
tot nieuwbouw op Galgeriet te komen. Ook is er beleid op deelterreinen ten 
aanzien van wonen. wenten. landschap of m~ieu, dat voor een ruimtelijk 
plafl als hel bestemmingsplan van belang is. 

Dil gemeentelijk beleid ten aanzien van de innchting van het gemeentelijk 
gebied in het algemeen en de bedrijwn en het bedrfJfSerf in het bijZonder, 
heeft mede gestalte gel(regen vanwege ruimtelijk beleid van hogere t:Y-/er· 
heden. zoals het rijk en de provincie. Het provinciale streekplan vormt het 
toetslngskader voorde gemeentelijke ruimlelijke Of delling. P l'OVWlciaal en 
gemeenlelljk beleid zijn ieder op hun beurt weer een vertaling van de meer 
abstracte regie op nationaal niveau, hel Rijksbeleid. 

2. 2. RIJk 

Nota Ruimte 
Oe Nota RUimte (2006) bevat de visie op de r uimteüjke ontwikkeling van 
Neder1and tot 2020. met een door1djk naar 2030. Hel hoofddoel van hel na· 
tionaal ruimtelijk beleid i s ruimte sch eppen v 00f v ersdlillende r uirnlevra· 
gende functies op hel beper1cte oppeMélk van Neder1and. Het ruimtelijk be
leid is gericht op vier algemene doelen: 
• de versl8fking van de internationale concurrentiepositie; 
• het bevoo::tefllfl van krachtige steden en een vitaal platteland; 
• het bo rgen en on !wikkelen van bel angfijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden; 
• het borgen van de veiigheid. 

Twee begrippen staan centraal in de Nota Ruimte: basiskwaliteit en nat~ 
nale ruimtelijke hoofdstflJduur. Basiskwaliteit zullen alle provincies en ge
meenten in hun ruimtelijke plannen moeten nastreven. Het 11k laai de regie 
aan provincies en gemeenten zetf over. VOOI de nationale ruimtelijke hoofd
structuur (ofwel de gebieden die van nationaal belang zijn) gelden meer 
dwingende regels van rijk. 

Oe nat ionaIe ruimtelijke hoo fdstructuur bestaat u it de bel angrijkste gebie
den in ~ef1and op het telTBin van e:onomie. infrastructuur en verstedelij
king. Wilter. natuur en landschap. 

Monnickendam maalct deel uit van het nationaal stedelijke netwerk Rand
stad Holland. M onnickendam i s hienn i ngedeekl bi nnen het eco nomisch 
kerngebied van Amsterdam. 

aeS1eO" .. ioogspiln 6edoifMof Katwoode 
SIaws: VastgeoteICI r 29-10-09 
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In de nationale stedelijke netwerken is de vonning van goed bereikbare en 
aantreltkelijke stadscentra met diverse functies en voorzieningen van groot 
belang. 

AnderzIjds acht het rijk de duurzame nabijheid van een groen reaeatief uit
Ioopgebied voor de stedelingen, dichtlij de stad. van belang voor de leef
baarheid. De gemeenten dragen daarvoor de eerste verantwoordelijkheid. 
Het rijk heeft een stimulerende rol en draagt bij aan de benodigde Investe
ringen. 

Het waardevolle landschap van Wate~nd maakt deel uil van de R ijksbuf
feaone Amsleroam - Punnerend. In de toop van de jaren zijn de Rijksbuf_ 
fero:>nes steeds meer ooderdeel gaan uitmaken van de stedelijke netwerk
vorming. Zij hebben naast hun bel arognJke functie als "buffer" tussen de 
steden ook een toeneme<lde rol gekregen als reaeatiemogelijkheid voor de 
stedelijke bevolking. Guten de nog steeds grote tekorten aan dagrecreatie 
in deze gebieden. Is het belangrijk dat het accent nog meer komlle liggen 
op dag reaeatie. S ÎIl(!S het aanwiJZen van de ze gebIeden z ijn zeg evrij
waard v an 9 rootschalîge bebouw ing en z ijn m ede daa rdoor v an grote 
waarde voor de stedelingen die dicht b~ huis van open landschappen willen 
genieten. 
De provincies hebben het voortouwom, in ovefleg met de bet rokken ge
meenten. de verdere ontwikkeling vandez e gr ootschaige. regionale 
groengebieden ter hand Ie nemen. In deze gebieden lijn ruimtetijke ontwik
kelingen mogelijk. mits de landschappelijke en rec:reatleva kwaliteiten wor
den behouden of worden vefSterkt. Nieuwe gebouwen en gebouwde struc
turen dl e hi erbij passe n. m ogen het groene karakter van hel gebied ni et 
wezenlijk aantasten. 

Ter beschemling van de groene en recreatieve waarden I igI Monnicken
dam ook in het nationaal landschap Noord-Hollands Midden. De kwaliteiten 
in het nationaal landschap moeten woróen behoudel'l. duurzaam beheerd 
en waar mogelijk versterkt. Ruimtelijke ontwikllelingen zijn mogelijk mits de 
kemkwaliteiten worden behouden ofversterkl Provincies Zijn veranfol,OO(
delijk voor de uitwerking van het beleic!. 

Net buiten het pi angebied ligt het Markermeer- en IJsselmeergebIed. Oe 
kemwaarden van het gebied. de weidsheid, de horizon, de natuurwaarden 
en de cultuurhistorisch waardevolle randen met het silhouet van de Zoider
zeestadjes dienen behouden te blijven (Nota Ruimte 2006). Het Marker· 
meer en de Gouwzee maken ook deel uit v an Natura 2OOO-gebied' Mar
kermeer & IJmeer". Dit Natura 2000-gebied maakt tevens deel uil van de 
door het rijk aangewezen Ecologische Hoofdstructuur. In of in de nabijheid 
van beschermde f18tuurgebieden geldt het -nee. tenz'ij--regima. Nieuwe 
plannen, projecten of handelingen zijn nlelloegestaan als Zij de wezenl~ke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

s...~~1(a1WOUCIe 
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Oe Hoogedijk, een primaire water1<.eling . beschermd het achterliggende 
land tegen overstroming vanuit het Ijsselmeer. VOO( het watemelleef van 
het IJsselmeergebied is op grond van de Swrtovereenllomst Waterbeheer 
in de 2t· eeuw (WB21) gekozen voor "meegroeien" met de stijging van de 
zeespiegel. Op een toekomstige dijkversterking moet nu al woo::len geanti
cipeerd. 

Het rijk verplicht provincies en gemeeflten om uitwer1<.ing te geven aan indi
catieve vrijwaringszones langs de dijken rond het IJsselmeergebied. 

VIerde Nota Waterhuishouding 
Oe hoof ddoelste!ling van de VIIl1de Nota Wa/arltuishouding (1998) 1 uidt: 
"het hebben en houden van een vellig en bewoonbaar land en het instand· 
houden van gezonde Of! veer1<.radltige watersystemen waannee duurzaam 
gebruik blijft gegarandeerd". Om dit te kunnen realiseren wordt gepleit voor 
een samenhangeod be!eód tussen wat~r, ruimtelijk oo::Iening en mHieu. 

2. 3. Regionaal 

Warerbeheersplan 3 
Hoogheemraadschap H ollands Noorderkwartier heB ft i n 2006 een ni euw 
waterbeheerplan (WBP3) vastgesteld. H et plan beschrijft de ui tgangspun
ten en strategische doelen voor het waterbeheer voor de periode van 1 Ja· 
nuari 2007 tot en met 31 december 2009. Oe volgende ItIema's komen In 
het WBP3 aan de orde: hel beheer v ~n het waten;ysteem. de aanpak van 
lozingen (bronaanpak) en ruimte voor water nu en in de toekomst 

Als doelstelling wordt genoemd dal in 2009 de kwameit van het waler in hel 
gehele beheersgebied minimaal aan de water1<.wameil van 2000 voldoet. 
conform het provinciaal beleid (Provinciaal Waterplan). Verder zijn in 2009 
voor circa 80 procent van de gebieden met een wateropgave mei de pro-
vincie Noord·HoIland, de grondbeziters en gemeenlen procesa~praken 
9"",",L 

Ontwerp Beleidsnota IJsselmeergebied 
In de Ontwetp Beleidsnota IJsselmeefgebied (december 2008) geeft het 
kabinel een visie op de ontwikkeling van het IJsselmeergebied. In de Be
IeidSllOta IJsselmeergebied worden de beleidsuitgangspunten ten aanzien 
van bui tendijks bouwen ui t het N atbnaal Walerptan onder schreven. De 
herontwikkeling van G algeriet past uitstekend bi nnen dez e r andvoorwaar~ 

"'" 
2. • . Provincie 

Oe provincie geeft de kaders voor benutting van de ruimte in Noord-Holland 
Zuid aan in het Streekplan Noon:l-Hdland Zuid "OnlwiAAelen met /nNaJiteit" 
(vastgesteld door ProYiociale Staten op 17 februari 20(3). 
In hel streekplan ziet de provincie zich voor zeven opgaven gesteld: 
• ruimte creêren voor water; 
• ontwikkeling van waardevolle landschappen; 

s.-.w, ' "",,>IIn ~ ~ 
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• een bereikbare netwerkstad; 
• ruimte voor wonen; 
• ruimte voor wetken; 
• een economische bestaansbasis voor de landbouw; 
• behoud en ontwikJ<:eling van cuHuumistorische waarden. 

Gemeenten binnen de regio Water1an::l staan allen voor de binnenstedelijke 
(woningbouw)opgave uit het Streek~lan Noord-Holland Zuid en voor een 
opgave om milieuhinder1ijke bedrijYefl uit de kemen te verplaatsen. Hierbij 
is de streekplan uitwerking "Waterlands Wonen- van groot belang. In dit op
zid1t OfIdersteunt de provincie dan 00II; de plannen van de gemeente voor 
een transformatie van Galgeriet. Doel is om door een kwaliteitsimpuIs de 
historische binnenstad van Mormidlendam te revitaliseren . In het kader van 
het co nvenant tussen regio en pr ovinda (juni 20(8) voorde I otale I CT -
opgave van 2000 woningen. neemt de gemeente Waterland er 250 voor 
haar rekening. Om deze opgave te verwezenlijken is verblijfsverplaatsing 
van Galgenet een voorwaarde. 

Het provinciale beleid ten aanzien van bedrijfsvestiging zet enerzijds in op 
hel verbeteren van de benul ting van bestaande bedrijventerreinen en a n
derzijds het planologisch mogelijk maUln van nieuwe bedrijventerreioen. 
De locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen krijgt gestalte door middel 
van het locatiebeleid. Het locatiebeleid draagt bij aan een zorgvuldig en 
zuinig ruimtegebruik op lobal en regionaal niveau. Daamaasl dient hel 10-
catiebeleid zorg te dragen voor een goede kwaliteit van inrichting van de 
locaties en inpassing in de omgeving. Hiermee wordt bijgedragen aan een 
óoelmatig gebruik van de verkeers- en vel"VOefSinfrastructuur. Oe provincie 
biedt hiermee ruimte om tegemoet te komen aan de marktvraag naar loca
ties en vestigingsplaatsen VOO!" bedrftigheid. kantoren en voorzieningen. 
De algemene lijn in het streekplan is dat bedrijfsverplaatsingef1 in de regio 
Watertand worden opgevangen op hel. regionale terrein Baanstee-Noord. 

Kleinschalige hervestiging op een ni euwe locatie op grond van lokale ge-
bondenheid wordt niet op voomand Jitgesloten. De omvang en het soort 
bedrijven lenen zich niet allemaal voor vestiging op een regionaal bedrij
venterrein. M et de st reekplanuitwerking ·Waterlands Wonen· i s de I rend 
gezet voor ootwikkelen met kwaliteit en op een wijze die past bij de identi
telt en kwetsbaarheid v an het gebied (Nationaal landschap laag Holland, 
Belvedére-gebied en Rijksbufferzone Amsterdam - Purmerend). 

In februari 2007 heeft de provincie de streekpianuitweOOng Aanvullend be
leid op streekplanvitwerl6ng Waterlatlds Wonen in de RijksbvffafZOnfl Am
sterdam - Purmenmd vaslgesteld_ Dit betreft een uitwerkirlg van de aanwij
zing als Rîjksbutrerzone door het Rijk. 

In de st reekplanuitwerking staal dat rode onlwikkelingen. zoals het bedr~f_ 
serf in het buffl!fZOfIe-gebied dienen bij te dragen aan de versterking van 
het landschap. versterking van de cagreaeatieve mogelijkheden of door 
sanering van ongewenste bebouwing. 

B ..... V-... eV Bn_ngs;>IaI1~_ 
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Vanuit de landschappeHjke structuur .... ordt bepaald wat er op welke locatie 
mogeHjk is en in welke mate. Per locatie zal daarom maatwerk nodig zijn. 
De benadering van het in opdracht van de gemeente opgestelde rapport 
-Oe logica van de landelijkheid" (la4sale) kenmer1ct zich door een strategie 
van behoud door" ontwikkeling. De belangrijkste kanttekening bij de ontwik
keling is de kwaliteitsborging en tiet voorkomen van uitbreidingen. 

In de Parti4le herziening actualisemg Streekplan NoorrJ.HoIIand Zuid 
(vastgesteld door Provinciale Staten op 17 december 2007) is de rode c0n

tour VOIX het bedn"jfsert Katwoude aa~-gepast, waarmee de provincie offici. 
eel de weg heeft vrijgemaakt voor verdere planvorming van tiet bedrijfsert 

"""""""'. 
Oe inrichting en ruimtelijke inpassing van een bedrijfserf in tiet gebied ver
eist maatwer1<.. De provincie Vindt het (laarbij, in navolging van de VOOISteI
len van de gemeente op dit pl.Jnt, van groot belang dat de realisering van 
het bedrijfsert met kwaliteit wordt uitgevoerd, passend bij de identiteit van 
het gebied en met respect voor de kemkwaliteiten van het nationaal land
schap. Om deze ambitie om te zetten in uitvoerbaar en alfekenbaar beteid 
stemt de provincie in met de eis van de gemeente dat hiertoe een beeld
kwaliteitsplan opg ezet moet w orden. H et st aten besluit om pi anoklgisdl 
medewerking te verlenen aan de realisatie op tiet bedrijfsert Hoogedijk 0n
derschrijft Impliciet de lokale gebondenheid en het landschappelijk concept 
van "tIedrijfserven". 
In de tijn van de provinciale "Ruimte ,·oor Ruimte--regeling moet buitenop
slag als vertxxlen gebruik worden opg!Inomen in het bestemmingsplan. 

Watriering en veiligheid 
Op termijn moeten de dijken langs lJ&Setmeer en Markermeer worden ver
sterkt, teneinde de veiligheid van de kust te kunnen bi ijven garand!!f8f1. 
Gemeenten mogen dez e ootwikkeling voor ve~igheid ni et onm ogelijk ma
ken en moeten nu al in hun plannen hiermee rekening houden. 
Voorde toekomstige dijkverzwaring langs de kust van Ijsselmeer en Mar
kermeer, wordt in het streekplan een regie aangegeven. VOIJI: de toekom
stige dijkversterking geldt een indica:ieve vrijwaringszone van 175 m eter 
buitendijks, en 100 meter binnendgks. In de slreelt;planpenode zal in dit ge
bied een m eer concrete uitwerking plaats vinden op grond van maatwerk 
met hel Rijk, de watefbeheerder en de gemeente samen. 
Bij nieuwe initiatieven kan het vereiste onderzoek op kosten van de initia
tiefnemer VOOf\.Iit woo:Ien getrokken (z.e ook paragraaf 3.7). 

2, 5, G.!Ment. 

Alg.meen 
Oe gemeente Watet1and is al geruime t ijd bezig met hel ontwikkelen van 
plannen voor de v erplaatSÎng van I dlaal georiênteerde bed rijven . Hie rbij 
was al duidelijk dat verplaatsing van die bedrijven binnen de kern van Mon
nickendam niet mogelijk was. 

~ 8ed~KaIwoud<I 
StaM: ValgeS_ t 29-10-00 
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Daarom is gezocht naar locaties direct buiten de2e kern. Hierbij was een 
nood:takelijke voorwaarde dat hel kwetsbare landschap van Waterland zo 
min mogelijk zou worden aangetast. 

In het kader van deze uitgangspunlen heeft hel bureau la4sale hel rapport 
"De logica van de landelijkheid" uilgebrachl Het rapport bepleit kleinschalI
ge opI ossingen van ei rca ander halve lol twee hectare. D eze locaties lijn 
van hoogwaardige kwaliteit en worden vergeleken mei de lTaditionele"boe
renerven". Het rapport noemt drie zones waar de erven kunnen YoOI"den ge
realiseerd: Monnickenmeer en Kioosterdijk in Monnickendam en Hoogedijk 
in Katwoude. 

De gemeenteraad van Walerland hee:t op basis hiervan gecoocludeercl dat 
er mogelijkheden lijn voor drie il v ier kleinschalige bedrijfserven in de ge
meente. Uiteindelijk is, mede op plaats van beslultvonning bij de provincie, 
gekozen voor de ontwikkeling van de locatie Hooged~k. Deze locatie bleek 
na een zorgvuldige afweging het minste effect Ie hebben op het landschap 
en het beste aan te Sluiten bij de bestaande bedrijvigheid. 

Masterplan! Structuurplan Galgerlet oVonnlc:kendam 
Het bedrijvenierrein Galgeriet zal een Iransformatie ondergaan. Het verou
derde terrein zal worden herontwikkek:l tol een nieuwe woon- en werltloc:a
tie, als aantrekkelijke schakel tussen de oude binnenstad en de havens. In 
het nieuwe gebied zullen woningen, winkels, maatschappelijke ~in
gen en een hotel ontwikkeld worden. ~ maart 2008 heeft de gemeenteraad 
het Masterplan vastgesteld. Het nieUIYB bednjfserf Katwoude is aangewe
zen om ruimte te bieden voor de bedrijven die vanaf Galgeriet moeten ver-

-~ 
Bedrijf$erven bIJ Monnlc:kendam 
In het rapport De mogetijktteden en (JIlmogelijkheden van bedrijfserven bij 
I.foonic:kendam YoOI"den drie poIentiêle nieuwe locaties voor bedlifserven 
getoetsl Het gaat om de locaties Mcnnîckenmeer en Kloosterdijk ÎI1 Mon
nickendam en Hoogedijk in Katwoude. De behoefte aan bedrijfsefven wordt 
bepaald door het felt dat bedrijven binnen de bestaande kern van Mannie· 
kendam moeten YoOI"den Vl!fPIaatsl. 

CoocIusies van het onderzoek zijn dat het aanleggen van bedrijfserven op 
onbebouwde slroken alleen dient plaats te vinden, wanneer de aanleg een 
directe v erlraaiing v an hel I andschap meI z ich m eebrengt. D e voorkeur 
gaat daarom uil om de bedrijfserven aan Ie leggen op en bij gronden die al 
bebouwd Zijn. Hel aanleggen van de erven dient plaats te vinden op basis 
van een I andschapskwal~e~splan. waarin de ni euwe bebouMig is opga. 
_0. 

Ten aanzien van de I ocatie aan de Hoogedijk is gecondudeerd dat deze 
ligt binnen bebouwd gebieet Aan de Hoogedijk ligt reeds een liflt van ba
dr1ven en woningen. 

Buro V"", B_V Bestem~ BodoijlHtf _ 
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De ligging aan de N247 heeft de voorkeur. Er ontstaat hien:loor een geringe 
veOleersbelaSting voorde Hoogedijk. I n de r appottage w ordt g econclu
deerd dat een bedrijfserf aan de Hoogedijk de meeste voordelen heeft. 

8edrlJvenpliln MonnlcJIendam 
Dit plan beval de uitgangspunten die de gemeente wil hanleren bij de Vl!!"

plaatsing van bedrijven uit de kern Monnicllendam. In het plan worden de 
resultalen van de reedsdoor de gemeente opgestelde rapportages tegen 
elkaar afgewogen. Hel gaat dan vOOfal om de vraag In lloeYerre bedrijven 
in Monnickendam moeten worden gef~tiliteerd bij de verplaatsing naar de 
bedrijfserven. 
Uit i nventarisaties blijk! dal nag enoeg alle bedr ijven lokaal g eoriênleerd 
zijn. V emuizing van deze bedr ijven naar bui ten de gemeentegrens is i n 
veel gevalien geen gewenste optie. Voor hel verplaatsen van deze bedrij
ven komen bedrijfserven in beeld. 

Bebouwing i n het bui lengebied moet zorgvuldig worden af gewogen. H et 
gaat om ingrepen in Nationaal Landschap met de status van Rijksbufferz0-
ne. De maximale omvang van een bedrijfserf is 2 hectare. Doof deze be
peOlte 0 mvang kunr.en. I n I ~n van de r apportage v an I a4saie. I erreinen 
worden gecreêerd die passen In hel I ~ndschap en bij het stramien van de 
boerenerven. U it de r apportage - De m ogetijkheden en oom ogetijkheden 
van bedrijfserven bij Monnickendam" Olijk! dat de beste mogetijkheid voor 
een bedrijfserf de locatie aan de Hoogedijk is. 

De mogetijktleden VOOf bedrijfsvestiging op Galgeriet in de nieuwe situatie 
is, met uitzondering van enkele bedrijven, ongewenst. Bij bednJfsvestigng 
op hel bedrijfserf wordt voorrang g egeveo aan lokaal gebonden bedrijven. 
Hier.oor zijn. In overteg met de p I"O'óÎnCÎe Noord-Holland drie cr ~eria be

""""", 
• Omzet van het bedrijf in de gemeente Watertand! de kern Moonicken

dam: het gaat hier met name om de Yl"aaQ of de markt van het bedrijf 
wellokaat ger1cht is. 

o De nabijheid van de gemeente! de kern Monnickendam Is voor de con
tinull.eit van het bedrijf van belang. Hleroij Is gekeken naar overige fac
toren, die bepalend Zijn voor de binding van bedrijven aan de gemeente 
en de kem Monnickendam. Hel goot dan om factoren als familiebedrijf. 
duur van vestiging I n M oonickendam. al smede de uitstraling van het _. 

• Het aantal weOlnemers dat in de gemeente I de k em Monnickendam 
~"'-

De gemeente hee n een ven:.enning gedaan, welke bedrijven hi ervoor in 
aanmerlc:lng komen. Momenieei vinden er gesprekken plaats met de bedrij
ven die de intentie hebben uitgesproken zich op het bedrijfserf Ie willen 
vestigen. 

BestemmioiQSplln Bedr1fseo1l(alWtl<lde 
SI.oIia: VasIgeIl*I I 29-1(1-()9 
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TenslotIe dient er voor de realisatie van het bedrijfserf een bestemmings
plan. een landsdlapslrNaliteitspian en een verkavelingsplan opgesteld te 
worden. 

Notitie vervo/gaanpak bedrijvenplafl Monn;ckendam en Ga/geriet 
In óeZe notitie concludeert de gemeente dat. vanwege de besluitvonning bij 
de pr ovincie. alleen het bed t1fserfK atwoude ontwiklceld k an worden. 
waarmee er een tekort aan bedrijfsruimte voor loIIate bedrijven ontstaat. 
Voor bedrijven die niet overgaan naar het bedllfserf Katwoude wordt met 
de ondernemers overlegd over passende oplossingen. 

Buro V-"" B.V BMlemmingspian BedrijlMrf ~ 
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3. OMGEVINGSASPECTEN 

3. 1. A1gemHn 

Mei het onderhavige beslemmingsplan wordt de vestiging van nieuwe be
drijven op hel bedr ,,"sen aan de Hoogedijk mogelijk gemaald. H el ui 1-
gangspuni i s dal met d e voorgenomen onlwikkelingen een goede 0 mge
vingssituatie ontstaat. Daarom Zijn in het kader van drt beslemmingsplan de 
(wettelijk) noodzakelijke toetsen verrichL In de volgende paragrafen zullen 
deze aspecten nader worden onderzocht. 

3. 2. Milieuzonering 

Bij planning van Hn nieuw bedrijventerrein dienl binnen de f\Jimleiijke or
dening Hn indicalie gegeven Ie worden OVet de inpasbaarheid van de be
drijven binnen het omringende gebied. De VNG-uîtgave "Bedrijven en mii
euzonering' (2007) geen in hel algemeen richtlijnen hierover. 
Passend bij hel bedrijtserf KalWOude lUllen in principe bedr1ven lot en mei 
mi1ieucalegorie 3.2 loegelalen worden. HiefTTlee wOfdl: de mogelijkheid ge
boden voor de verplaatsing van een groot aantal van de bednJven van Gal
genet. Zwaardere bedrijven horen in principe op de grotllfe regionale be
drijven Ihuis. 
Bij hel beoordelen van de Inpasbaarlwtid van bedrijven 'M:Irdt in veel geval
len de V NG-uitgave - Bedrijven en m iieuzonering- gebf\JikI. I n de ui Igave 
Zijn indicatief afstanden opgenomen die soorten bedrijven dienen aan te 
houden len opzichle van een "rustige woonwijk". Voor de calegorie 3.2· 
bed~ven Is dal een afstand van 100 meter. 
Bij het bedrijfs.erf hebben we ecntef niet te maken mei een -rustige woon
wijk", maar alleen mei de nabijheid van een tweetal bedrijfswoningeo. Oe 
indicatieve loetsingsafstand, ats hel gaat om het aspect geluid, kan dan lot 
circa 50 m eter leruggebrachl worden. Dal w i zeggen dal op een afstand 
van 50 meter van de bedrijven van het bedrijfseff van een goede woonsitu
atie in de (bedrijfs)woningen sprake kan blijven, Oe kaas- en klompenboer" 
derij aan de Hoogedijk 1 en hel loonbedrijf aan de Hoogedijk 4, mei ieder 
Hn bedrijfswoning, Zijn zelf 00II calegorie 3.2-bedrijven. 

Moga~jk zal zich op het bedrijfserf te"eos een visverwerkingsbed~ vesti
gen. Hal bedrijf doet onder andere aan het roken van zalm. Hierdoor betran 
hel Hn bed rijf v an een hoog ere ca Iegoóe, na malijk een ca legorie 4 .2-
bedrijf. T an aanzien van geur dient er volgens de VNG-uitgave een afstand 
van 300 meter in acht genomen te -..orden (Ian opzichte van een .rustige 
woonwijk-jo De dichts~jnde bedrijfswoning van derden Is gelegen op 0n
geveer 70 meter vanaf de bedrijfserfgrens. 

De Milieudienst Watertand an het bed-"ijf zelf geven aan dat als gevolg van 
de nieuwbouw van het bedrijf het mogelijk is om de (geur)hinder van het 
bedrijf binnen aanvaardbare contooren te houden. Dit gebeul1 doof de aan
leg van nieuwe installaties en voorzieningen. 

~1Ied~~ 
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De nieuwbouw zal 20 worden ingericht dal dampen worden afge20gen en 
hoog worden afgellOerd. Er kan ook won:len gekozen om een doel matige 
ontgeuringsinstallalie aan t e br engen. G e.tien hel feit dat het hi er 0 m 
nieuwbouw gaal mei de meesl geav<neeerde techniellen om geurovef1ast 
te voorkomen in retalie lot de omliggende bedrijfswonîngen, is helvisver
werkingsbedrijf inpasbaar op een a fstand van circa 70 meier van de nabij
ge~en bedrijfswoningen. Het visvel"'HBfkingsbedrijf zal daarvoor een spe
cifieke bestemming moeten krijgen op de locatie, waar uitsluitend deze vis
rokerij mogelijk is. 

3. 3. Geluidhinder 

Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder van kracht. Doel van 
deze wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en hel voor
komen van een toename van geluidhinder in de toekomst. 

De geluidszone v an de pr ovinciale weg N 247 en v an de Hoogedijk I igt 
deels over hel bed~serf. Op het bedrijfserf worden geen {ba
drijfs)woningen toegestaan. Dit belekent dat e!" geen geluidsgevoelige be
bouwing"M)r(lt opgericht. Hel bedrfjfserf orodervindt dan ook binnen de wet
lel,ke grenzen geen geluidhinder van de N247 of de Hoogedijk zelf. 

De bedrijven op het bedrijfserl hebben een verkeersaantrekkende werking. 
Omdat het een verplaatsing van bedri;.oen vanaf Galgeriet, betreft zal de 10-
tale hoeveelheid verkeer op de N 247 niet veel meer toenemen. Wel ont
staat er een geringe exlr3 verplaatsing van het verteer naar de H oogedijk. 
In deze situatie komille! verkeer langs de bednjfswoning aan de Hoogedijk 
,. Deze bedrijfswoning ligt trouwens zelf ook binnen de geluidszone van de 
N247. De geringe verplaatsirlg van de v erkeefSslroom OVe!" de H oogedijk 
zal niet leiden lot een signifICante toename van Ile! geluid len opzichte van 
hel geluid van de N247. Geluidsonde.-zoek voor vestiging van hel bedrijfs
erf Is daarcm niel nodig. 

3. 4. Exteme veiligheid 

Om onnodige risiC(IS VOO( de burger Ie voorkomen, is wetgeving en beleid 
ontwikkeld over "externe veiligheid·. De externe veiligheid betreft met rLame 
inrichtingen mei opslag van gevaarlijke stoffen en vervoer van gevaarl~ke 
smffen over de weg, per rail ol via buisleO:lingen. 
Ten aanzien van externe veiligheid .tijn de AnwS Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen (BEVI) van bel ang en llel V uurwerkbesluit.. B ij bes! uitvorming 
van de ov emeid, z oals bij hel verlenen v an m ~ieuvefgunningen en hel 
vaststellen viln bestemmingsplilnnefl, moelen grenswaarden c.q. richl
wailrden worden iIiIng ellouden I en opz ichte v iln r isicogevoelige obi eden 
(bijvoorbeeld woni~en) en m oeI deP tailtsgebooden R isico-conlour (de 
zogenaamde PR 10 -contour) worden vastgelegd. 

Sestomnw"ogsplon ~ Kol"lO<>Jde 
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Wat kwetsbare en bepelkt kwetsbare objecten zijn, is in het BEVI omschre
ven. de greoswaarden en richtwaar~n ZIJn io de bijbehorende Regeling 
Externe Veiligheid (REVl) aangegeven. 

Daarnaast moel bij aaoweziga risicovolk! iruichtingeo rekeolng wordeo ge
houden met het Groepsrisico (GR). Daarvoor zijo io het Besluit geeo vaste 
waardeo vastgelegd. 
Wel geldt er eeo veraotwoordingsplictt. dat wil zeggen dat io de toelichting 
vao het beslenvningsplan inzicht moet worden gegeveo iI"I de hoogte van 
het groepsrisico rond de bestemde inrichting. 

V..-voer gevaarlijke sloffen 
VOO( transport van gevaarlijke stoffen z ijo diverse wettelijke kaders opge
steld om de rîsicxis op ongevallen zweel mogel~k te bepefken. Op basis 
vao de CirçulaifB risicDnomlering verroer gevaarlijke Sloffen dient te wor
den getoetst aan net plaatsgebondeo risico en hel groepsrîsico. 

Uit onderzoek 2) is gebleken dat er momeoteel bimen de gemeente Water
land geen OV8f'SChrîjdingen van de greoswaarde VOOf net plaatsgebonden 
risico en de or iêntatiewaarde v 00f het 9 roepsrisico worden veroorz8akt 
door het vervoer vao gevaarlijke stoffen over de weg. Het vervoer vao ge
vaarlijke sloffeo biedt geen beiemmemg VOOf het voorgenorTlllo initiatief. 

BEVl-lnrichtingen 
Volgens gegavel'lS Val1 de Milieudienst Watertand liggen er in de oabijheid 
van het piangebied geeo I'lrdltingen die volgens het BEYI zijo aangemerkt 
als gevaarop4everende iorichting. Hetvestigen van inrichtingen volgens het 
BEVl op het bed'ifserl zetf zal uitgesloten worden. 

3. 5. Bodem 

Hal bestemmingsptao dieol een indicatief inzicht Ie biedeo irl de m llieutly
giênische si tuatie vao b adem eo gn;ndwater. Mogelijk verdachte pi ek.ken 
dieneo ingevolge de wel- en regelgeving bij besterrmingsplaoneo Ie WO(

den gesignaleerd vanuit een goede nimtelijke ordening. 

Gezieo het hi storische gebruik van het pi angebied al s landbouwgrond. 
wordt de I oca\ie ni et als verdadlt besch ouwd. I 0 he I kader v an de 
(bouw)vergUMing van de (individuele) bouwaaovrageo zal een bodem on
derwek worden uitgevoerd. 

3. 6. Luchtkwalitelt 

Op 15 l'IOVembef 2007 is de nieuwe Wet milieubeheer in wer10ng getreden. 
In deze wet Is ook de regeling voor luchtltwaliteit opgel'lOl"l1en . 
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Oe wet betreft een wiJZiging van de Wet milieubeheer en vervangt het oS&
sluit Juchtkwalileit 2005. Oe wet is ena-zijds bedoelt om de negatieve effec
ten op de v olksgezoodheid aan te palr.ken als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot dool mogelijkheden te 
creêren VOOf ruimtelijke ontwikkeling. ondanks ove<schrijdingen van de Eu
ropese grenswaarden voor luchtk.Walil~it. 

Oe Wel milieubeheer voorziet onder meer I n een gebiedsgerichte aanp ak 
van de I uc:hlkwalileit via hel Nationaal Samenwerkingspfogramma Lucht
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt VOOf een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieogevolgen. Luchllcwaliteitseisen v 0(

men onder de Wet miJieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwik
keling ats: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrifding van een 

grenswaarde: 
• een project., al dan ni et per saldo, niet lot een verslechtering van de 

ludltlcwaliteit leidt; 
• een project is opgenomen in een regionaal progl1lmma van maatrege

len of In het NSL; 
• een project "niet In betekellende mate" bijdraagt aan de I uchtverontrei

niging. 

In de huidige situatie voldoet de ludllkwaliteit van de gemeente Waterland 
aan de luchtlcwaliteitseisen volgens de Wet milieubeheer. VOOI so mmige 
projecten is bepaald dat ze " nieti n betekenende mate" bijdragen aan d e 
ven;lechtering van de ludltlcwallteil Het gaat onder meer om woningbouw
locaties tot 1500 woningen. Gesteld kan worden dat hel bedrijfserf voor wat 
betreft voertuigbewegingen en uitstoot van luc:htverontreiniging minder is 
dan een woonwijk van 1500 woningen. Het bedrjfserf zal dan ook "niet in 
betekenende mate" bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwallteit. 

3. 7. Watertoets 

Een belangrijke ontwikkeling in het watertJeleid is de Waterloets. Het doel 
van de Watertoets Is waarborgen datwaterhuishoudkundige doelstellingen 
meer expliciet en op een ev emMchtige w~ze In beschouwing worden g e
nomen bij alle waterluJishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en be
sluiten. De "winst" die WOfltt behaald bij de Watertoets. ligt bij de vroegtijdi_ 
ge betrokkenheid van de waterbeheerder en informatieVoorZiening. 

Het plangebied valt in het werkgebied van het Hoogheemraadschap H ol
lands Noorde-rk.warlier. Met het Hoogheemraadschap i s overleg gevoerd 
over het initiatie! VOOf d e ontwikkeling op de Hoogedijk. Hieronder worden 
de uitgangspunten en I1Indvoorwaarden van het Hoogheeml1ladschap be
schreven. !ij de nadere uitwer1ling wn de plannen zat er overleg plaatsvin
den tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap. 

SuroVijnB.v. Besltwm1ingsplan e.d!ijlsetf KaIwoucIe 
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Watercompensatle 
Het plangebied ligt In de pol der Katwoude. B innen deze polder geldt een 
compensatiepercentage van 23%. Dit tloudt in dat van de totale hoeveel
heid nieuwe verharding (wegen, bedrifspanden, ertverharding. enzO'o'OOrtll) 
23% gecompenseerd dient te worden in open water. 

Naast de toename van het verhard oppervlak dienen de te dempen sloten 
gecompenseerd te worden. Het t e de mpen oppervlak water di ent één op 
Mn gecompenseerd te worden in nieuw oppervlaktewaler. 

De locatie waar watercompensatie plaats zal vinden iS nog niet duidelijk. 
Dit zal in overleg tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap bepaald 

"""',. 
Waterlrering 
De Hoogedijk betreft een primare water1\ering. welke is besc:hermd middels 
de Keur van het Hoogheemraadschap. In de nabijheid van de dijk gelden 
bepertUngen. Verder ligt ten westen van het plangebied een regionale wa
terkering. Dit betreft de provinciale weg. Ook hier geldt een zone waar be
perkingen gelden. 

VOOf de Hoogedijk zelf is op de vertleelding van het bestemmingsplan de 
dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering" opgenomen. Buiten de dl ik 
geldt een v rijwaringszooe. B innen dei: e vrijwaringszone gelden beperkIn
gen op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap. VOOf werkzaam
heden bi nnan deze zone dient er een 0 ntheffing Ie komen van de Keur. 
Vooralsnog geldt er een theoretische zone van 100 meier. De werllelijke 
vrijwarlngszone wordt op hel moment v an v aststeUing v an di t best em
mingsplan ber ekend. Hierover zal nader 0 verleg pi aatsvlnden m et het 
Hoogheemraadschap. 

Keur 
Alle waterstaatswerken, zoals waterlopen en b eheertechnische kunstwer
ken. zoals gemalen en stuwen vallen onder de keur. VfXXwerkzaamheden 
bij of aan deze waterstaatswmen is een ontheffing van de Keur benodigd. 

W.terlrwllfitei f 
Hel Hoogheemraadschap streeft er naar om zoveel mogelijk schoon ver
hard oppervlak rechtstreeks al te koppelen op hel oppervlaktewater. Even
tueel wordt een r andvoorzieniflg toegepast. OppefVIakken die op oppe r· 
vlaktewater worden algekoppeld. mogen geen uitloogbare materialen ( zo
als koper, lood en zink) bevatten. Vervuilde oppefVlakken dienen middels 
riolering Ie WOfden afgevoerd. 

Zuivering 
Ten behoeve van de zuivering w~ hel Hoogheemraadschap inzichl hebben 
op de I otale toename van tiet afvalwater dat wordt aangeboden bij de ri
ooIwaterzuiveringslnstanatie (R'NZI ). Uitgangspunt is dat er geen nieuwe 
inpriltkers op de beslaande pe!'Sleiding worden gerealiseerd. 

~ Bed,ijIserf~ 
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Beheer en onderhoud 
Ten aan:z ien v an hel be heer en onde: houd van de w alergangen gaal de 
voorkeur van hel Hoogheemraadschap uit naar onderhoud vanaf de kant. 
Om dit mogelijk Ie maken won:!I er rekening gehouden met een obstakel
vrije zone van 5 meter op de oever langs de water1r.ant. In overleg met hel 
Hoogheemraadsdlap z uilen nader e af spraken WOfden gemaakt over het 
beheer en onderhoud. 

3. 8. Ecologische toets 

Bij nieuwe ruimtetijk ptannen moet rekening worden gehouden met E ura
pees en nat iDnaal bel eid en w etgevi:-og op he t gebied van de nat uurbe
schenning. Hierbij WOfdt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming 
en soortenbescherming. 

VOOl wal belreft de gebiedsbesc!Jennng gaal hel om de bescherming van 
gebieden di e zijn aang ewezen als onderdeel van de E coIogische H oofd
structuur (EHS) enlof om gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-
gebied. 
In hel kader van de realisatie van hel bedrfJfserf is een ecoscan uilgevoerd 
(zie bijlage 2). Hieruit is gebleken dat het ptangebied op een a !stand van 
circa 450 meIer van hel Natura 2OOO-;Jebied Mar1r.ermeer & IJmeer ligt. Dit 
gebied maakt I evens deel ui I van de E HS. E Hecten op (de I nstaodhou
dingsdoelstellingen van) dit gebied doof de realisatie van hel bedr'ij15erf zijn 
vanwege de afstand niet Ie vefWaChten. Er kan enkel sprake z ijn van mo
gelijke getuidsverstoring voor vogets. Maar omdat de bedrijven die zich hier 
gaan hefvestigen lot nu toe i n hel bedrijfslefrein Galgenel aan we.zig zijn 
(meI bijbehorende mogelijke getuidsverstoriog op 600 meier afstand) Is een 
signiflCanle toename van verstoring niet te verwachten. 
Het bedrijfserf zelf ligt binnen de rode contour. Ten noorden van de r ode 
contour ligt een weidevogeigebied. In de huidige situatie is er sprake van 
verstoring door de bed rijven aan de Hoogedijk 1 en 4. Gezien de act ivitei
ten op hel bedrlfsert" zal deze verstoring niel significant toenemen. 

De soorlenbescMrming vindt primair plaats vla de F/cxa- en faunawef. Op 
grond van deze wet mogen beschermde dieren en ptanlen - die in de wel 
zijn aangewezen - niet gedood. geval"lJen. verontrust. geplukt ol verzameld 
worden en Is hel niet toegestaan om neslen. holen of andere vaste verblijf
plaatsen van bescherrTl(le dieren Ie beschadigen. te vemielen ol te versto
ren. Onder WlOfWlIarden is ontheffing van deze veroodsbepalingen m0ge
lijk. Vrxx soorten die vermeld staan op B ijlage IV van de HabitatrichUijn en 
een aantal Rode Lijst-soort:en zijn deze voorwaarden zeer streng. 
Met de ecoscan is er ook onderzoek ~erricht naar in hel ptangebied voor· 
kom8f1de beschermde soorten. Hieru~ is gebleken dat in hel ptangebied di
verse soorten vogels voorIIomen. Echter, er gaat slechts een gering deet 
van het leergebied ver1ofen. DOOl de 'Nel"kzaamheden buiten het broedsei
zoen Ie starten worden er geen effeden op broedende vogels verwacht. De 
te dam pen si oIen w orden g eoompenseerd do:> r een grotere oppe rviakte 
aan sloten. O~ heeft een positief effect. 

Buro V-"" B.V. 8es",,"mingspIon SecIt1fSe<IltIlWOI.Oe 
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Ve!der m aakt he I pi angebied deel ui t van hel I eefgebied van al gemene 
soorten zoogdieren. 
HierYoor hoeft geen ~ ~ te worden. Het pI.8~ is 
mogelijk van belellenÎ!l voor (meer~. Door de sloop van de klei
ne schuw bij de _oIpboeIdelij, kunnen eventueel aanwezige verblijfplaat
sen van Yleermuimn vernietigd WOI"dtin. In hel kadef van de sloopvergun
ning liIl hier l"Iader onderzoek naar moeten plaatsvinden. 

Oe sloten worden mogelijk gebruikt doorde WalerspitsmuÎ!l of de Noordse 
woetmuis. Het dempen en uitbreiden ~an sloten kunnen eventueel Water
spitstnUis en Noordse woelmuis veBtaen. Een mitigerende maatregel voor 
de Waterspitsmuis die kan Y«JrUen gebruikt, is het maaien voor de start van 
de~. In het kader van de bouwaanvraag zalM aanY\Alend 
onderzoek plaatsvinden. VBfder kan de si oot die won:!t gedempl mogelijk 
\/CICII'IpIanIitsenf verblijfplaatsen bevatten van vissen, amlibieên en 
reptielen. Om vast te kunnen stellen of er beschermde soorten aanwezig 
~n z utlen aa nvutlende ondef zoeken pi aatsYinden bij de bouwYl!f{;unning. 
Verder zat M gewerkt woroen volgens de zorgplicht. Vertier zullen, om ne
gatieve effecten op deze moget~k voorkomende soorten te \IOOfkOlTlen, een 
aantal mitigMende maatregeten worden genomen. De mitigerende maatre
gelen ~n In tabel 1 weetgegeven. 



3. 9. Archeologische toets 

Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit voortvloeiende wijziging 
van (Ie Monumentenwet. dient te wOtden gekellen naar (Ie archeologische 
waarden in het plangebied. 

In de provincie Noord·HoIland is in 2002 als Indicatief toetsingskader de 
Cultuumistorische Waardenkaart (CH .... -kaan NH) opgesteld. Oe kaart be
val naast a rdleoIogische informatie, 00 k een historisch geografische e n 
een historisch stedenbouwt:.undige kaartlaag. De waarderiog van (Ie cul
tuurhistorische elementen is af op drieniveaus, "van zeer hoge waarde". 
"van hoge waarde" en" van waarde". De waardering geldt als r1chUijn 'JQOr 

ve«ler planvorming. 

Volgens de CHW-kaart is (Ie verllavelng van de poIdaf Katwoude van hoge 
waarde. Deze v erllawting w ordt i n het pi angebied door getrokken. H et 
plangebied ligt tegen het provinciale monument "(Ie Noorder IJ· en Zeedij
ken" aan . 0 e werllzaamheden v inden enk el p taats ten noorden v an de 
Hoogedqk. Cerhatve zal het provinciale monument geen schade ondervin
den van de werkzaamheden. Het pliI'lgebied zet!" heeft YOIgens de CHW
kaart geen archeologische waarde. 

Verder is het plan voorgelegd aan hel Cultureel Erfgoed Noord· Holland. In 
een advies heeft het Cultureel Erfgoed aangegeven dat er nader archeolo
gisch onderzoek ptaats moet vinden. In dat kader is er een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoen:l (zie bijlage 3). 

Op basis van het bureauonderzoek isgecondudeerd dat het plangebied in 
een veengebied ligt dat vanaf de ute Mid(leleeuwen is bewoond. Deze 
Laat·Middeleeuwse bewoning had de vorm van opgehoogde huisplaatsen 
in het drassige veer!. Tijdens een grootschalig ondefzoek in de j aren ' 80 
zijn deze vVldpiaatsen In (Ie KatwoWer Polder opgespoord. in kaart ge
bracht en gewaardeerd. In het h..-.:lige plangebied Zijn (Iestijds geen vind· 
plaatSl!f1 aang elToffen. U~ di t onder zoel( kWam naar voren dat de aan ge
troffen huisplaatSl!f1 op een mln of meer oostwest georiênteerde Hjn zijn ge
legen. Deze denkbeeldige lijn ligt circa 250 meter ten OOOfden van het hui
dige plangebied. Het plangebied heeft ook op (Ie IKAW een lage algemene 
verwachting. 

Vanwege deze lage verwachting en vanwege het feit dat d~ gebied reeds is 
onderzocht z onder r esultaal wordt geen v ervo!gonderzoek noodz akel ij k 
geacht. 

T ijdens de ui !voering bes taat al ~ de m ogelqkheid dat er I ijdens g/äaf· 
werkzaamheóen toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Hel 
betref!. dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een boor· 
onderzoek kunnen worden opgespoord. Op grond van artikel 53 van de 
Monumentenwet 1988 dient bij derge:ijke vondsten melding van de vondst 
te worden gemaakt bij de Minister. 

lIuto Vij\ B.V. ees_ •• oioogsjllan BedrijlHrl ~ 
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Met de ont wikkeling van het bedrijfserf zullen de ar dteoIogisdle waarden 
van de Hoogedijk niet worden geschaad. Vanuit archeologisch oogpunt be
staan er derhalve geen belemmeringen voor de realisatie van het bedr~f
~rt. 

3. 10. Nutsvoorzieningen 

Op dit moment is in de omgeving van het ptangebied een peBleiding van 
het H oogheemraadschap H ottands Noorderkwartier aanw ezig. E en r ioot· 
gemaal behorend bij deze persteiding naar K atwoude, ligt net buiten h et 
ptangebied. 0 e I eiding wordt cv erigeos vervangen doo r een ni euwe. 0 e 
weftzaamheden hiervoor moeten. zoals het er nu voorstaat. 1 januatl2012 
zijn al gerond. 0 an bi ~ er alleen een per sleiding en een i njectiegemaal 
over om het afvalwater van Katwoode (inclusiel het bedti!5eff) afte vaere .... 
De persteiding heeft derhalve geen mnsequenties voor het voorgenomen 
initiatief. 
In (de omgeving) van het ptangebied bevinden zich vertier geen kabels. 
leidingen en st raalpaden waarvoor een veiligheidszone of af standsmaat 

g'''-
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4. PLANUITGANGSPUNTEN 

4. 1. Criteria voor vestiging 

Het bedr1fserl Katwoode is een unieke ontwlkketing in het landschap van 
Waterland. Het kleinschalige terrein van maximaal 2 heet are. wOtdt inge
vuld in een open st uk in het bebouwingslint van de Hoogedijk. waar reeds 
meerdere lokale bedrijven gevestigd zjn. Het terrein wordt Ingericht als een 
bedn1fser1 voor lokaal georiAnteerde bedrijven, met landschappelijke eisen 
die neergelegd zijn i n een beet dkwaliteitsplan, dat deel uitmaalct van het 
bestemmingsplan ontwerp. 

Oe gemeente heeft voor de I cltaal gebonden bedrijven met de proWx:ie 
een aantal Ct'~eria afgesproken. Op basis van deze criteria heeft de ge
meente een inventarisatie gedaan van bedrijven die in aanmerlUng komen 
VOOf vestiging op het bedn1fser1. Voor vestiging op het bedrijfserl dient een 
bedrijf aan minstens twee van de volgende drie criteria te voldoen: 
• omzet van het bedrijf in de g emeeme Waterland I de kem Monnicken

dam: deze omzet dient voor minimaal de helft binnen de gemeente te 
worden gerealiseerd: 

• de nabijheid van de gemeente I de kem Monnicken<tam is VOOf de con
tinulteit van het bedrijf van belang, Hierbij Is gekeken naar ovenge lac· 
tOfen, die bepalend zijn voor de binding van bedrijven aan de gemeente 
en de kern Monnickendam. Het gaat dan om factoren als: familiebedrijf, 
duur van vestiging in Monnic:kendam alsmede de uitstraling van het be
drfJf; 

• minimaal de IleIft van het aantal werknemelS dient in de gemeente I de 
kem Monnickendam te wonen. 

Uitgangspunt is dat zich bedrijven op hoet bedrijlserl vestigen van een I icht 
tot middelzwaar m.ieubetastend karakter. Dit past bij het kaiakter van ba
drijfserf voor lokale bedr ijvigheid. 0 P grond van de I andelijk gehanteerde 
norm van de VNG II worden alleen bedr1ven 101 en met milieucategorie 3.2 
toegestaan. Uiteindelijk wordt een viSYefWerkings!Jedrijf toelaatbaar geacht 
omdat er in de milieuvoorschriften en ~ de nieuwbouw maatregelen kun
nen worden opg enomen om g eurflilder terug te dr ingen ( zie par agraaf 
3.2). Het Yisverwerkingsbednj! is da3rom op de verbeelding (plankaart) 
aangeduid als "specifll!ke vorm van bedil! - Yisverwerkingsbedrlf'. 

Bij tiet karakter van het erf en de milietNoorschriften past het dat geen be
drijfsv.Qllinger'l, zelf5tandige kantoren en de ta~hardel zijn toegestaan. Be
perk.te productiegebonden deta~handel en kantoren ondergeschikt aan de 
bedrijfsfur'lCtie worden wel toegestaan. Op hel bedrijfserf is in de lijn van het 
provinciale en rijksbeleid VOOf het larldschap van Waterland geen buitel'1Op
slag toegestaan. Tenslotte Zijn geluidzoneringsplichtige, risicovolle inrich
tingen ani of vuurwerkbedrijven niet toegestaan. 

• ~ .. ~,V..-ógiJ>g .... _Goo,_ ... ,··.Gra •• _2001 

Buro V"." B.V. BesIemrnirogspian BM:IrfjIserf Katoocu<Io 
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4. 2. Groen en w ater 

Om In het veenweidelandschap van de polder Katwoude te passen als een 
"boerenerl" 2al het bedrijfserf ook een landelijk karaktet moeten hebben. 
Het gebied :al verdeeld zijn in enkele op zich staande "eilanden" die 0m
zoomd moeten worden door water enoevers met een groet\ZOl"\E! met pas
sende beplanting. 

Belangrijk onderdeel van het nie\lWe bedrijfserf is de groene voet. Dit is een 
voorwaarde voor de landschappelijke inbedding van het bedrijfserf. 

De groene voel beslaat voor beide erven (west en OO$t) uit een mooie re
presentatieve voortuin met grote bomen aan de Hoogedijk en boomsingels 
met ruige grastaluds langs de sloten. 
De erven hebben een verschillende bepI anting voor de boom singels. De 
boomsingels rond de e rven moeten met grote l andschappelijke bo men 
worden opg ebouwd. zoals Populieren. I epen en g rota Wilgen. langs het 
fletspad loopt een klein knofwiJgenslngel. Oe voortuin moet een sier1ijke tuin 
zijn met in iedergeval een aantal grote SOlitaire bomen zoals rode Beuk, 
Kastanje, EISdoom of Unde en wat siErgroen. 

In de groenzooe :al voldoende open waler opgenomen wordon. Dil water 
verwn mede de rol ten behoeve van!len goede walemuishouding. Om het 
bedrijfserf droog te houden is voIdoellde watercompensatie nodig voor de 
toename van het vert\ard oppervlak (terreinen, gebouwen) door de aanleg 
van het bedrijfserf. 

Het Hoogheemraadschap geeft bovendien aan dat er een oostakelvrije zo
ne van 5 meter langs het water dient te liggen ten behoeve van het onder
houd van de sloten. De obstakelvrije zone zal met de groenzone samenval
len. Hel water en de groenzone Z1.Illoo spedftek worden bestemd in het be
stemmingsplan. 

4. 3. Beetdkwatiteitsplan 

Ten aanzien van beeldkwaliteit is gesteld dat het bedrijfserf een landelijke 
"kOfrel" dient te zijn die qua uitstraling aansluit b, een" boerenerf'. In aan
sluiting op de I andschap$Studie de " oe logica van de I andelijkheid"' heeft 
la4sale een beeldkwaliteitsplan voor het bedrfjfserf ontwikkeld. 

Het bedrijfserf is als het ware opgedeeld In een OO$telijk en een westeIj k 
erf. Beide erven worden gescheiden door een sloot met aan weerszijden 
groen. Oe erven 'II'Orden omgeven door een sloot met een windsingel. Oe 
windsingels rond de beide ervef\ moeten versch~len. De windsingels staan 
in een ruim grastalIJd. Aan de achtel2ijde van de erven staan grote solitaire 
bomen en groene hagen die de bedrijfsefven afschermen naar het orrwin
gende landschap. Elk erf heeft zijn eigen oprit aan de Hoogadijk met een 
duikerbnJg. 0 irect naast de apr it I igI een representatief gebouw; neen 
mooie voortuin met grote solitaire bemen. De erven zijn achterop met el
kaar vertonden door een lage brug die de doorgaande sloo( zichtbaar laat. 



De gebouwen van het bedrijfserf rTIOEten passen in het landschap. Dit wil 
leggen een bebouwing die refereert aan de landschappelijke gebouwen in 
de omgeving. Dit lijn hier met name de boerensdluren. Er mogen op het 
bedrijfserf dus geen doorsnee bedrijfsOOZeo komen. De gebouwen hebben 
daarom allemaal een kap. Ook het materiaalgebruik. de kleur en de roda
me-uitingen van de gebouwen moeten aangepast lijn aan het laJldschap. 
Geen feiTe kleuren en opvalleJlde borden of reclame. maar jo het laJldschap 
passende materialen eo kleuren. Op zowel het oostelijke als het westelijke 
erf staal aan de voorzijde aan de Hoogedijk een representatief gebouw. De 
gebouwen staan met een mooie gevel naar de weg. Ze hebben als referen
tie de boerenhuizen en de st oIpen uitde omgeving. Bij het oostelijke erf is 
dat de bestaande stolpboerderij. Bij tiet westelijke elf Is dat een nieuw ge
bouw. 0 eze gebouwen hebben een v erf~nde d etamering en m ateriaaige
bruik. Direct ach ter deze eerste bebouwing staan gebouwen die ook vanaf 
de weg nog goed zichtbaar zijn. Deze sluiten in architectuur en materiaal
gebruik aan biJ de voorste gebouwen, maar hebben een groter volume en 
lijn m Inder ~n gedetailleerd en v en;ierd. Ze l ijn vergelijkbaar met oude 
boerensdluren. De gebouwen hebben ook een mooie gevel naar de weg. 
Hiefachter komen de gebouwen met echt grote volumes. H et z ijn ook lan
delijke gebouwen maar sober gedetailleerd en van -grovere- moderne ma
terialen. Ze refereren naar eigen~se IaJldschappelijke gebouwen, loals 
grote boerensdluren, havenloodsen en silo·s. 
In figuur 5 is een mogelijke inrichtingS$Chets opgenomen. Het gaat hier nog 
om een vooriopige inrichtingsschets. Op basis van het bestemmirlgsplan en 
van definitieve 'o'OOfteuren van de betrokken bedrijven. zal een meer defoni
tieve schets worden gemaakt. 

Oe gemeente wil jo sa menspraak met de bet rokken bed rijven komen tot 
een eeovOll1lig en gecoördineerd ontwerp. Vanwege kostenovefW!!Qingen. 
dient ervoor gezorgd te WOfden dat dl! bedrijven de gebouwen onder een 
gemeenschappelijke regie laten bouwen. 

De gemeente wil een supervisie instellen bij de coördinatie tussen de archi
tecten en bij de beoordeling van de bouwofltwerpen. Oe wens bestaat deze 
supervisie i n handen I eggen van de Welstandszorg N oord-HoIlaJld (wel
standscommissie). Hierover moet nog wel ovefIeg gevoerd worden. 

• . 4. Stolpboerderij 

Op het bed rijfserf staat een karakteristieke s toIpboerde~. In he t bes tem
mingsplan landelijk gebied van de gemeente Watertand Is deze stolp aan
gemerkt als "beschermingswaardig pand". Oe stolp zal daarom i n dit be
stemmingsplan beschemld worden en behouden blijven. Ten behoeve van 
de bescherming is voor de stolpboertlerij in het bestemmingsplan de aan
duiding "karakteristiek- opgenomen. Hieraan gekoppeld is een extra rege
ling voor de I nstaJldhouding van een st oIp op deze locatie. Oe stolp met 
aangrenzend groen. zal het karakter van het bedrijfserf als ' boerenerf" ver
sterken. 

Buro V-", S.V. Bes_ 1QSPIan BedrijIseII Katwoude 
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4. 5. Veiligheid 

Hel bedr ,fseff zal door middel van lwee wegen onl sloten ....orden. Dit is 
conform he I adv jes van de br andM!er. I n geval van nood kunnen de 
brandweer en andere hul plliensten liet terrein dan attitd bereiken. tn het 
bestemmingsplan moet de besternmilg de m oge1ijkheid van twee ontslui
tingen toetaIen. H et daadwerkelijk oot werp v an het bedrijfserf zal hl eraan 
""Ofden getoetst. 

Oe wegen zullen zodanig worden ingericht dat er een verkeersveilige situa
tie ont slaat, zowel op het bedr ijfserf al $ aan de Hoogedijk. I n de nade re 
planvonning zal dit worden uitgewerkt 

4. 6. Parkeren 

In het plan is voorzien dat de betroló:en bedrijven hun parkeerbehoene op 
eigen erf realiseren. Dit geldt voor rrotorvoertuigen van pen;ooeel. bezoe
ken; en bevoorrading. 

Buro VI;! B,V. 



Hierbij is rekening gehouden met de opgave van de bedrijven zelf. In het 
openbaar gebied wordt 9 een parkeerruimte gerealiseerd. Parkeren bui ten 
het bedrijfserf is ook niet toegestaan. Bedrijven die zich willen vestigen op 
het bedrijfserf zulten moeten voldoen aan de parkeemom1 die in bijlage 2 
van de regels is opgeflOlTlen. 

Bu"' ...... BV. Besllmrrlngsplan Ba:I~ Ka1woucIe 
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5. PLAN BESCHRIJVING 

5. 1. Juridisch systeem 

In YOOI"gaande hoofdstukken lijn de u~gangspunten voor de ruimtelijke sI
tuatie i n he I pi angebied aange geven. 0 ell! ui Igangspunlen lijn geloetst 
aan de milieu- en omgevingsaspecten. In dit hoofdsluk wordt de inhoud V<If1 

de bestemmingen (de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden) toegelicht 
en wordI aangegeven hoe de uitgangspunten hun juridische vertaling in het 
eigenl~ke plan hebben gekregen. De bepalingen die betrekking hebben op 
de Ie onderscheiden bestemmingen, zijn vastgelegd in de regels en op de 
verbeelding (plankaart). Het beslemningsplan geeft aan voor welke doe I
einden de gronden ~n bestemt!. 

Het bestemmVlgpian valt ondef de We. ruimtelijke ordening (Wro), die per 1 
juli 2008 gewijligd is. Dit betekent dat het bestemmingsplan wordt opgelet 
YOIgens de nielJWSte wettelijke regelgeving en volgens de Standaard Ver
gelijkbare B eslemmingsp(annen ( SVBP) 2008. 0 ele st andaard i s per J uil 
2009 verplicht volgens het Bestuit I'lJmteiijke ordefling (Bro). M et de t0e
passing van de 5 VBP 2008 ant icipeert de gemeente Walertand reeds op 
die verplichting. 

Het plan is technisch als een digitaal laadpleegbare versie uitgevoerd. De
le digitale versie is bedoeld om de burger "online" Informatie Ie verschaffen 
over het bestemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoe Id voor 
uitwisseling van gegevens binnen de gemeente en met andefe overheids
instanties. De digitale versie is naar ~rwadlting per 1 juli 2009 verplicht op 
gtOOd van de ni euwe WIT). Er lal naast het digitale pi an een analoge (pa
póefen) versie van het bestemmVlgspian blijven bestaan. 

Verwerkelijking 
De gemeente heeft de gronden die n:xlig lijn voor de ui Ivoeting van het 
plan nog niel in eigendom. Op basis ~an dil bestemmingsplan heeft de ge
meente de mogelijkheid om verwefhljking van de gronden in de toekomsI 
te realiseren. De belreffende gronden lijn op de vBfbeelding vOOfZief1 van 
de gebiedsaanduiding "wtO-lOIle - verwericelijking i n de naaste toekomst" 
en als lodanig in de regels opgenomen. 

5. 2. Regels 

De regels lijn vervat in artikelen die ooderverdeeldlijn in drie delen: 

In de Inleidende regels zijn algemeoo artikelen opgenomen die voor hel 
gehele plan van belang zijn. In artikel! zijn omschrijvingen opgenomen van 
de in hel plan voorilomende relevante begrippen. In artikel 2 is vastgelegd 
op welke wijle dient te worden gemelen. 

Door dele vaste omschrijving van de begrippen en van de wijle van me
ten, wordt eenduidigheid In de bedoelingen van hel plan gegeven en wordt 
de rechtszekerheid vergroot. 

s...o\lijnB.V. 



In de BeSJemmingsregels zijn de bestammingoo en de g ebruiks- enlof be
bouwingsmogelijkheden van de bet rell'ende gronden aangegeven. Oe be
stemmingen z ijn op alfabetische volgorde benoemd. In paragraaf 5.3 volgt 
een nadere toelichting op de bestemmngen. 

In de Algemene regels staan artikelen benoemd dle voor alle of meerdere 
bestenmingen gelden. Het betreft onder andere de v oor alle bestemmin
gen geldende gebn.Jiksregeis en de algemeen geldende ontheffingsregels. 

De algemene onthefftngsregets zorgen voor enige verTlJiming van de flexi
biliteit van het plan. Deze ontheffingen zijn niet spec;iflek op één bes tem
ming gericht, zij kunnen gebruikt woroen ten aanzien van alle bestemmin
gen. 

Het gaat hier om ondergeschikte gevallen als een afwijking van de par
keemorm en voor hel over.iChnjden van bestemmings- c.q. bouwgrenzen, 
mocht een meetvel5Ch~ daartoe aanleiding geeft. 

5. 3. Toellçhting op de bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een k orte toelichting gegeven op de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden van de be5temmingen in dit plan. 

5.3.1. Bedrijf 

De karakteristieke stolpboenlerij maakt wel deel uil van het bedrijfserf, 
maar het is niet de bedoeling dal hierdeze/fde bedrijven komen als op de 
rest van het bedrijfserf. Oe stolp is pri:nair bedoeR als representatieve ont
vangstruimte. Bedrijven kunnen Ilier !danten ontvangen. Omdal in de stolp 
andere bedrijven gewenst Zijn en er aodere regels gelden dan op de rest 
van !lel bedrijfserl.lleeftóe slDlpeen anderebestenvning gekregen. De 
stolp heeft de bestemming -Bedrijr gekregen. 

Binnen deze bestenming Zijn dienstverlenende bedrijven toegestaan, maar 
ook bedrijven tol en met m~ieucategorie 2 van de Bedrijvenlijst uit bijlage 1 
van de r egels. Bedrijven niet genoem::l in de B edrijvenlijst, maardie naar 
de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven uit de 
milieucategorieên 1 en 2, kunnen mjjdels ontheffing worden toegestaan. 
Geluidzonefingsplichtige. risicovolle ir.richtingen en I of vuurwerkbeóiven 
worden niet toegestaan. 

Het gebruik van óe gronden voor kantoren wordt ook als strijdig gezien. 
Ondanks dal het pand bedoeld is vou de on tvangst van klanten. is detail
handel ook niel toegestaan. Wel Is er een ontheffing opgenomen waarmee 
productiegebonden det ailhandelt oegestaan kan worden. 0 eta~handel In 
voedings- en genotmiddelen vaR niel onder (leze onthefflflQ. Wegen zijn 
wel binnen deze bestemming toegestaan. De oostelijke toegangsweg van 
het bedrijfserf zal binnen deze bestemming liggen. 
De st DIp i s gelegen bi noen een bouw vlak. B uiten het bouw vlak m ogen 
geen gebouwen opgericht worden. 

lI<J<o V-" B.V. lleslemmingsplan Sedr1fse<f KMwoude 
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Binnen de bestemming is een l'Ierkomstbepaling opgenomen. die regelt dat 
~ de (eerste) bedrijlsV8St'ljing alleen bedrijven viln het Galgeriet ol uit de 
kern Monnickendam zich binnen deze bestemming kunoon vestigen. 

Vanwege de waarde die de stolp I'Ieetl. il deze aangeduid mei de aan<! ui
ding "karakteristiek", om Ie voor1Iomen dat de stolp geheel of gedee~elijk 
wordt gesloopt is een sloopvergunning opgenomen. 

5.3.2. Besnf - Bedrijfserl 

Met ui tzolldetÎilg y an d B st!)/p, hee 11 het bedr ijfserf z elf de best emming 
"Bedrijf - Bedrijfserf" gekregen. BInnIIn dez 11 best errming zijnde bedr ijfs
panden, BfV'lll'l en terreinen g eregeld. waaronder 00 k de wegen en p ar
keerplaatsen. Binnen deze bestllflW11ilg mogen bedrijven worden opgericht 
mils erwordt voldaan aan tiet op de kaart aangegeven maKimaIe bebou· 
wingspercentage en de maximale bolnvhoogle. 

Om milieuhioder naar de omgeving te voorIlomen Zijn alleen bedrijven tOl 
en met milieucategorieêf1 3.2 van de Bedrijvenlijst uit bijlage 1 van de re
gels toegestaan. Bedrijven niet genoemd i n de Bedrijvenlijst. dia naar de 
aard en i nvloed op de 0 mgeviog geliJ<; te stellen zijn met bedrijven uit de 
milieucategorieên 1.2 en 3. kunnen fl'ióóels ontheffing worden toegestaan. 
Geluid.Zoneringsplictltige. r lsiooYoIe I nl'lchti1gen enJ of v UUfWerkbedrijven 
worcIen niet toegestaan. 

~ .... 
beheer) zijn 
luid e.d. 

Dienstverleoende 
stemming ni et 
frog Y'8fIenen voor 
hetgeen beitelt. 

Binnen de bestemnmg is een hefkomslbepaling opgenomen, die regelt dal 
bij de (eerste) bedrijfsvesliging alleen bedrijven van hel Galgeriet QI uil de 
kern Monnickendam zich binnen deze be!llemming kunnen YeSlogen 

In geval van nieuwbouw lTKlgen gebQuwen alleen gebouwd \YQ!"oon als VQI
daan is aan de par1U!IIrooml, zoals aangegeven in bijlage 2 van de regels. 
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5.3.3. ~ 

De g roenzcme rondom het bedr ijfserf i s r1(l()(!ulkelijk i n vefband m et de 
landschappelijke inpassing van het bedrijfserf. Omdat het groen van we
zenlijk belang is heeft het de best enming "Groen" gekregen. Binnen deze 
bestemming mogen geen gebouwen en verharding opgericht I aangelegd 
worden. 

langs de blJitenrand van de groenzone wordt een waterpartij aangetegd ter 
compensatie van het aan te leggen verhard oppervlak. Dit water is van we" 
zentijk betang voor een goede waternuishouding. De gewenste ligging van 
de waterpartijen i s in h et beet dkwalleitsplan weergegevBf1. Vanwege de 
mogetijke ligging binnen de besch enningszone van de dijk, is het oog niet 
uitgekristalliseerd of dit water ook daadwerkelijk op deze locatie aangelegd 
kan worden. Hierover vindt nog ov BI1eg met het Hoogheemraadschap 
plaats. 

Omdat de ligging van het water nog riet zeker is. is er voor gekozen om de 
gewenste I igging van het watBf op de verbeelding aan te duiden met de 
aanduiding' water". 0 verigens mag ook bul ten dez e best emming waler 
binnen de bestemming "Groen" aangelegd won:Ien. 

Ondergeschikt aan het groen mogen tJinnen deze bestemming wegen wor
den Opg ericht. Hierdoor wordt het mogelijk om een verbinding te maken 
tussen de t wee er ven met de best emming "Bedrijf . Bedrijfserf en w ordt 
het mogelijk om toegangswegen aan te leggen. 

5.3.4. Waterstaat - Waterkering 

Het dijklichaam van de H oogedijk i s bestemd met de dubbel bestemming 
...... aterstaat - Waterkering". Naast de ooderliggende bestemming z ijn deze 
gronden medebeslemd voor de besdlerming van de Hoogedijk. Bouwen is 
hier alleen toegestaan middelS een ontheffing van Burgermeester en Wet
houders. Verder is er een aanlegverÇiunning opgenomen het aanbrengen 
van beplanting en het afgraven en ophog en van gronden. Een ontheffing 
en aanlegvergunniog kan alleen worden verleend als er geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie van de dijk en er vooraf 
een positief advies over de plannen i; ontvangen van het Hoogheemraad
schap. 

Bes~ 8ed~ Kolwoode 
Status, VlIStgeo.leId I ~1 ().()9 
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6. UITVOERBAARHEID 

6. 1. Algemeen 

Wenelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven i n de uitvoerbaarheid
aspecten van een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoef"baarheid. 

6. 2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De poIderraad heeft haar visie op het voorontwerp bestemmingsplan gege
ven. D~ liep parallel met de I nspraakperiode van hel voorontwerp. In deze 
peOode kon iedereen zijn readle op he I plan geven en i s hel plan opge
stuurd aan de 0'1 ertegpartners. rtdens de Inspraakperiode zijn er twee in
fonnatieavonden gehooden: één m el de P oIderraad en één m et de i nwo
ners van Katwoude. De reactienota die van het Overleg en Inspr.lak is ge
maakt is als bijlage 4 bij d~ plan opgenomen. 

Na de informele pr ocedure v an 0 verleg en Inspraak hee ft he t bes tem
mingsplan de in de Wro vaslgelegde bestemmingspianprocedlJ'"e d0orlo
pen. Zo heeft het plan gedurende 6 weken, van 3 jufi 2009 tot en mei 13 
augustus 2009, voor een i eder ter visie gelegen. De zienswijzen zijn ver
werllt in een zienswijzenoota en naar aanleiding van de zienswijzennota is 
het plan op 29 oktober gewijZigd vast{lesteld. 

6. 3. Exploitatieplan 

Doel van de grot1de~pIoitatieregeting is hel inzichtelijk maken van de finan
ciêle haal bailrheid en h et bi eden Val m eerdere mogelijkheden voor h et 
kostenvemilill. waardoor er meer sluringsmogelijkheden 21Jn. Er wordt 0n
derscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een eJq)loitatieplan 
en de privaatrechtel~ke weg in de VQml van overeenkomsten. In het geval 
van een e xpIoitaIiepian kan de gemeente eisen en r egels stellen voor de 
desbetreffende gronden. 

Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg viln bedrijfspanden op het ba
drijfsert. Dit va~ onder de bouw?Iannen zoals bedoeld in artikel 6.2. 1 Bro. 
In de Wro Is opgenomen dat voor defgelijke bouwplannen. in veroa.nd met 
hel kostenverhaal van de gemeente, een e~pIoitatiepian opgesteld dient te 
worden. Deze verplichting vervaR inden het kostenverhaal op een andere 
wijze is ver:z:ekerd en hel stellen van nadere eisen en regels niet noodzake
lijk wordt geacht. 

In het kader van het bestemmingspl~n is er een exploitatieplan opgesteld. 
In het exploitatiepliln ZIJn de kosten en baten uileengezet. Uit het e~pIoi1a
tieplan blijkt dilt er geen tekort optreedt. 

6. ot. Economische uitVoerbaarheid 

Zoals in par agraaf 6. 4 i s ailngege~n worden al ie gemeentelijke kosten 
voor de aanleg van het bedrijfserf vernaaid. 

e.~ Bednt-fKMwoude 
Status; YOSIQeStekI / 29-11J-09 
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Uitgangspunt hierbij is dat de bedrijven die zich gaan vestigen op hel ba
drijfser1. de kosten gezamenlijk zullen dr agen. De gr ondpris is inmiddels 
meI óe bedrijven kort gesloten. Een aantal bedrijven hebben inmiddels de 
intentie uitgesproken te verhuizen naar hel bedrfjfser1. 

== 
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BIJLAGE 1 

~knopt historisch overzicht 
totstandkoming plannen 





Wanneer Wo< Wm 

Tweede helft Start discu ssie O\IBr nÎBUWIJ Gemeente 
jo~90 functies Galgeriet en yasligilg --YIn een nieuw bad~ BedrijYengroep Waterland 

bij Monnid<;andam 

Najaar 2002 DiIcussie 0YBf een be ' ...... Gemeente Waterland in over1eg 
terrein YIn circa 20 hectare bij met ProWl cie bij lIOOrtlei eiding 
Monnickeodam streekplan Noofd..HoIland Zuid 
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1. INLEIDING 

1. 1. Aanl.ldl~ 

Oe oot wikkeling y an een bedr IjfIerllliln de Hoogedijk I s een on misbare 
voorwaarde v 0t0l" de verster1mg ven de bi nnenstad v an MonnickenOam. 
Hel voorliggende best~n voor het bedr~ biedt pI.".;JIoglsch 
Mfl bouwtitel voor de her _tig~ Vln lokaal georiênteerde bedrijven 111-
1IomstIg van het huidige beOrfi\<lM~1 a.IQerieI naar .... t~ In het 
betloI.P<Wlg$lr1l aan dB Hoogec:Iik. Op lIgwr 1 i$ de liggr.g van het bedoijr. 
etf tegen de adltargrond van het besdlermd stadsgezicht en de haY enge
bieden van t,b.öendlm ~ 

' .1' ..... ; ot , Bet ij' "KM ... 



08-121.02 

AI een groot aantal jaren maakt het gemeentebestuur zich sterk voor verbe
tering van de binnenstad van Mannickendam. Het resu!taat is het ambitie\.>.
ze project Galgeriet: het verouderde bl!dr ijventerrein aan de ha ven zal een 
gedaanlewisseliog ondergaan. H ier zal een ui Ibreiding van de hè storische 
binnenstad gerealiseerd worden met 'NOningen, winkels en cuHurele voor
zieningen, In het voorjaar van 2008 ho!!eft de gemeenteraad het Structuur
plan Galgeriet vastgesteld. 
Een andere bel angrijke wens is het behoud van de lokale georiênteerde 
bedrijvigheid. De afgelopen jaren heeft een groot aantal op de lokale ge
meenschap gerichte bednïVen de deuren moelen sluiten. 

Oe gemeente is dan ook van meniog dat de Iokalll bedrijven die van Galge
riet moEItim vertrekken, zich op een nieuwe locatie in de buurt zouden m0&
ten kunnen vestigen. Vertrek van deze bedrijven naar buiten de gemeen!&
grens is in vee! gevallen ongewenst. Door huisvesting builen de gemeente
grens zullen deze bedr ijven hun loM'e herkenbaarheid verliezen. zal een 
deel van dil WIIrkgelegenheid verloren gaan en een stukje van de eigen en 
levendige uitstraling van Monnic:kendrm verdwijnen. 

Door miGdel van een zorgYUldig proces heeft de gemeente dil mogelijkhe
den vOO( het verplaatsen van dil bedrïven verkend in de kem van Mannie· 
kendam zelf en daarna (toet1 herplaabing in die kem niet mogelijk bleelt;) W1 
de randen van het waardevolle landschap van Watertand (zie paragraaf 1.3 
en bijlage 1), Hleruills het idee van 'bedrijfserven" naar voren gekomen. 
Uitgangspunt is dat een bedr ijfserf dl::ht bij de best aande bebouwing van 
Monnickendam moetltggen. De maxifnale omvang van een bedrijfl>erf is 2 
hectare. Door deze beperkte omvang kunnen terreinen worden gecreêerd 
die passen in hIIt landschap en bij hIlIstramIen van de "boerenerven". 

UiteindlIlijk stelt hIIt gemeentebestuurvOO( alleen het bednjfserf In Katwoo
de aan de H oogedijk te ontwikkelen. ,l,11een dit bedrijfsed heeft de Instem
ming van de provincie; dil provincie heeft die instemming in een streekplan 
vastgelegd. VOOf bedrijven die niet owrgaan naar hIIt bedrijfserf Katwoude 
wordt met de ondememe!$ overlegd over passende oplossingen. 

Het bedrijfserf Katwoude zal een unieke bedrijfslocatie worden, waaraan 
hoge kwaliteitseisen wordefl gesteld ten aanzien van l andschappelijke in· 
passing, inrichting en ui tstraling . Het bedrijfserf zal de ui tstraling van een 
·boer~ kr1gen. Oe karakteristieke stolpboerderij aan de Hoogedijk zal 
hlem een bel angrijke bijdrage leveren. De ovefige te vestigen gebouwen 
zullen qua karakter aansluiten bij gebouwen op een "boerenerf". 
HIli voorliggende bes lemmingsplan v oorzIet da arom I n ruimte VOOf lokaal 
georiênteerde bedr ijvigheid op bedr ijtsperoelen om zoomd m et veel 9 reen 
en water. 

De provincie is voornemens een fietspad van Monnickendam naar Zedde 
aan te leggen. Dit fllllSpad is geprojecteerd aéln de oostzijde van de N247. 

Bun>V." B.V. 



Ter hoogte van net bedlijfserf 191 direct ten OO$ten van de N241 aen kaas
en klompenboefdel1. De mogelijkheid bestaat om het fietspad OYBf net be
drijfsetf heen te leggen. 

1. 2. PlIIn~ 

Het plangebl6d ligt even ten noorden 'o'Sn MonnickenOOm. Het gebied 1$ ge
lagen biI'InBn de rode contour van het c:Iorp K.atwoude en Is 2 hectare groot. 
Op nel terrein ligt nu een kleine karekterlstiek stolpboen:iarij . Ten noorden 
van het pla!'9flbied ligt de polder Katwouda. Dit betreft aen open agrarisch 
~BBn"'l·cIIgBbiId, WaaJ de nadruk ligtop de meIcv~. Hit plange
bied is WlltgegBV'ln in figI.v 2 . 

Het toekomstige bedrijfsarf l igt dil'eQ ten noorden van de H OOQedijll. Iven 
Y!lOrbij de a fslag van de pi" ovinçiale weg N241. Aan de ander I zijde van 
deze dijk ligt hit water van hit Monnlckenda.mmarga~ mlt dll'eQe aansluI
ting op de Gouwzee, hat M artarmeel en en kelt! jachthavens. Lan gs de 
Hoogedijk treft men bebouwing met bad~ en beOr~ 
aan. O. beOrijfl8CtivltBiten zi jn In aen aantal gevallen i n grootschallQa ge
~ onder getnc:hlLang s de W "~ v., het bed.- ijfseIt v ormt de 
kaa5- en kIornperoboenjI aan de H oogedijk 1 de begrenzing. Op dit PBf
ceel worden tevens oIdtimer-bussen gestald. In de (voormaIiOa ) boanSer1 is 
ook aen bed, ,fa ...... '11 aa.-Zig. 
Aan de oost zijde. op de Hoogedijk 4, '1 aen l oonbedrijf gevestlgd. B i het 
loonbedrijf ,taan grote bedrijfshallen en aan de HoogBdijk I, ook een b I
drijfswoning aanweZig. 

r ,,,,iog !',S· ,.,.KaI 



1. 3. proc:es 

De gemeente is al sinds eilld Jaren ne~entîg beZig om planllen te ontwikke
len voor Galgeriet E en bel angrijk i ritialîef I ag tLierbij bi je en groep v an 
MofInickendamse onder nemers, van ander evertegenwoordigers van h et 
bedrijfsleven en v an de gemeente zelf. 0 eze Mormickelldamse onder ne
mers. verenigd i n de W er1Igroep Centrumvoorzieningen M onnickendam 
(WCM). heeft in 2002 e en plan gepresenteerd met mogetijke ontwikkelin
gen voor de hete kern van Monndendam. Dit plan bleek. bij veet groepe
ringen In de Monnickendamse bevoIkflg op steun te kunnen reltenen. Kern 
van het plan was een revitalisering Vil1 de binnenstad van Monnickendam. 
Nieuwbouw op Galger\et en de nabij gelegen terreinen en Jachthaven is 
hiervoor een bet angrijk element. Die nieuwbouw zou moeten bestaan uit 
deta~handel, voorzieningen voor dienstverlening en woningen. 
In januari 2003 heeft de gemeenteraaj van Waterland met het plan van de 
WCM ingestemd. Daarna heeft de raad In juni 2004 ervoor gekozen om als 
eerste Galgeriet zalf te ontwikketen. 

Voorwaarde voor herontwikketing van Galgeriet is dat er ruimte komt voor 
het uitplaatsen van bedrijven. De gemeente Waterland heeft in 2005 aa n 
het bureau la4sale (landschapsarchitecten) opdradlt gegeven om te zoe
ken naar geschikte locaties in de 0 mgeving van Monndeodam voor h et 
verplaatsen van bedrijven. la4sale gaat in haar rapportage "De logica van 
de lande~jkheid" 'I uit van een offensieve strategie: behoud door ontwikke
ling. De benadering van Ia4sale bevateen bedrijvenprogramma 10 een aan
tal losse " groene" kOl'reis in de I andschapsstruduur r ond M onndendam. 
Die I ocaties hebben z oveel mogelijk de kenmerken v an de bes taande 
"landschapseigen" bedrijfskOl'relS. de "boefenerven". 

De gemeente heeft in het programma·akkoord 2006 - :rol0 "Samen aan de 
slag" prioriteit gelegd bij de ontwikkelng van Galgeriel en de daar mee sa
menhangende ontwikkeling van bedrjfserven. In hel programma-akkoord 
staan vier mogelijke locaties voor bedrijfserven genoemc2. Het rapport -oe 
logica van de landelijkheid" d.d. november 2005. alsmede de mei de pr0-

vincie afgesproken cr iteria inzake de lokale gebondenheid. zijn hi ertlij al s 
uitgangspunt gehanteerd. De uitgangspunten van de provincie Zijn in para
graaf 4.1 verwoord. 

Vanaf de zomer van 2006 is op grond hiervan een intensief proces van ac
tieve planontwikkeling in gang gezet. Op 29 maart 2007 heeft de gemeente 
alfICept plannen voor Gatgeriel en een Bedrijvenplan voor de bedrijfserven 
rond Monndelldam gepresenteerd . 

• 001ogica.., .. ......-._., .... ,_~ 

au", Vijn B.V. Bft~ Bec!r1fserf KaIwoo.W 
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Het B edrijllenplan i s gebaseerd op ui Igebreide Inventarisaties lIan de b e
drijven op Galgeriel en van de binnenstad. Verder is een uitvoerige SWOT
analyse g epresenleerd OIlElf de m ogejjkheden lIan de in hel programma
akkoord genoemde Iocatie's voor de bedrijfserven. 

Bij deze analyse worden de belangrijk~te sterke en zwakke punlen alsme
de de kansen en bed reigingen 11 an ós locaties onder zocht. H et concept 
Bedrijvenplan gaf toen aan dat erven aan de Hoogedijk (eerste voorkeur) 
en aan de KIoosterdijk konden worden gerealiseerd. 
Deze plannen zijn vervolgens aan de crde geweest in uitgebreide inspraak
en co nsultatierondes onder bel anghebbenden, organisaties en i nwoners 
van de gameente. 
Naar aanl eiding 11 an de lloor1ichtings- en co nsultatieavondan tlandhaaf de 
het college de eerste lloorkeur 1Ir:J(X de locatie aan de Hoogedijk en gaf na 
de inspraak- en consultatierondes de tweede voorkeur aan een derde. 
nieuwe. zowel doof de gemeenteraad als door de ondamemBr.l gedragen 
locatie adltB( het Texacostation en schrapte het college da locatia aan de 
KloosteRlijk. 

Oe gemeenleraad heeft YefVOlgens op 27 september 2007 unaniem WIge
stemd met hel Maslerpian Yr:J(X Galgeriet en Yervolgens ermee Ingestemd 
om no g een ex tra co nsultatieronde I1 houden 0Yef de I ocatie adI ter h et 
Texacostation. Hel college heeft medb oIItobef 2007 op basis van de uit
komst lIan deze consultatieronde aançegeY8fl vast te houden aan de 1Ir:J(X
keur \I0OI' daze locatie achter hel T exacostation. Oe gemeenteraad heeft op 
25 oktober 2007 i ngestemd met cia 11 OClIStellen y(JOl de t wee bedrijllener
ven. Hie~ WBfden twee amendementen aangeoomen. Het eerste amen
demenl ging over de regiBfol waarbij hel college Ie gelegener lid een noH· 
tie OIIer de regierol an de linanciêle gevolgen IB( goedkeUfÎng aan de raad 
zal IIOOI1eggen. H el I weede am eodemenl ging over da gewenste 9 roeoo 
rand lIan hel bedrijfserf. Hierbij Is aangegeven om de rand van het bedrijf
serf (mei bomen. bosschages en waterlopen) niet in bezit 110 beheer over 
Ie dragen aan een organisatie op het gebied lIan natuur- en landschapsbe
scherming. 

Naar aanleiding van de gemeentelijke plannen omtrent bedrijf5erven heeft 
de gemeente de p rOYincie 11 erwchl de r ode contour 11 an hel s tJeeIlplan 
voor de locaties aan de Hoogedijk en adlter het TeXitOOStation aan te pas
sen. zodanig dal daarbinnen een bedr1lserf lIen maximaal 2 hectare gerea
liseerd kan worden. Ondanks hel aanvankelijk posi tieve voorslel 11 an Ge
deputeerde Staten 1I(JOl beide locaties, heeft alleen het bedriJfserf Katwou
de deze rode contour gekregen (zie paragraaI2.3). 

Op basis van de provinciale besluilllooning heeft er op 5 juni 2008 een 
raadsdisaJssie pi aatsgevonden. 0 p basi s lIan deze di scussie co nstaleert 
hel college dal er binnen de raad een)reed draagvlak Is voor het doorgaan 
mei de planootwikkeling voor Galgeriet yr:J(X het 6edrijvenplan Monnichn
dam en y r:J(X de ont wikkeling lIan de I ocatie Hoogedijk bij de ui tplaatsing 
van bedrijven val1U~ GalgerIet. 



Omdat de locatie Hoogedijk onvoldoende ruimie biedt voor alle uitte plaat
sen bedr ijvefl, hee 11 de gemeenteraad daar om op 21 au gustus 2008 op 
Iloofdl~nen oe notitie "Vervolgaanpak' vastgesteld. 

In die notitie geell de gemeente aanop welke wlZe ze alternatieven van
wege de provinciale besluitYonTling wt onderweken. 

Parallel aan hel proces van G algeriel hee 11 het gemeentebestuur v ervol
gens stappen ondernomen om oe panologische procedure voor het be
dnjfserf in gang Ie zetten en tegelijk een bijbehorend beeldkwaliteitsplan 
door la4sale (landschapsarchitecten) t e lalen ontwikkelen, dal aansJutt op 
de eerder gefOfTTluleerde principes V<Y1 -De logica van oe lanclelijklleid". De 
uttg.angspunten voorde ont wikkeling v an het b edrijfseff K atwoude zijn te 
lezen in paragraaf 4 .3. 

1 . • , Context piangebied 

Het pi angebied van hel bedn1fserf I igt aan de r and v an het oude l intdorp 
Katwoude en nel bui ten de historisdle kem van Monnickendam aan hel 
havengebied dat toegang geelltol dB Gouwzee en het Markem-oeer. Kal
woude ligt aan de Gouwzee, ten noorden van Monnickendam en heell circa 
228 inwoners. Katwoude staal intemillionaal bekend om haar kaasboerde
rijen . Ja arl~ks komen hier vele t oeristen met eigen ogen bekijken hoe de 
beroemde H ollandse kaas wordt gemaakt KaIWOude bestaat uit het l inl
dorp Katwoude en het buurtschap Zedde. 

In het dorp slaan boerdefijen. gerestaureerde landarbeióerswooingen, een 
Hollandse molen, een hotel en een dorpshuis. Ook is er hier en daar een 
nieuw huis tussen gebouwd. In het IlebolNMgslint langs de Hoogedijk 
staan ook diverse bedrfven. Hierachier strekt zich het veenweidelandschap 
uit met een duidel~k samenhang tussen verkavelingspatroon en de cuHuur
historisch waardevolle bebouwing Ia~s de ontginningsassen en de dijk. 

Het hi storisch Zui derzeestadje M onnickeodam (rond de 10. 000 i nwoners) 
heelt een m ooie hl storisdle bi nnenstad. di e door de t ijdheen 9 eed be
waard is gebleven en aangewezen is als beschemld stadsgezicht. In figllUf 
3 Is oe ligging van Monnickendam in de regio weergegeven. 

Monnickeodam is sindS het verre ver1eden al bekend om zijn Yisrokerijen . 
Ook de jacht- en bool!iefhebbers kunnen hun hart ophalen in MoMden
dam. Ze kunnen aanmeren in één van de vier jachthavens die Monnldlen
dam rijk is. 5cheepsweM!fl en nautische bedrijvigheid horen bij Monnk:· 
kendam. Vanaf de code Walerlanctse zeedijk is een veron:ting naar het 
VOOfmiIlige eiland Marken, in zowel binnen- als buitenland bekend om haar 
mooumentale houten huizen en klederdracht. 

Buro Vijn 8 .V BesIemmingspIIIn s.d~ KMwoude 
Stat ... : Vastgesteld / 29-1O-W 
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Oe histotisd'Ie Waterlandse zeedijk maakt deel uit van de hoofdYetdedi
g~n van de S ~ ven AsnslilH'dam. Het is een m litaI' verde<iging:s-
~ dat tussen 1870 en 1915 i. aangllligd IIr besd'letrni'Ig van Amster
dom. 

Het aanleggen van een becIrijfMlf met de uitsIJaMg van een boerene11, 
past bioMen het tinldorpklll!kllr ven de ~k bij Katwoude. Oe oucII 
karakteristieke st otpboeldef1 v entlrkt de ui tstramg at s boefenerf en za I 
behouden btijven. De overige bebouwing op het terrein zal hlefbij aan$lul
tin. 
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1. 5. Opgave bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied is hel Bestemmings· 
plan L8fldelijk gebied van de gemeente Waterland (1999). In hel vigerende 
bestemmingsplan hee ft het pi angebted de best emming" Agrarisch". D e 
onlwiklleling van een bedrijfself past niel binnen het huidige bestemmings· 
plan. 0 m de on !Wikkeling van het bed rfjfserf pi anologisch mogelijk Ie ma· 
ken, moet hel bestemmingsplan YOOt dit gebied gewijzigd worden. 

In hel voorliggende bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor het vesti
gen van een aantal uit Ie plaatsen lokale bed~ven. 
In het beslemmingsplan zal nadrnkkelijk aandacht worden besteed aan de 

landschappelijke inpassing van het erl. Hiervoor is het "Beeldkwallleitsplan 
bedrfjfserl KaI"Mlude" door Ia4sa1e opgesteld. 

Het doet van het bestemmingsplan is planologisch ruimte te bieden voor 
het goed kunnen functioneren van lokale bedrijvigheid in de k omende Ja
ren. binnen de aangegeven landschappelijke kaders. 

1. 6. LHsw ijzer 

Het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal In eerste 
Instantie ingegaan worden op het gekIende algemene rnimtelijke beleid dat 
als kader dient YOOI"" dit bestemmingsçlan. Bij de ultwer1Ung yan de plannen 
moet eveneens rekening worden gehouden met de relevante milieu· en 
omgevingsaspecten en -wetgeving. Deze komen aan boel in hoofdstuk 3. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de uitgangspunten roeef9EIzet die in dit 
bestemmingsplan een juridisdle vertlling krijgen. Op basis van het beleid, 
de milieu- en omgevingsaspecten en de uitgangspunten, yind! in hoofdstuk 
5 een y ertaling pi aais naar de regels en de v ertIeeIding (plankaart). In 
hoofdstuk 6 zal l enslotte ingegaan w()'"den op de maatschappelijke en eco
nomische uitvoerbaarheid yan het plan. 

Sun:>Vijn S.v. Beslemmingsplan Bed,.....n Ka!woude 
SIatUS: Vastoestelcl / 29-1().{l9 
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2. BELEIDSKADER 

2. 1. Algemeen 

Aan i eder bes temmingsplan I igt een aantal ui tgangspunten ten grondstag 
ten aanz ien v an de t oellomstige i nrtllting. 0 eze ui tgangspuntefl v inden 
hun grondslag in gemeentelijk beleid, zoals hel rapport "De mogelijkheden 
en onmogelijkheden van bedrijfseMlll bij Monnickendam" en de wens om 
tot nieuwbouw op Galgeriel ta komen. Ook is ar beleid op deelterreinen ten 
aanzien van wonen. werken, landschap of milieu. da I voor een ruimtelijk 
ptan als het bestemmingsplan van belang is. 

Dit gemeentelijk beleid ten aanzien van de inrichting van het gemeentelijk 
gebied In hel algemeen en de bedrijven en het bedrijfserf in het bijzonder, 
heeft mede gestalte gekregen vanwege ruimtelijk beleid van hogere over" 
heden. zoals het r ijk en de provincie. Het provinciale streekplan vorml het 
toetsingskader voor de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Provinciaal an 
gemeentelijk beleid zijn ieder op hun beurt weer een vertaling van de meer 
atlstrade regie op nationaal niveau. het Rijksbeleid . 

2. 2. RIJk 

Nof. Ruimte 
De Nota Ruimta (2006) bevat de vis'e op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland tot 2020, met een doortijk naar 2030. Het Iloofddoe! van het na· 
tionaal ruimtelijk beleid i 5 ruimte sch eppen voor vefSChalenda ruimtevra· 
geode functies op het beperkte opperAak van Nederland. Het ruimtelijk be
leid is gerichl op vier algemeoo doelen: 
• de val"5terking van de internationale concurrentiepositie; 
• het bevorderen van krachllge steden en een vitaal platteland: 
• het bo rgen en on !Wikkelen v an belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden: 
• het borgen van de veiligheid. 

Twee begrippen staan centraal In de Nota Ruimte: basiskwaliteit en na60-
nalu ruimtelijke hoofdstnJchJl)(". Basiskwaliteit zullen alle provil'lCies en g e· 
meenten in hun ruimtelijke plannen moeten nastreven. Het rijlllaat de regie 
aan provindes en gemeenten zelf over. Voordu niltionale ruimtelijke hoofd· 
structuur (ofwel de g ebieden di e van nationaal belang z ijn) gelden meer 
dwingende regels van rijk. 

De nat ionale r uimtelijka Iloofdstructuur bestaat u It de bel angrijksta gebie
den In Nederland op het terrein van economie. infrastructuur en verstedelij
king. water. natuur en landschap. 

Monnick.endam maakt dool uit van het nationaal stedelijke netwerk Rand· 
stad Holland. M onnickendam i s hieril'll ngedeeld bi nnen het eco nomisch 
kerngebied van Amsterdam. 

Quro V".., B.V. 
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In de nationale stedelijke nel_rIt;en is de vomling van goed bereikbare en 
aantrekkelijke stadscentra met diverse rundies en voorzieningen van groot 
belang_ 

Anderzijds acht het rijk de duurzame nabijheid van een groen recreatief uit
Ioopgebied voor de stedelingen. dich:bij de stad. van belang voor de leef
baarheid. De gemeenten dragen daavoor de eerste verantwoordelijkheid. 
Het rijk heeft een stimulerende rol endraagt bij aan de benodigde investe
ringen. 

Het waardevdie landschap van Waterland maakt deel uit van de Rijksbuf
ferzone Amsterdam - Purmerend. In de loop van de jaren zijn de Rijksbuf
ferzones steeds meer ondenleel gaan uitmaken van de stedelijke net_rIt;
vomling. Zij hebben naast hun bel angrijke functie als "buffet'" tussen de 
steden 00II; een toenemende rol gelm,gen als recreatiemogeJijkheid voor de 
stedelijke bevolking. Gezien de nog steeds grote tekorten aan dagrecreatie 
in deze gebieden. is het betangrijk dat het accent nog meer komt te liggen 
op dag recreatie. S iods het aanwijzen van de ze g ebieden zijn zeg evrij
waard v an grootschalige bebouw ins; en z ijn m ede daa rdoor van grote 
waarde voor de stedetingen die dicht 011 huis van open landschappen willen 
genieten. 
De provincies hebben het voortouw om. in overleg met de bet rokken ge
meenten, de verdere ontwilketing ~ an dez e 91" ootschalige, regionale 
groengebieden ter hand te nemen. In deze gebieden Zijn ruimtelijke ontwik
kelingen mogelijk, mits de l andschappelijke en recreatieve kwaliteiten WOt:

den behouden of worden versterkt. Nieuwe gebouwet1 en gebouwde struc
turen die hi erbij passe n, mogen het groene karaktBf van hot gebied niet 
wezefllijk aantasten. 

Ter beschenning van de gr oene en reaeatieve waan:Ien ligt Monnidlen
dam ook in het nationaal landschap Noord-Hotlands Midden. De kwaliteiten 
In het nationaal landschap moeton worden behouden, duurzaam beheerd 
en waar mogelijk versterllt. Ruimtelijk! ontwikkelingen zijn mogetijk mits de 
kemkwaliteiten worden behouden of ~el"5tllfkt. PrtMncies zijn verantwoor
delijk voor de uîtwen..ing van het beleid. 

Nel bui ten hel pi angebied I igt het M arlt;ermeer- en IJsselmeergebied. De 
kemwaarden van het gebied. de weidsheid. de horizon. de natuurwaarden 
en de cultuurhislorisch waardeIlOIe randen met het silhouet van de Zuidllf
zaestadjes dienen behouden te blijven (Nota Ruimte 20(6). Het Marlt;er
moer en de Gouwzee maken ook deel uil van Natura 2OOO-<;jabied " Mar
kanneer & 1Jmeer". Dit Natura 2000-gebied maakt levens deel uit van de 
door het rijk aangawezan Ecologische Hoofdstructuur. In cl in de nabijheid 
van beschermde natuurgebieden geldt hal "nee. tenzij"-regime. Nieuwe 
planrlBn. projecten of handelingan zijn niet toegestaan als zij de wezenlijke 
kenmerlt;en of waarden van het gabied aantasten. 

Bult> V-"" B.V. 



Oe Hoogedijk, een prmaire water1lering , beschermd het achle(liOgende 
lal'ld legen overstroming vanuit het tJuelmeer. Vrxx het waterbeheer van 
hel IJsselmeef9ebied is op grond vande Startovereenkomsi Watarbeheer 
in de 2,000 eeuw (WB21) gekOlan 1I0OI" 'meegroeien' met de stijging van de 
reespiegel. Op een toekomstige dlJkwlliterking moet nu al worden geanll
cipeerd. 

Hat ~k verpIic:ht pn:Mnc:ies en g_1en om uitwerking Ie geven aan indI
catieve vrijwaringszooes langs de dijklW1 rond het Usselmeergeblad. 

\IJetde Noa Walwtlulshoudlng 
Oehoofddoefstelingvande Viatdl Nota WaterlxJishoodiflg (1998)Iuidt: 
'het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het Instand
houden van gemnda en vHftradltige watllniyst&men waarmee dUIszaam 
gebruik blijft gegar.tndaerd' . Om dit la koonen realiseretl wontt gepleil 'lOOt 
een samenhangend beleid tussen wat ... , ruimtelijk ordening en milieu, 

2. 3. Regionaal 

W.tetbeheen;plan J 
Hoogheemraadschap H oItal'lds Noorderkwartier hee n I n 2006 een nl euw 
waterbeheerplan ( WBP3) v astgasteld. H 11 pi sn besdlrijft de ui tga~ 
Ien en slrategische doelen voor het wat81beheer VOOf de periode van 1 J ... 
nuari 2007 tOl: en met 31 december 2009, De volgende thema's komen In 
het WBP3 aan de orde: llel beheer Vltl het watersysteem, de aanpak van 
lozingen (bronaanpak) en ruimte 'lOOt nier nu en in de toekom$l. 

Als doeIsteling -....;)f(I genoemd dat in 2009 de kwaliteit van het water in het 
gehele beheersgebie<l rTli"Wnaal aan de waterkwaliteit van 2000 voldoet. 
conform het proWlciaat beleid (PrQvin;iaa1 Walefplan). Venier l,n In 2009 
voor cifca 80 procent van de gebieden met een wateropgave met de pro
vincie Noord-Holland, de grondbelitlers en gemeenten procesafspraken 
gemaakt 

Ontwel"p &!/e1dsnota/J ... /rn.wgebled 
In de Ontwerp BeJeldsnola IJsulmetfJlilbied (december 2008) geen het 
kabinel een visie op de ontwikkeling van het IJsselmeergebied. In de Be
leic:Isnota IJsselmeergebilld worden de beleidsuitgangspunten len aanzien 
van bui tandijks bcu'IIIn ui I het N ationaat Wateq:Jlan onder schreven. 0 e 
herontwi;keting van Galgeriet past uitstekend biMan deze randvoorwaar, .... 
2. 4. Provinca 

Oe provncie geen de kadafs voor berutting van de ruimte in Noord-Hobnd 
Zuid aan i n hel Streekplan NootrJ..Hoi/ant Zuid 'Ontwikkelen met Irwaite/t' 
(vastgesteld door ProWIdaIe Stalen op 111ebruari 20(3). 
In het 5tree11;ptan ziet de provincie liet. voor;reven opgaven gesteld: 
• ruimie creêren voor waler; 
• ontwikkeling van waardevolle lal'ldsdlappen; 

B j'j.~BW1""~ 



• een bereikbare netwerkstad: 
• ruimie voor WOllen: 
• ruimie voor werken: 
• een economische bestaansbasis voor de landbouw: 
• behoud en ontwikkeling van cu~uurtlistonsdle waarden. 

Gemeenten binnen de regio Waterland staan allen voor de binnenstedelijke 
(woningbouw)opgave uil hel SlTeekpUn Noord-Holland Zuid en voor een 
opgave om milieuhinder1ijke bedrijven uil de kernen Ie verplaatsen. H~ 
is de streekplanuitwerking 'Waterlands Wonen" van groot belang. In dil op.. 
Zicht oodersleunl de provincie dan ook de pi annen van de gemeente voor 
een I ransformatie van G algeriel Doel i s om doo r een kwaliteitsimpuis de 
historische binnenstad van Mormickernam Ie revitaliseren. In hel kader van 
het convenani t ussen regio en pr ovincie (juni 2008) voor de t otale I CT
opgave van 2000 w OfIingen, neeml de gemeente Walerland er 250 voor 
haar rekening. Om deze opgave Ie verwezennjken is verblijfsverplaatsing 
van Galgeriet een VOOIWaarde. 

Hel provinciale beleid ten aanzien van bedrijfsvestiging zei enerzijds in op 
het verbeleren van de benut ting van bestaande bedrifvenlerreinen en a n
derzijds het planologisch mogelijk maken van nieuwe bedrijventerreinen. 
De locatiekeuze voor nieuwe bedrijvenlerrer.en krijgt gesta~e door middel 
van hel Iocatiebeleid. Het k:lcatiebeleid draagt bij aan een zorgvuldig en 
zuinig ruimtegebruik op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast dient het 10-
catiebeleid zorg I e dragen voor een goede kwaliteit van inrichting van de 
locaties en inpassing in de omgeving. Hiennee wordt bijgedragen aan een 
doelmatig gebruik van de verkee~ en v8fVOel"5infrastruduur. De proWK::ie 
biedt hiermee ruimte om tegemoet te komen aan de marktvraag naar loca
ties en vestigingsplaatsen voor bedrijvigheid, kantoren en voorzieningen. 
De algemene lijn In hel slreeltplan is dal bedrijfsverptaalsingen in de regio 
Walertand worden opgevangen op het regionale terrein Baanslee-Noord. 

Kleinschalige hervestiging op een ni aJWe locatie op gr ood van lokale ge
bondenheid wordt niet op v oorhand litgestoten. De omvang en het soort 
bedrijven lenen zich niel allemaal voor vestiging op een regionaal bedrif
venterrein. M et de st reekplanuitwerking "Waterlands Wonen" is de trend 
gezel voor ontwikkelen met kwaliteit BI op een wijze die past bij de Identi
teit en kwetsbaarheid van hel gebied ( Nationaal landschap Laag Holland. 
Belvedère-gebied en Rijksbufferzone Amsten::lam - PlJlTTIflfend). 

In februari 2007 heeft de provincie de slreekplanuitwerking AanvuJJend be
leid op streekplanwtwet1Vng WalMands Wooon in de Rjjksbufferzone Am
sJerdam - Purmerend vastgesteld. Dit betreft een uitwerking van de aanwij
ling als Rijksbufferzooe door het Rijk. 

In de streekplanuitwerkîng staat dat rode ontwikkerrngen. zoals het bedrijf
serf in het bufferzone-gebied dienen l)ij Ie dragen aan de versterking van 
het landschap. versterking van de dagrecreatieve mogelijkheden of (\OOr 

sanering van ongewenste bebouwing. 

Buro v-,.. ev. gestemmingI.pIMIB«lrijlMrf KM ,ode 
S"'IUI: v .... lgeSleid / 29-1().(J9 
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Vanuit de landschappelijke structuur wordt bepaald wat er op welke locatie 
mogelijk is en in welke mate. Per locatie zal daarom maatwe(\( nodig ~jn. 
De benader ing van hel in opdr acht van de gemeente op gestelde rapport 
·Ou logica van de l andelijkheid" (la4s.ale) kenmerkt zich door een strategie 
wn behoud door ontwikkeling. Oe belilnglikste kanttekeiWog bij de ontwik· 
keling is de kwaliteitsborging en het voorkomen van uitbreidingen. 

In de Parti61e heniening actualisemg Streekplan Noord·HoIIand Zuid 
(vastgesteld door Provinciale Staten ~ 17 december 2007) is de rode c0n

tour voor het bedrijfserf Katwoude aangepast, waarmee de provincie offici
eel de weg heeft vrijgemaakt vOO!" verdere planvonning van het bedrijfserf 
Katwoude. 

Oe Inrichting en ruimtelijke inpassing yan een bedrijfserf in het gebied ver
eist maatwe(\(. Oe provincie vindt het daartMj.ln navolging van de yooostel
!en yan de gemeenle op dit punt. I18n groot belang dat de realisering van 
het bed~serf met kwaliteit wordt uitgellOefd. passend bij de identiteit van 
het gebied en met respect vOO!" de keml<waliteiten van het nationaal land· 
schap. Om deze ambitie om te zett8f1ln uitvoerbaar en afrekenbaar beleid 
stemt de provincie in met de els van de gemeente dat hiertoe een beeld
kwaliteitsplan opg ezet moet w on:Ien. H et st atenbesluit om pi anologlsch 
medeweriling te verlenen aan de r eal:satie op het bedrijfserf Hoogedijk 0n
derschrijft impliciet de lokale gebondenheid en het landschapper.jk concept 
I18n "bedrijfsarven·. 
In de lijn van de provinciale "Ruimte vOO!" Ruimte--regeling moet buiteoop
slag als verboden gebruik worden op!jenomBn in het bestemmingsplan. 

Wa/Meling en veiligheid 
Op lerm~n moeten de di jken langs Ijsselmeer en Markermeer wOfden ver
sterkt. teneinde de veiligheid v an de kust te kunnen bi ijven garanderen. 
Gemeenten mogen deze ontwikkeling voor veiligheid nl et oom ogelijk ma
ken en moeten nu al in hun plannen tiermee rekening houden. 
Voor de toekomstige dijkverzwaring I~ngs de kust van Ijsselmeer en Mar
kermeer, wordt in het streekplan een regie aangegeven. Voor de toekom
stige dijkversteriling geldt een Indicatieve vnjwaringszone van 175 meter 
buitendijks, en 100 meter binnendijks. In de streekplanperiode zal in dit ge
bied een m eer concrete uitwerking plaats vinden op grond van maatwefk 
met het Rijk, de waterbeheerder en de gemeente samen. 
Bij nieuwe initiatieven kan het vereis:e onderzoek op kosten I18n de initia
tiefnemer vooruit worden getrokken (:tie ook paragraaf 3.7). 

2. 5. G8ITMente 

Algemeen 
Oe gemeente Waterland is al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van 
plannen voor de verplaatsing van lokaal georiênteen:le bed rijven. Hie fbij 
was al duidel~k dat verplaatsing I18n die bedrijven binnen de kern van Man
nick.endam niet mogelijk was. 

~-~~ 
Status: Vas1geSteIcI / 29-1Q.09 

Buro Vljn BV. 
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Daarom is gezocht naar locaties direct buiten deze kern. Hierbij was een 
noodzakelijke voorwaarde dal hel k\Yetsbare landsdlap van Waterland ltJ 
min mogelijk zou worden aangetast. 

In het kader van deze uitgangspunten heeft hel bureau la4sale het rapport 
"Oe logica van de landelijkheid"' uitgebfac:ht Het rapport bepleit k1einsdlall
ge op ossingen van ei rca anderhalvetot twee hectare. Deze locaties ~jn 
van hoogwaardige kwaliteit en worden vergeleken met de traditionele"boe
renerven". Het rapport noemt drie zones waar de erven kunnen worden ge
realiseerd: Monnickenmeer en Kloosterdijk in Monnickendam en Hoogedijk 
in Katwoude. 

Oe gemeenteraad van Watertand heeft op basis hiervan geconcludeerd dat 
er mogelijkheden zijn vOO( drie é vier kleinschalige bedrijfserven in de ge
meente_ U iteindelijk Is. mede op plaats van besluitwrming bij de provincie, 
gekozen voor de ontwikkeling van de locatie Hooged11k. Deze locatie bleek 
na een zorgvuldige afweging het minste effect te hebben op het landschap 
en het beste aan te stuiten bij de bestaande bedrijvigheid. 

Masterplan! Structuurp11In GII/geriet Monn!ckendllm 
Hel bedrijventerrein Galgeóel zal een transformatie ondergaan. Het verou
derde terrein zal worden hefontwikkekl tot een ni_ woon- en wer1doca
tie, als aantrekkelijke schakel tussen de oude binnenstad en de havens. In 
het nieuwe gebied zullen woningen, winkels, maatschappelijke IIOCItVenin
gen en een hotel ontwildleld worden, In maart 2008 heeft de gemeenteraad 
het Masterplan vastgesteld. Het nieuwe bedrijfserf Katwoude is aangewe
zen om ruimte te bieden voor de bedrijven die vanaf Galgeriel moeten ver
trekken. 

Bedrljfserven bij Mol1t1id endllm 
In het rapport De mogelijkheden en CtImoge/ijkheden van bedrijfservfm bij 
Monnickendam worden drie pol entiêle nieuwe I ocaties VOOf bedrijfserven 
getoetst. Het gaat om de locaties Monnickenmeer en KIoost~k in Man
nickendam en Hoogedijk in Katwoude. De behoefte aan bedrijfserven \M)I1jt 

be-paald door het feil dat bedrijven binnen de bestaande kern van Monnic· 
kendam moeten worden verplaatst 

Conclusies van hel onderzoek zijn dat het aanleggen van bedrifserven op 
onbebouv«le stroken alleen dient ptaats te vinden, wanneer de aanleg een 
directe v etfraaiing v an het I andsdlap mei Z ich m eetllVngL 0 e voorkeur 
gaat daarom uit om de bedrijfwrven aan te leggen op en bij gronden die al 
bebouwd zijn. Het aanleggen van de erven dient plaats te vinden op basis 
van een I endschapskwaliteitsptan. waarin de ni _ bebou wing i 5 opge
nomen. 

Ten aanzien van de I ocatie aan de H oogedijk Is geoondudeerd dat deze 
ligt binnen bebouwd gebied. Aan de Hoogedijk ligt reeds een lint van be
dnlven en woningen. 

Buro v-.,. DY Bea~ BecIr1IserI ~ 
s"' .... : V ... tues_ I 29-10-09 



De ligging aan de N247 heeft de VOOI'ke\Jr. Er ontstaat hierdoor een geringe 
verkeersbelasting voorde Hoogedijk. I n de rapportage wordt g econcIu.
deer<! dat een bedrijfserf aan de Hoogedijk de meeste voordelen heeft.. 

Bedrijvenplan Monnicllendam 
Dit plan beval de uitgangspunten die de gemeente wil hanteren bij de ver
plaatsing van bedrijven uit de kern Monnickendam. In het plan worden de 
resultaten van de r eeds door de gemeente opgestelde rapportages tegen 
elkaar a fgewogen. Het gaat dan voon! om de vraag in hoeverre bedrijven 
in Monnickendam moeten worden gelaciliteefd bij de verplaatsing naar de 
bedrfjfserven. 
Uit i nventarisaties blijkt dat nag enoeg alle bedr ijven l okaal g eoriênteerd 
zijn. VemuiZlng v an del e bedrijven ~aar bui ten de gemeentegrens is i n 
veel gevallen geen gewenste optie. Voor hel verplaatsen van dele bedrij
ven komen bedrijfserven In beeld. 

Bebouwing in het buitengebied moet zorgvuldig worden afgewogen. Het 
gaat om ingrepen in Nationaallandsdlap met de status van Rijksbuffer"lO
ne. Oe maXimale omvang van een bedrijfserf is 2 hectare. Door dele be
perkte 0 mvang kunnen, i n I ijn van de rapportage v an I a4sale. terreinen 
worden gecreêefd die passen in het landschap en bij het stramien van de 
boerenerven. U it de rapportage' De m ogelijkhedef"1 en onm ogel,kheden 
van bedrijfserven bij M onnidlendam- bi ijkt dat de best e mogelijkheid voor 
een bedrijf5eff de locatie aan de Hoogedijk is. 

Oe mogelijkheden voor bedrijfsvestigi.1Q op Galgeriet In de nieuwe situatie 
is, met uitzondering van enkele bedrijven, ongewenst. Bij bedrijfsvestiging 
op het bedrijfserf WOfdt voorrang gegeven aan !oIeaal gebonden bedn"jven. 
Hiervoor zijn, in overleg met de p 1'O\1ncie N ooro-Holland drie criteria be
noemd: 
• OlTllet van het bedrijf in de gemeente Watertand! de kern Monnicken

dam: het gaat hier met name om de vraag of de markt van het bedlif 
_I lokaal gericht is. 

o De nabijheid van de gemeentel de kern Monnidlendam is voor de con
tinu1teit van het bedrijf van belang. Hiertlij Is gekeken naar overige fac
toren. die bepalend lijn voor de billding van bedrijven aan de gemeente 
en de kem MOMidlendam. Het g.aat dan om factoren als familiebedrijf. 
dUIJl" van vestiging In M onnidlendam, al smede de ui tstraling v an het 
bedlif· 

• Het aantal werknemers dat i n de gemeente I de k ern Moonickendam 
_oe 

Oe gemeente hee ft een verkenning gedaan. welke bedrijven hiervoor in 
aanmerting komen. Momenteel vinden er gesprekken plaats met de bed rij
ven die de intentie hebben uitgesproken lich op het bedrijfserf te willen 
vestigen. 
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Tenslotte dient er voor de realisatie van het bedrijfserf een bestemmings
plan, een landschapskwaliteitsplan en een verkavelingsplan opgesteld te 
""""'0-
NotÎÜe v8tVOl~anpak bedrijvenplan Monnlckend.ilm en Ga/getiel 
In deze notitie concludeert de gemeente dat, vanwege de besluitvofming bij 
de pr ovincie, alleen het bed n"jfserfK atwoude ontwikkeld k an worden, 
waarmee er een tekort aan bedn"jfsruimte voor lokale bedrijven ontstaat 
VOOIf bedrijven die niel overgaan naar hel bedrijfserf Katwoude WOfdt met 
de ondernemers overlegd over passende oplossingen. 

Buro V-" B.V. ~ s.dr1fserl ~"""""'
Sl.iIhIS: v,..tgoM*'l 129-11)..(19 
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3. OMGEVINGSASPECTEN 

3. 1. Algemeen 

Met het onderhavige bestemmingsplan wordt de vestiging van nieuwe be
drijven op het bedr ijfserf aan de Hoogedijk mogelijk gemaakt. H et ui t· 
gangspunt is dat met de voorgenomen ontwikkelingen een goede omge
vingssituatie ontstaat. Daarom ~n in hIIt kader van dit bestemmingsptan de 
(wettelijk) noodzakelijke toetsen verrict1l In de volgerde paragrafen zutJen 
deze aspecten nader worden onderzocht. 

3. 2. Milieuzonering 

Bij ptanning van een nieuw bednjventerrein dient binnen de ruimtelijke or
dening een indicatie gegeven Ie worden over de inpasbaarheid van de be
drijven binnen hel ommgende gebied. De VNG-uilgave "Bedrijven en m l i
eUlonering· (2007) geeft in hel algemeen richtlijnen hierover. 
Passend bij het bedrijfserf Katwoude zullen in prindpe bedrijven tot en met 
milieucategorie 3.2 toegelaten worden Hiermee wordt de mogetijkheklge
boden voor de verplaatsing van een groot aantal van de bedrijven van Gal
gerist. Zwaardere bedrijven horen in principe op de grotere regionale be
drijven thuis. 
Bi het beoordelen van de inpasbaarheid van bed~n wordt in veel geval
len de V NG-uilgave " Bedrijven en m iieuzooering· gebruikt I n de ui \gave 
zijn indicatief afstanden opgenomen die soorten bedrijven dienen aan Ie 
houden ten opzichte van een "rustige woonwijk". Voa de categorie 3.2-
bedrijven is dat een afstand van 100 meter. 
Bij het bedrijfserf hebben we echter n;el le maken met een · rustige woon
wijk". maar alleen met de I"I8bi jheid van een \weetal bedrijfswoningen. Oe 
indicatieve loetsingsafstand. als het gaat om het aspect geluid. kan dan tot 
circa 50 m eter teruggebracht worden. Dat w~ zeggen dat op een afstand 
van 50 meier van de bedrijven van het bedrijfserf van een goede woonsitu
atie in de (bedrijfs)woningen sprake kan blijven. oe kaas- en klompenboer
deri aan de H oogedijk 1 en het loonbedrijf aan de H oogedijk 4. met ieder 
een bedrijfswoning. ~jn zelf ook categorie 3.2-bedrijwn. 

Mogetijk zal zich op het bedrifserf IlI"lens een visverwerllingsbedrijf vestI
gen. Het bedrijf doet onder andere aan het roken van zatm. Hierdoor betreft 
het een bed njf v an een hog ere ca tegorie. na meli k een ca tegorie 4 .2-
bedriJf. Ten aanzien van geur dient er volgens de VNG-uilgave een afstand 
van 300 meter in acht genomen te 'MlI"den {ten opzichte van een ' rus6ge 
woonwijk'}. De dichtstb~jnde bedrfJfswoniog van derden is gelegen op 0n

geveer 70 meter vanaf de bedrijfserfgrens. 

De Milieudienst Watertand en het bedrijf zelf geven aan dat als gevolg van 
de nieuwbouw van het bedrijf hel mogelijk is om de (geur)hinder van hel 
bedrijf binnef1 aanvaardbare oontooren te houden. Dit gebeurt door de aan
leg van nieuwe Installaties en VOOfZieningen. 

~nBedr1fself_ 
StaM: VesIgeSIeId I 29- IIl-09 
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De nieuwbouw lal zo worden ingericlit dat dampen worden afgezogen en 
hoog worden afgevoerd. Er kan ook worden gekozen om een doel matige 
ontgeuringsinstallatie aan t e br engen. G ezien het leit dat het hi er 0 m 
nieuwbouw gaal mei de meest geav.nceerde lechnieken om geuroverlast 
te voonmmen in relatie lol de omliggende bedrijfswoningEH1, is hel visver
werkingsbednjf inpasbaar op een a fstand van circa 70 meter Vim de nabij
gelegen bedrijfswoningen. Het visverwerkingsbedrijf 2al daarvoor een spe
cifieke bestemming moetEH1 krijgen op de locatie. waar uitsluitend deze vis
rokerij mogetijk is. 

3. 3. Geluidhinder 

TEH1 aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder van kracht. Doel van 
deze wet is hel terugdringen van hinder als gevolg van getuid en het voor
komen van een toename van geluidhinder in de toekomst. 

De geluidszone v an de pr ovinciale weg N 247 en van de Hoogedijk I igt 
deels over het bedrlfserf. Op het bedrijfserf worden geen (ba
drijfs~iogen toegestaan. Dit betekent dat er geen geluidsgevoelIge ba
bou"w"ing wordt opgericht Hel bedrijfseff ondervindt. dan ook !Wonen de wet· 
telijke grenzen geen geluidhinder van de N247 ol de Hoogedijk zelf. 

De bedrijven op hel bedrijfserf hebbe!'i een verkeersaantrekkende werking. 
Omdat het een verplaatsing van bedn]ven vanaf Gaigeriet betreft lal de to
tale hoeveelheid VBf\leer op de N 247 niet veel meer toenemen. Wet ont
staat er een geringe extra verplaatsing van het verkeer naar de Hoogedijk. 
In deze situatie komt het verkeer langs de bedlijfswoning aan de Hoogedijk 
, . Deze bedrijfswoning ligt trouwens zelf ook binnen de geluidszone van de 
N247. Oe geringe vBfPlaatsing van de v erkeersslroom r:Nerde Hoogedijk 
lal niet leiden tot een signifICante toename van het geh.lid ten opzichte van 
het geluid van de N247. Geluidsonderzoek voor vestiging van het bedrijfs. 
erf is daarom niet nodig. 

3. 4. Extern. ~i li"heid 

Om onnodige risico·s voor de burger Ie voorkomen, is welgeving en beleód 
ontwikkeld over -externe veiligheid". Oe exllllTlll veiligheid betreft met name 
inrichtingen met opstag van gevaarl ijke stoffen en vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de weg. per ra~ of via btmJeidingen. 
Ten aanzien van externe veiligheid zijn de AmvB &Is/uit &tema Veiligheid 
Inrichtingen (BEVI) van bel ang en hel 11 uurwerkbestuit. BijbesI uitvorming 
van de ov erheid, z aais bi J het verlenen v an milieuvergunningen en het 
vilststellen van bestemmingsplannet\. moeten grenswaarden c.q. richt
_rden worden aang ehouden ten opz ichte van r lsIcogevoelige obi ecten 
(bijvoorbeeld woni~en) en m oei de P laatsgebonclen R islco-<:ootour (de 
zogenaamde PR 10 -contour) worden vastgelegd. 



Wal kwetsbare en beper1<1 kWetsbare objecten Zlln, is in hel BEVl omschre
ven, de grenswaarden en richtwaarden zijn in de bijbehorende Regeling 
Externe Veiligheid (REVI) aangegeven. 

Daarnaast moel bij aanweZige risicovolle intichtlngen rel<enlng wordEHl ge
houden meI het GfOe?SrisIco (GR), Daarvoor z ijn in het Beslu~ geen vaste 
waarden vastgelegd. 
Wel geldt er een verantwoordingsplid1t. dat wil zeggen dat In de toelichting 
van het beslemmingsplan Inzicht moet WOfden gegeven in de hoogte van 
het groepstisic:o rond de bestemde M::hling. 

V.,.-.. o. fJ'tvNrlIJk. stoffen 
VOOt transport van gevaarlijke stoft'en z ijn diYef'Se wettelijke lulden; 0pge
steld om de risico's op ongevallen zcveel ~k te beperken. Op basis 
van de Citculaite risiconotrrrerî IIWIOfN gevaarfike sloffen dient te wor· 
den getoetst aan het plaal$gebonden risico en het groepsrisic(l. 

Uit ondefzoek I) is gebleken dat er momenleel binnen de gemeente Water· 
land geen overschrijdingen van de grenswaarde voor hel plaatsgebonden 
risico en de or îêntatiewaarde v OOt het g roepsrisico worden v lIf'OOIUatd 
door het vervoer van gevaarlijke stol'l'en over de weg. Het VIlfVO&l" van ge
vaarlijke stoffen biedt geen beIenvnemg voor het voorgenomen Initiatief. 

BEVJ..InrlchtingfHI 
Volgens gegevens Y30 de Milieudienst Waterland liggen er in de nabijheid 
Y30 het plangebied geen lnr'IcI1lingen die YOIgens het BEVI Zijn aangemer'.a 
als gevaaropIevefen Inrichting. Het vestigen van inrichlingen volgens het 
BEYI op het bedrijfsel'f zelf zallMtgesloten worden. 

3, 5. Bodem 

Het bestemmingsplan dient een indicatief inzicht te bieden In de m Hieuhy· 
gi6f1ische si tuatie y an bodem en grmdWalef. Mogelijk verdachte pi ellken 
dienen ingevolge de wel- en regelgeving bij bestemmingsplannen te WO(· 

den gesiçnaleer"d vanuit een goede IÛmtelijke ordenifIg. 

Gezien het hl storisdle gebt\.lik VIIn hel pi angebied al s Iandbo\.rNgrond, 
wordt de I ocatie ni et .Is vetdad'lt besd1 ouwd. I n he t kader y en de 
(bouw}vergunni1g van de (nlMduelt) bouwaanvragen zal een bodem on
defroek worden uitgevoerd. 

Op 15 november 2007 Is de nieuwe Wet rniietJbeheer In ~ getreden. 
In deze wet Is ook de regeling voor luc:tltkWaliteit opgenomen . 

• 
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De wet betreft een wijziging van de Wer milieubeheer en vervangt liet Be
sllJif luchtkwaliteit 2005. De wel Is enerzijds bedoen om de negatieve effec· 
len op de v olksgezondlleld aan te patk.en als g9'o'Qlg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging. Andemjds heeft de wet lol doel mogelijkheden Ie 
creéfen voor ruimlelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Eu
ropese grenswaarden voor luchlkwaliteit. 

De Wef milieubeheer YOOfZieI OOÓI!r meer in ee n gebiedsgerichte aanpak 
van de I uchtkwaliteit vi a hel Nationaal Samenwerir.ingsprogramma lucht· 
kWaliteit (NSl). Oe programma-aanp.ak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimlelijke actMteiten en milieug9'o'Qlgen. luch Ikwaliteitseisen vor· 
men onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwik· 
keling als: 
• er geen sprake is van een feitelijke ol dreigende overschrijding van een 

grenswaarde: 
• een project. al dan ni et per sa Ida. ni el t ot een ver5lechtering van de 

luchlkwaliteit leidt: 
• een project Is opgenomen In een regionaal programma van maatrege

len ol in llel NSl; 
• een project "niet in betekenende nate" bijdraagt aan de luchtverontreI

niging. 

In de huidige sltuatie voldoet de luchlkwaliteit van de gemeente Waterland 
aan de luchlkwaliteitseisen volgens de Wel milieubeheer. Voor sa mmige 
projecten is bepaald dal ze "niet in betekenende m ale' bijdragen aan d e 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat onder meer om woningbouw
locaties tot 1500 woningen. Gesteld kan worden dat het bedrijfseff YOOI" wal 
betreft voertuigbewegingen en uitsloot van luchtverontreiniging minder is 
dan een woonwijk van 1500 woningen. Het bedrijfserf zal dan ook " niet in 
betekenende mate· bijdragen aan de \'8rslechtering van de luchlkwaliteit. 

3. 7. Watertoets 

Een belangnjl(e ontwikkeling in het walertleleid is de Watertoe!S. Het doel 
van de Waterloets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 
meer expliciet en op een ev enwichtige wijZe in bescholI'.WIg worden ge
nomen bij alle waterhuishoodkundig relevante ruimtel~ke plannen en be
sluiten. Oe "winst" die wordt behaald bij de Watertoets, ligt bij de vroegtijdi
ge betrokkenheid van de waterbeheerder en Informatievoorziening_ 

Het plangebied valt in het werilgebie:l van hel Hoogheemraadschap Hol
lands Noorderkwartier. Met hel Hoogheemraadschap i s OV8f1eg gevoerd 
over het initiatief voor de ontwikkeling op de Hoogedijk. Hieronderworden 
de uitgangspunten en randvoo!waarden van hel Hoogheemraadschap be
schreven. Bij de nadere uitWerlling van de plannen zal er overleg plaatsvin· 
den tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap. 

eum v-", ev Bestemmingsplan BnijtHrl KMwoucIe 
SIlllW: V ... ..,..teldJ29-1(H)9 
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Waren:ompensatie 
Het plangebied ligt in de pol der Katwoude. Binnen deze polder geldt een 
compensatiepercentage van 23%. Dit houdt In dat van de totale hoeveel
heid nieuwe verharding (wegen, bedrij'spal'lden. effvertlarding, enzovoorts) 
23% gecompenseerd dient la worden in open water. 

Naast de toename van het verhard owervlak dienen de te dempen sloten 
gecompenseerd te worden. Het t e dempen oppervlak w ater di ent één op 
één gecompenseerd te worden in nieuw oppervlaktewater. 

De locatie waar watercompensatie plaats zal vinden is nog niet duloelijk. 
Dit zal in overleg tussen de gemeente en hel Hoogheemraadschap bepaald 
w.,<d,m. 

Waterlrering 
De Hoogedijk betreft een primaB"e watmering, welke is beschermd middels 
de Keur van het Hoogheemraadschap. In de nabijheid van de dijk gelden 
beperkingen. Verder ligt ten westen van het plangebied een regionale wa
terkering. Dit betreft de proWlciale weg. Ook hief geldt een zone waar be
perkingen gelden. 

VOOf de Hooged~k zelf is op de verl:!eelding van het bestellVllingsplan de 
dubbelbestemming Waterstaat - Wat9rilering- opgenomen. Buiten de dijk 
geldt een v tijwamgszone. B innen der e vnjwaringszooe 9 alden bepe!" kin
gen op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap. VOOf wefkzaam
heden binnen deze zone dient er een 0 n!heffing la komen van de Keur. 
Vooralsnog gekit er een theoretische zone van 100 meter. De werkelijke 
vrijwaringszone wordt op het m oment v an vaststelling v an di t be'st em
mingspl,m bef ekend. H ierover zal nader 0 verleg pi aatsvinden m et het 
Hoogheemraadschap. 

Keur 
Alle waterstaatswerken, zoals wateflopen en b eheertechnische kunstwer
ken, zoals gemalen en stuwen vallen onder de kBUf. Voor werkzaamheden 
bij of aan deze waterstaa\swef1len Is een ontheffing van de Keur benodigd. 

Walflrlr:w.,iteIt 
Het H oogheemraadschap streeft er naar om zowel mogel~k schoon ver
hard oppervlak rechtstreeks af la koppelen op het oppIIrvlaktewater. Even
tueel wordt een r andvoorVening toegepast. Oppervlakken dl e op oppe r
vlaktewater worclen afgekoppllld, mogen geen uitloogbare materialen (zo
als koper. l ood en zink) bevatten. Vervuilde op perviakken dienen middels 
riolering la worden afgevoerd. 

Zuivering 
Ten behoeve van de zuivering w~ het Hoogheetnraadschap inzicht hebben 
op de I otale toename van het afvalwater dat wordt aangeboden bij de ri
ooIwaterzuivetingsinstanatie (RWZI). Uitgangspunt is dat er geen nieuwe 
inprikkers op de bestaande persleiding worden gerealiseerd. 

BuoVijn B.V. 
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Beheer en onderhoud 
Ten aanzien van het be tleer en onder houd van de wetergangen gaat de 
voorkeur van hel Hoogtleemraadschap uit naar ondBfhoud vanaf de kanl 
Om dit mogelijk te maken won:!t er rekening gehouden met een obstakel
vn}e zone van 5 meter op de oever langs de waterkant. In overleg met hel 
Hoogheemraadschap z uIlen nader e af spraken worden gemaakt ov er het 
beheer en onderhoud. 

3. 8. Ecologische toets 

B~ nieuwe ruimtelijk plannen moet rekening worden gehouden met Euro
pees en nat ionaat bel eid en w elgevirlg op he t gebied van de nat UUfbe
schermlng. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming 
en SOOftenbescherming. 

Voor wat belreft de aebiedsb:esçhermno gaat het om de bescherming van 
gebieden di e zijn aang ewezen at s onderdeel van de E cok:Igische Hoofd
structuur (EHS) enfof om gebieden di:! zijn aangewezen als Natura 2000-
gebied. 
In het kader van de realisatie van het bedrjfsef'f is een ecoscan uitgevoerd 
(zie bijlage 2). H ieruit is gebleken dat het plangebied op een a fstand van 
circa 450 meter van hel Natura 2000-9!Ibied Manu!fmeer & tJmeer ligl Dit 
gebied maakt tevens deel ui I v an de E HS. E ffeden op (de i nstandhou
dingsdoelstellingen van) dit gebied doof de realisatie van het bedrijfserf zijn 
vanwege de a fstand niet Ie verwachten. Er kan enkel sprake zijn van me
get~ke getuidsverstOfing voor vogels. Maar omdat de bedrijven die zich hier 
gaan hervestigen tOl nu loe in het bedrijfsterrein Galgeriel aanwezig zijn 
(met bijbehorende mogetijke geluidsvefstoring op 600 meter afstand) is een 
signifICante toename van verstoring niet te verwachten. 
Het bedrijfserf zelf ligt binnen de r ode contour. Ten ooorden van de rode 
contour ligt een weidevogetgebied. In de huidige situatie is er sprake van 
VllfStOfing door de bed rijven aan de Hoogedijk 1 en 4 _ Gezîen de act ivitei
ten op het bedrjfserf liIl deze verstoring niel signifICant toenemen. 

primair ~aats via de Flora- en faunawet. Op 
beschermde dieren en planten - die in de wet 

.j."",,,,,~,,"", -niet gedood, gevangen, verontrust, gep/Ik! of verzameld 
worden en is het niet toegestaan om nesten, holen ol andere vaste verblijf
plaatsen van beschermde dieren te beschadigen, Ie vemielen ol te verste
ren. Onder VCI01'VJ3iIrden is ontheffing van deze verbodsbepalingen m0ge

lijk. Voor soorten die vermeld staan op Bijlage IV van de Habitatridttlijn en 
een aantal Rode lijst-soorten Zijn deze IIOOIWiIiIrdeI1 zeer streng. 
Met de ecoscan Is er ook onderzoek verricht naar in het plangebied voor
komende beschermde soorten. Hieruit is gebleken dal in het plangebied dI
verse soorten vogels voorkomen. Echter, er gaal slechts een gering deel 
van het leefgebied verloren. Door de werkzaamheden buiten het broedsei
zoen te starten worden er geen effecten op bi oedeIide vogels YefWlIcnl. De 
te dem pen si oten w orden gecompenseerd doo r een grotere oppe rvlakte 
aan sloten. Dit heeft een positiel effect. 

auroV-" B.V Bes!emmingsplan ~~ 
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Verder maakt het ~ angebied deel uit van het I eefgebied van al gemene 
soorten zoogdieren. 
Hiervoor hoeft geen vrijstelling aangeoraagd te worden. Het ~angebied is 
mogel~k van betefi;enis yOOf (meer)vleermuizen. DOOf de sloop van de kle;' 
ne sch UlX bij de stotpboerderij, kunnen eventueel aanweZige verblijfplaat· 
sen van vleermuizen vernietigd worden. In het kader van de sloopvergun
ning zal hier nader onderzoek naar moeten plaatsvinden. 

De stoten worden mogelijk gebruikt doorde Waterspitsmuis of de Noordse 
woelmuis. Het dempen en uitbreiden van sloten kunnen eventueel Water
spitsmUis en Noordse woellD.lis vers\cf'en. Een mitigerende maatregel voor 
de Waterspitsmuis die kan worden gebruikt, is het maaien voor de start van 
de wefllaamheden. In het kader van de bou waanvraag zal er aan\l\lliend 
onderzoek plaatsWIden. Verder kan de si 001 die won:tt gedempt mogelijk 
IIOOI1pIantingspiaatseni verblijfplaatsen bev atlen v an v issef1, am fibieên en 
reptielen. Om vast te kunnen stellen of Sf beschennde soorten aanweZig 
~n zullen aa nvullende onderzoeken plaatsvinden bij de bouvivef9unning. 
Verder zal er gewerkt worden volgens de zorgplicht. Verder zunen, om ne
gatieve effecten op deze mogelijk VOOIkomende soorten te voorkomen, een 
aantal miligerende maatregelen worden genomen. De mitigerende maatre
gelen zijn in tabel t weergegeven. 

• sloten ontwateren; 
• niel in de YOOftpIantingswater werken 
... ~ VOOftpIantingsperiode (half fe-

J In de overwinte-

watergangen buiten 
t (november. fe-

r 
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3. 9. Archeologische toets 

Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit voortvloeiende wijziging 
van de Monumentenwet, dient te wOfdef1 gekekef1 naar de archeologische 
waarden in het p1angebied. 

In de provincie Noord-Holland is in 2002 als indicatief toetsingskadef de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaan NH) opgesteld. De kaart be
vat naast a rcheoIogische i nlormatie, 00 k een historisch geografische e n 
een historisch stedenbouwkundige kaartlaag. De waardering van de cul
tuurhistorische elementen is er op d r.e niveaus. ·van zeer hoge waarde' . 
-van hoge waarde- en - van waarde-. De waardering geldt als richtlijn VOOf 

verder planvorming. 

Volgens de CHW-kaart is de verkavelhg van de polder Katwoocle van hoge 
waarde. Deze verkaveling w ordt i n het pi angebied door getrokken. H et 
plangebied ligt tegen het provinciale monument 'de Noorder IJ- en Zeedij
ken· aan . 0 e w erkzaamhedef1 v inden enk el p taats ten noor den v an de 
Hoogedijk. Derhalve za l het provinciae monument geen schade ondervin
den van de werkzaamheden. Het plangebied zeil heeft YOIgens de CHW
kaart geen archeologische waarde. 

Verder is het plan voorgelegd aan het Cuttureel Erfgoed Noord-Holland. In 
een advies heeft het Cultureel Erfgoed aangegeven dat er nader archeolo
gisch onderzoek plaats moet vinden. In dat kadef is er een ard1eologisch 
bureaUOflderzoek uitgevoerd (zie bijlage 3). 

Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat hel ptangebied In 
een veeogebied ligt dat vanaf de Lae Middeleeuwen is bewoond. Deze 
Laat-Micldeteeuwse bewoning had de vorm van opgehoogde huisplaatsen 
in het drassige veen. Tijdens een grootschalig onderzoek in de jaren' 80 
zijn deze vindplaatsen In de Katwouder Polder opgespoord, in kaart ge
bracht en gewaardeerd. In het huidige plangebied Zlln destijds geen vind
plaatsen aangetroffen. Uit di l onderzoek kwam naar voren dat de aan ge
troffen huisplaatsen op een mln of meer oostwest georiênteerde lijn zijn ge
legen. Deze denkbeeldige lijn ligt cim! 250 meter ten noorden van het hui
dige plangebied. Het plangebied heen ook op de IKAW een lage algemene 
verwachting. 

Vanwege deze lage V81Wachting en vanwege het feit dat dit gebied reeds is 
onderzocht zonder resultaat wordt geen v ervolgondf!f708k noodz akelijk 
geadlt. 

Tijdens de ui !voering bes taat al tijd de m oge1 ijkheid dat er tijdens graaI
werkzaamheden toch losse spOfeJ'l en vondsten worden aangetroffen. Het 
betren dan vaak kleine spot"eJ'l ol resten die niet door middel van een boor
onderzoek kunnen worden opgespoctd. Op grond van artikel 53 van de 
Monumentenwell988 dient bij dergelijke vondsteJ'l melding van de vondst 
te worden gemaakt bij de Minister. 

Buro V-'" e.V. 8eslefTlmingsplan BedrYserf Katwoude 
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Met de ont wilIkeling van het bedrijfserf zulleo de ar cheoIogische waarden 
van de Hooged~k niet worden geschaad. Vanuit archeologisch oogpunt be
staan er derhalve g een belemmeringen voor de realisatie van hel bedrijf

~". 
3. 10. Nutsvoorz:ieningen 

Op dit moment is in de omgeving van het plangebied een persleiding van 
hel H oogheemfaaclschap H oIIaods N oorder1cwartier aanwezig. E 00 riool
gemaal behoreod bij deze persieCIing naar Katwoude, I igt net builen het 
plangebied. De I eiding wordt overigens vervangen door een ni euwe. De 
werkzaamheden hiervoor moeten. zoals het er nu VOOI"5taat, 1 lanuari 2012 
lijn al gerond. 0 ao bi ijft er alleen een per sleiding 00 een i njectlegemaal 
over om het afvalwater van Katwoude linclusiel het bedrijlserf) alte voerell. 
De persleiding heen derhalve geen (:I;nsequenties voor liet vOOl'geoomen 
initiatiel. 
In (de omgeving) van het plaogebied bevinden zich verder geen kabels . 
leidingen en st raaipaden waarvoor een velligheidslooe of al staodsmaal 

g''''' 
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4 . PlANUITGANGSPUNTEN 

•. 1. Criteria voor vestiging 

Het bedrijfserf Katwoude is een unieke ontwikkeling in het landschap van 
Waterland. H et kleinschalige terrein Viln maximaal 2 heet are. wOfdt inge
vuld In een open st uk in het bebouwi'lgslint van de Hoogedijk, waar reeds 
meerdere lokale bedrijven gevestigd zijn. Het terrein wordt ingericht als een 
bedrijfserfvoor lokaal georiénteerde bedrijven. met landschappelijke eisen 
die neergelegd zijn i n een bee! dkwa-rteitsplan. dat deel uitmaakt van het 
bestemmingsplan ontwerp. 

De 9 emeeme heen voor de lokaal gebonden b ed,.,ven met de provincie 
eenaantalcriteria afgesproken. Op basis van deze criteria heen de ge-
meente een i nventarisatie gedaan va~ bedriJven die in aanmerlling komen 
voor vestiging op het bedrijf5eff. Voor vestiging op het bedrijf5eff dient een 
bedn"jf aan minstens twee van de volgende drie criteria Ie voldoen: 
• omzet van het bedrijl in de gemeente Waterland I de kern Monnicken

dam: deze omzet dient voor minimaal de helft binnen de gemeente te 
worden gerealiseerd: 

• de nabijheid van de gemeente I de kern Monnickendam is voor de con
tinui1eit van het bedrijf van belang. Hi8fbij is gekeken naar overige fac
toren, die bepalend lijn voor de bitlding Viln bedrijven aan de gemeente 
en de kern Monnickendatn. Het gaat dan om factoren als: familiebed~, 
duur van vestiging In Monnidlendam alsmede de uitstraling van het be

d"'l: 
• minimaal de helft van het aantal ..... erllnemers dient in de gemeente I de 

kern Monnickendarn te wonen. 

Uitgangspunt is dat zich bedrijven op het bedrijfserf vestigen van een licht 
tot middelzwaar milieubelastend karakter. Dit past bij het karakler van ba. 
d'ifse(f v oor I oka!e bedrijvigheid. 0 p grond van de l andelijk gehanleerde 
norm van de VNG 31 worden alleen bedrijven tot en met milieucalegorie 3.2 
toegestaan. Uiteindelijk wordt een visverwefkingsbedrijf toelaatbaar geacht 
omdat er in de milieuvoorschriften en bij de nieuwbouw maatregelen kun
nen worden opg enomen om g eurhinder t erug te dr ingen (zie par agraaf 
3.2). Hel visverwerllingsbedrijf is daarom op de verbeelding (plankaart) 
aangedlJid aiS 'spedfteke YOm1 van bed,.,! - visverwerkingsbedrijr. 

Bij het karakter van het erf en de milieuvoorsd1riften past het dat geen be
d'ifswoningen, zelfstandige kantoren en de taahandelzijn toegestaan. Be
perkte productiegebonden detailhandel en kantoren ondergeschikt aan de 
bedn"jfsfundie worden wel toegestaan Op het bednîf5eff Is in de lijn van het 
provinciale en rijksbeleid voor het landschap van Waterland geen buitenop
slag toegestaan. Tenslotte zijn geluidxoneringsptichtige. risico'o'OlIe Illrictl
tingen enl ol vuurwer1lbedrijven niet toegestaan. 

• 
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•. 2. Groen en water 

Om In het veenweidelandschap van de polder Katwoude te passen als een 
"boerenerl" zal het bedrijfserf 00 k een landelijk k arakter m ooten hebbe n. 
Het gebied lal verdeeld zijn in enkele op lich staande "eilanden" die om
zoomd mooten worden doof water en oevers met een groenzone met pas
sende beplanting. 

Belangrijk onderdeel van het nieuwe bedrijfserf is de groene voel Dit is een 
voorwaarde voor de landschappelijke inbedding van het bednjfserl. 

De groene voet bestaat voor beide erven (west en oost) uil een mooie re
presentatieve voortuin met grote bomen aan de Hoogedijk en boomsinge!s 
mei ruige grastaluds langs de sloten. 
De erven hebben een versd1~lende bepl anting voor de boom singels. De 
baomsiogels rond de e rven m ooien met grote I andsdlappelijke bo men 
worden opg ebouwd. zoals Populieren. I epen en g rota Wilgen. Langs het 
fietspad loopt een klein knotwflgenslngel. De voortuin moel een sierlijke tuin 
lijn met in ieder geval een aantal grote solitaire bomen zoals rode Beuk. 
Kastanje, Esdoorn of Unde en wat siergroen. 

In de groenzooe lal voldoende open water opgenomen worden. Dit water 
vervun mede de rol ten behoeve van een goede walemuishouding. Om hat 
bedrijfserl droog te houden is voldoende watefcompensatie nodig voor de 
toename van het vemard oppervlak (lerTeinen, gebouwen) door de aanleg 
van het bedrijfserf. 

Het Hoogheemraadschap geeft bovendien aan dat er een obstakelvrije zo
ne van 5 meter langs het water dient le tiggen len behoeve van het onder" 
houd van de sloten. De obstakelvrije zone zal met de groenzone samenval
len. Het water en de groenzone zuilen specifl8k worden bestemd in het be
stemmingsplan. 

4. 3. Beeldkwaliteitsplan 

Ten aanzien van beeldkwaliteit is gesteld dat het bedrijfserf een landelijke 
"korrel" dient te zijn die qua uitstraling aansluit bij een " boerenerf". In aan
sluiting op de I andsdlapsstudie de " Oe logica van de I andelijkheid'" heeft 
Ia4sale een beeldkwaliteitsplan voor het bedrijfserf ontwikkeld. 

Het bedrijlserf is als het ware opgedeeld in een oostelijk en een westelijk 
erf. BeiOe ervun worden gescheiden door een sloot met aan weerszijden 
groen. De erven worden omgeven door een sloot met een windsingel. De 
windsingels rond de beide erven moeten versd1~Ien. De windsingels staan 
in een ruim grastalud. Aan de achterzijde van de erven staan grote solitaire 
bomen en groene hagen die de bedr'jfsafven afschermen l'I3ar het orrvin
gende landsdlap. Elk erf heeft lijn eigen opril aan de t-Ioogedijk met een 
duikerbrug. 0 ired: l'I3ast de apr it I igI een representatief gebouw i neen 
mooie voortuin met grote solitaire bo:nen. De erven liln achterop met el
kaar verbonden door een lage brug die de doorgaande sloot lichtbaar laat. 

8e~pIon 8edr1IWI ~ 
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De gebouwen van het bedrijfserf moeten passen In het landschap_ Dit ~ 
zeggen een bebouwing die refereert aan de landschappelijke gebouwen in 
de omgeving. Dit zijn hier met name de boerenschuren. Er mogen op het 
bedrijfserf dus geen doorsnee bedrijfsdozen komen. De gebouwen hebben 
daarom allemaal een kap. QoI( hel materiaalgebruik, de kleur en de recla
rne-uitingen van de gebouwen moelen aangepasl zijn aan het landschap. 
Geen felie kleuren en opvallende borden of reclame, maar in het landschap 
passende materlalen en kleuren. Op zowel hel oostelijke als het westelijke 
erf staat aan de VOOfZijde aan de Hoogedijk een representatief gebouw. De 
gebouwen staan met een mooie gevel naar de weg. Ze hebben als refenm
tie de boerenhUiZen en de stolpef1 uit de omgeving. Bij het oostelijke erf is 
dat de bestaande stolpboerderij. Bij het westelijke erf is dat een nieuw ge
bouw. Deze g ebouwen hebben een verfijnde detaillering en materiaalge
bnJik. Direct actlIer deze eerste bebouwing staan geboowen die ook vanaf 
de weg nog goed zichtbaar zijn. Deze slu~en in architectuur en materiaal
gebnJik aan bij de voorste gebouwen. maar hebben een groter volume en 
zijn minde!" Ijn gedetailleerd en y eTSierd. Ze z ijn vergelijkbaar met oude 
boerenschuren. De gebouwen hebben ook een mooie geve! naar de weg. 
Hierachter komen de gebouwen met echl grote volumes. Het z~n ook lan
delijke gebouwen maar sober gedetaileerd en van "grovere" moderne ma
terialen_ Ze refereren naar eigenljdse landschappelijke gebouwen, zoals 
grole boerenschuren, havenloodsen en silo·s. 
In flQuur 5 is een mogelijke inrichtingsschets opgenomen. Het gaal hier nog 
om een voorlopige inóchtingsschets. Op basis van hel bestemmingsptan en 
van defInitieve voorkeuren vafl de betrokken bednjven, zal een meer defini
tieve schets wordefl gemaakt. 

De gemeente w iI in sa menspl"aak met óe bet rokken bed rijven k omen tot 
een eenvormig en gecoon:tineerd ontwerp. Vanwege kostenove/Wegingen. 
dient ervoor gezorgd Ie worden dat óe bedrijven de gebouwen Oflder een 
gemeenschappelijke regie lOllen bouwen. 

De gemeente wil een supervisie instellen bij de COOrdinatie tussen de archi
tecten en bij de beOOIdeling van de bruwOIltwerpen. De wens beslaal deze 
supervisie i n handen I eggen v an de Welstandszorg N OOfd-Hoiland (wel
standswmmissie). Hierover moet nog wel overleg gevoerd worden. 

4. 4. Stolpboerderij 

Op he I bed!lfSerf staat een karakteristieke slolpboerderij. In he t bes lem
mingsptafl Landelijk gebied van de gemeente Waterland is deze stolp aan
gemerkt als "tleschenningswaardig pand". De stolp zal daarom in dit be
stemmingsplan beschermd wOfden en behouden bi ijven. Ten behoeve van 
de besch erming is VOO( de stolpboereerij In het best emmingsplan de aan
duiding "karakteristiek" opgenomen. Hieraan gekoppeld is een extra rege
ling voor de i nstandhouding van een st oIp op deze locatie. De stolp met 
aangrenzend groen, zal het karakter van het bedrijfserf als "boereflerr ver
sterken. 

Buro V-". B.V. 8eotemmingoplon 8ooc1rijfH<f ~ 
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4. 5. Veiligheid 

Het bedrijfsel1 zal door middel van twee wegsn ontsloten 'Norderl. Dit is 
confOl'TTl he t adv iBs van de bf andweef. I n geval van nood kunnen de 
brandweer en andere hul pdiensten het terrein dan altijd bereJc.en. In het 
besten-mingsplan moet de bestemming de mogelijkheid van twee ont slui
tingen toelaten. H et daa dwerilelijk ontwerp v an het bedr ijfserf z al hieraan 
worden getoetst. 

De wegen rollen zodanig worden ingericht dat er een verkeersve~ige situa
tie ontstaat, zowel op het bedrifSBrt al s aan de Hoogedijk.1 n de nade III 
ptanvorming zal dit worden uitg9'NBrkt. 

4. 6. Park. ren 

In hel plan is voorzien dal de betrokken bedrijven hun parkeerbehoefte op 
eigen erf realiseren. Dit geldt voor motorvoertuigen van personeel. bezoe
ken; en bevoorrading. 

9 ·.i",oioogo.pllonBedo~1<M' ."de 
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Hierbij is rekening gehouden met de opgave van de bedn'jven zelf. In hel 
openbaar gebied WOfdt 9 een parkeerruimte 9 ereatlseerd. P arkere<1 bui ten 
het bedrifserf is ook niet toegestaan. Bedrijven die zich willen vestigen op 
het bedriJfserf zullen moeten voldoen aan de parkeefl'lOfTTl die In bijlage 2 
van de regels is opgenomen. 

Buro Vijn B V. 8estemmingsplln s.drlfseo1 KaIwoI.Oe 
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5. PLANBESCHRIJVING 

S. 1. Jurldlschsyst .. m 

10 voorgaande hoofdstukkeo z,o de uitgangspuoten VOOI de ruimtelijke,1-
tuatle I 0 het pi angebied 83r'9" geven. 0 eze ui tgangsptrlten zijo getoetst 
aan de milieu- en omgevingsaspeaen. to dit hoofdstuk wordt de inhoud van 
de besternrTWlgen (de gebn.IiIc$- en bebouwingsmogelijkheden) toegelicht 
en wordt aangegeven hoe de uilgangs:NJOIen hun juridische vertaling ., hel 
eigenlijke plan hebber! gekregen. Oe bepalngen die betrekülg hebbeI, op 
de Ie onder$d1eiden bestlli,."i flgen. lijo vastgelegd io de r8981s en op de 
verbeeldng (pIankaart). Het best~ geeft aan v OOI' welke óoel
einden de IPUlm, zijo bestemd. 

Het besterrvnnglMo valt onder de Wei rumtelijke ordening (Wro). die per 1 
juli 2008 g~ is. O~ betekent dat het bestemmingsplan wordt opgezet 
volgeos de nieuwste wettelijke regelgeving en volgens de Standaard Ver
gelijkbare B estemmingsplsnnen ( SVBP) 2008. 0 eze st sndaare! I' per j uil 
2009 verplichl volgens tlel B eslu~ ruimlelijke 0 rdening (Bro). M el de t0e
passing vsn de S VBP 2008 antldpe.t de gemeente Watertand reeds op 
die VfIfPlichting. 

Het plan is tectmiscto als een digitaal raadpleegbare vei'$ie ultg8\oeId. O. 
za digitale versie is bedoeld om de burQer -onrone- nfOl'lTllllie te versdlaffen 
over het beslemmi"ogsplan. B OW1!,!d;'o is de digitale ver$ie bedoe lel YOOI' 
uit'Msseling van gegevens bWoen de gemeente en met andere O'PemeId$
Instanties. Oe digitale ver'SiI is naM YfIfWach~ per 1 jui 2009 _plicht op 
grond van de ni _ Wro. Er zal naast het digitale plan een anaI0Q8 (pa
pieren) versie van hel besten'lri'lgsplin blijven bestaan. 

V--*elijldng 
Oe gemeeote heeft de gronden die nodig zijn VOOl' de ui !voering van het 
IMn oog niet io eigendom. Op basl, van dit bestemmingsplan heeft de ge
meeote de mogelijkheid om verwerkelijking van de groKilll, In de toekomst 
te realiseren. De betreffende gronden zijo op de verbeelding voorzien van 
de gebiedsaanduiding' wro-zona - v.werkalijlmg i n de naaste I oekomst" 
en als zodanig in de regels ~. 

S. 2. RlI\1els 

Oe regels lijn Y8MII in artäelen die onderverdeeld zijn in drie delen: 

In de lnIaidtmde regels zijn aJgemeo-. artäalen opgenomen die YOOI' het 
gehele plan YBn belang Zijn . In artikel 1 zijo omschrijvingen Cip{,o'" iOi,i8f'l van 
de In hel plan vootkomende relevante begrippen. I n artikel 2 Is YBSlQeIegd 
op welke wijZe dietitle woode., gematIn. 

Door <:Iele vaste oms.chrijvlng van de begrippen en van de WÎj~e van me
ten. wordt eenduldlgtleid In de bedoelingen vao het plan gegeven lIi1 word! 
de rechtszekemeid vergroot. 
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In de Bastemmingsragels zijn de bestemmingen en de g ebruiks- enJof be
bouwingsmogelfjkheden van de bet reïende gronden aangegeven. Oe be
stemmingen zijn op al fabetische volgorde benoemd. In paragraaf 5.3 volgt 
een nadere toelichting op de bestemningen. 

In de Algemene regels staan artikelen benoemd die voor alle of meerderu 
bestemmingen gelden. Het betreft onder andere de voor a lle bestemmirt
gen geldende gebruiksregels en de algemeen geldende ontheffingsregels. 

Oe algemene ontheffingsregels zOl"ge:1 voor enige verruiming van de flexi
biliteit van het plan. Deze ontheffngen z ijn niet specifiek op één bes lem
ming gericht z~ k .. nnen gebruikt won!en ten aanzien wn alle bestemmin
gen. 

Het gaat hier om ondergeschikte gevallen als een afwijking wn de par
keemonn en voor het overschrijden \l8n bestemmings- c.q. bouwgrenzen, 
mocht een meetverschil daartoe aanleiding geeft. 

5. 3. Toelichting op de bestemmingen 

In deze par agraaf wordt een k orte toelichting gegeven op de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden van de bestemmingen in dit plan. 

5.3.1. Bedrijf 

De karakteristieke stolpboerderij maakt wel deel uit van het bedrijfserf, 
maar het is niet de bedoeling dat hier dezeHde bedrijven komen als op de 
rest van het bedrijfserf. De stolp is pr'mair bedoelt als representatieve ont
wngslruimte. Bedrijven kunnen hiB!" klanten ontvangen. Omdat in de stolp 
andere bedrijven gewenst zijn en er andere regels gelden dan op de rest 
van het bedrijfserf. heeft de stolp een andB!"e bestemming gekregen. Oe 
stolp heeft de bestemming -Bedrijf" gekregen. 

Binnen deze bestemming Zlln dienstverlenende bedrijven toegestaan. maar 
ook bedrijven tol en met m~ieucalegorie 2 van de Bedrijvenl~st uit bijlage 1 
van de r egels. Bedrijven niet genoemd In de B edrijvenlijst. maar die I"I38 r 
de aard en flvIoed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven uit de 
milieucategorieên 1 en 2, kunnen m i:ldels ontheffing worden toegestaan. 
Getuidzoneringsplichlige, risicovolle inrichtingen en f of vuurwerkbedrijven 
worden niet toegestaan. 

Het gebruik van de gronden voor kantoren wordt ook als stn"jdig gezien. 
Ondanks dat het pand bedoeld is voor de ontvangst van klanten, is detail
handel ook niet toegestaan. Wet is er een ontheffing opgenomen waarmee 
prodl.lCliegebonden del ailhandel I oegestaan kan worden. 0 etaithandel in 
lIOedings- en genotmiddelen valt niet Of'lder deze ontheffing. Wegen zijn 
wel binnen deze bestemming toegestaan. Oe oostelijke toegangsweg van 
het bedriifserf zal binnen deze bestemnlng liggen. 
De st oIp i s gelegen bi nnen een bouw vlak. B uiten het bouw vlak mogen 
geen gebouwen opgericht worden. 



Binnen de bestemming is een herkomstbepaling opgenomen, die regeR dat 
bij de ( eerste) bedrijfl>\lestiging alleen bedrij'len \lan het G algeriet of uit de 
kern Monnickendam zich binnen dele bestemming kunnen \Iestigen. 

Vanwege de waarde die de stolp hee't, is dele aangeduid met de aandui
ding "karakteristiek". Om te voor1u)f1len dal de stolp geheel of gedeeltel~k 
wordt gesloopt is een slOOpYergunning opgenomen. 

5.3.2. Bedrijf - 6edrijfserf 

Met ui tmndering \I an d e st oIp.hee ft het bedr ijfserf lelf de best emming 
"Bedr1f - Bedrijfserf" gekregen. Biooen de:ze best ernming zijn de bedr ~fs· 
pandan, erven en terreinen geregeld. wearonder 00 k de wegen en par· 
keerplaatsen. Binnen deze bestemmillg mogen bedrijwn worden opgeticht 
mits er wordt \loIdaan aan het op de kaart aangege\l8n maidmale bebou
wingspercentage en de maximale bou"Nhoogte. 

Om milieuhinder naar de omgeving te voorltomen lijn alleen bedrijwn tol 
en met milieucategorieên 3.2 'lan de Bedrij\lenlijst uit bijlage 1 van de re
gels toegestaan. Bedrijven niet genoemd in de Bedrijvenlijst. dl e naar de 
aard en i nY\oed op de 0 mgeYing gel~k te stellen lijn met bedrij\len uit de 
milieucategorieên 1. 2 en 3, kunnen middels ontheffing worden toegestaan. 
Geluidloneringsplichtige, r isicowUe i nrichlirlgen en! of v uurweflo;bedrijven 
worden niet toegestaan. 

Binnen Gele bestemming bestaat de mogelijkheid dat een visverwerkings
bedfijf lich vestigt. Dit bedrijf doet aan het trancheren, roken en \lerpilkllen 
van vis en valt derhalw in een hogere milieucategorie. Het bedrijf is aan
geduid als "specifieke \l0fTT1 \lan bedrff· visYerWerkingsbedriT. Dele aan
duiding krWt het bedr ijf omdat het ; n een l waardere milieucategoóe \I alt. 
\lanwege de viswrwerking en -roIIer1j. I n het activiteiten besluit (Wet milieu
beheer) lijn \lOOfSChriften opgenorrtefl om hinder tenge\lOlge \lan geur. ge
luid e.d. te 'IOOI1Iomen. Gelien de geldende m~ielNOOfSChriften in relatie tot 
de om geYing, wordt het \I isYefWerkirogsbedrijf i npasbaar geacht. A. Is hel 
visverwerkirogsbedrijf de:ze locatie \ler1aat, kan:zich alleen een bedrijf tot en 
met milieucategorie 3.2 of een nieuw visverwerkend bedrijf op dele locatie 
\IeSIigen. 000f middet 'lan een wijligilg kan de aanduidiflg worden YefWij
'O<d. 

Dienstverlenende bedrijven, kantoren en detaRhandeilijn binnen dele be
stemming niet loegestaan. Burgemeester en Wethouders kunnen onthef
fing Yeflenen voor de uitoefening \IiIn productiegebonden deta~handel, mits 
het geen detailhandel in wedings- en genotrnidde1en betreft. 

Binnen de bestemming is een herkomstbepaling opgenomen. die regelt dat 
bij de ( eerste) bedrijfsvestiging alleefl bedrij\len van het Galgeriet of uit de 
kern Monnickendam zich binneJ'l dele bestemming kunnen vestigen. 

In ge\lal \IiIn nieuwbouw mogen gebouwen alleen gebouwd worden als '0'01. 
daan is aan de parkeernonn. loals aangegeven in bijlage 2 van de regels. 

B...., vt;. B.V 
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5.3.3. ~ 

De g roenzone rondom het bedr ijfserf i s noodzakelijk i n verband m et de 
landschappelijke i npassing van het bedrijfserf. Omdal het groen van we
zenlijk belang is heeft het de bestemming "Groen" gekregen. Binnen deze 
bestemming m ogen geen gebouwen en verharding opgericht I aangelegd 
"""',. 
Langs de buitenrand van de groenzone wordt een waterpartij aangelegd ter 
compensatie van het aan te leggen verhard oppeNlak. Dit water is van we
zenlijk belang voor een goede waterhuishouding. De gewenste ligging van 
de waterparlijen I s In h et beet dkwal~eitsplan weergegeven. Vanwege de 
mogelijke ligging biooen de beschennings;zone van de dijk, is het nog niet 
uitgekristalliseerd of dit water ook daadwe~elijk op deze locatie aangelegd 
kan worden. Hierover vindt nog CJ'I e!1eg met het Hoogheemraadschap 
plaats. 

Omdat de ligging van het water nog niet zeker is. is er voor gellozen om de 
gewenste I igging van het water op de verbeelding aan te dui den met de 
aanduiding" water". 0 verigens mag ook bui ten dez e best emming water 
binnen de bestemming "Groen" aangelegd worden. 

Ondergeschikt aan het groen mogen binnen deze bestemming wegen WO(
den opgericht. Hierdoor word! het mogelijk om een verbinding te maken 
tussen de t wee erven mei de best emming "Bedrijf - Bedrijfserf' en w ordt 
het mogelijk om toegangswegen aan te leggen. 

5.3.4. Waterstaat - Water1<ering 

Het di jklidlaam van de Hoogedijk i s bestemd met de dubbel bestemming 
Vo'aterstaat - Wate1l\ering". Naast de onderliggende bestemming zijn deze 
gronden medebestemd voor de bescherming van de Hoogedijk. Bouwen is 
hier alleen toegestaan middelS een onthefflng van Burgermeester en Wet
houders. Ven:ler I s er e en aaol egvergunning op genomen he t aanb rengen 
van beplanting en het afgraven en ~ en voo gronden. Een ontheffing 
en aanlegvergunning kan alleen worden verleend als er geen onevenredige 
afbreuk wordIgedaan aan de waterkErende functie van de dijk en er vooraf 
een positief advies over de plannen is ontvangen van het Hoogheemraad
",",p. 

Buro Yi'o B.V a.s~plan s.drijfHtf l\e1WoucIe 
StaIl.4: V ... Igoeo~ 129-1(1.09 



6. UITVOERBAARHEID 

6. , . Algemeen 

Wettelijk bestaat de verplichting om illlichtte geven in de uitvoerbaarheid
aspecten van een bestemmWlgsplan. In dat verband wordt een ondefscheid 
gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6. 2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De poIdemtad heen haar visie op liet voorontwerp bestemmingspian gege
ven. D~ liep parallel met de Inspraakperiode van het voorontwerp. In deze 
periode kon Iedereen z ijn reactie op he t pian geven en i s het plan opge
stuuro aan de overlegpartners. r,dell$ de Inspraakperiode zijn er twee in
formatieavonden gehouden: één m et de P oIderraad en één m et de I nwo
ners van Katwoude. Oe reactienota die van het Overleg Bf1 Inspraak is ge
maakt Is als bIJlage 4 bij dil plan opgeromen. 

Na de i nfannale pr ocedure v an 0 veOeg en I nspraak hee n he t bes tem.. 
mingspian de In de Wro vastgelegde bestemmingsplanprocedure doorIo
pen.lIJ heeft het pian gedurende 6 weken, van 3 juli 2009 tot en met 13 
all9ustus 2009, voor een i eder ter visie gelegen. Oe zienswijzen zijn ver
werkt In een zienswijzennota en naar aanleiding van de zienswijzennota is 
het pian op 29 oktober gewijzigd vastgesteld. 

6. 3. Exploitatieplan 

Doel van de grondexploitatieregeHng is het inzichtelijk maken van de finan
ciêle haal baarheid en h et bi eden v an meerdere mogelijkheden voor h et 
kostenverhaal , waardoor er meer SIu!iogsmoge~jkheden zijn. Er wordt on
del5Cheid gemaakt tussen de publiekl"ed1tel~ke weg via een exploitatiepian 
en de privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het geval 
van een e xploitatiepian kan de gemeente eisen en r egels stellen voor de 
desbetreffende gronden. 

Het bestemmingspian voorziet in de oonleg van bedrijfspanden op het ba
drijfsert. Dit valt Ofldef de bouwplannen zoals bedoeld in artil;el 6.2.1 Bro. 
In de Wro is opgenomen dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met 
het kostenverhaal van de gemeente. een exploitatiepian opgesteld diootte 
worden. Deze verplichting vervalt indien het kostenvemaal op een andere 
wijZe is verzekerd en het stellen van melere eisen en regels niel noodzake
lijk WOfdt geacht. 

In liet kader van het bestemmingsplan is er een exploitatieplan opgesteld. 
In het exploitatieplan ~n de kosten en baten uiteengezet. Uil het exploita
tieplan blijkt dat er geen tekort optreedt. 

6. 4. Economische uitvoerbaarheid 

Zoals In par agraaf 6. 4 i s aangegeven worden alle gemeentelijke kosten 
voor de aanleg van het bed~fserf verhaald. 

s..t.. ••• oioogs .... n _~ KaIwaudI 
Status: VaagesUOd I :n.l(1..()9 

e..c Vi" B.V. 



U~gangspunt hiesbij is dat de bedrijven die zich gaan vestigen op het be
drijfserl. oe kosten gezamenlijk zullen dragen. De grondprijs is inmiddels 
met de bedrijven kort gesloten. Een ~antal bedrijven hebben inmiddet5 de 
intentie uitgesproken te verhuizen naar het bednJfser1. 

B...., V-"" B ..... Bestemmingspiln B«I~ KatwaucII 
Slat .. , V""fQMleId l 29--10-0e 



BIJLAGE 1 

Beknoj:ll historisch ov. rzIcht 
tOlStandkoming plann.n 





W .. nneer Wo< W" 

Tweede helft Start disctJ ssie over nleu\tfe Gemeente 
jaren 90 functies Galgeriet en vestiging -van een nieuw bedrijvenlerein Bedrijvengroep Watertand 

bij Monnickendam 

Najaar 2002 Discunilt over een ba d.".... Gemeente Waterland in overleg 
tl!lfTein van circa 20 hectare bij met Provin cia bij YOOfbereldng 
MoMickeodam streekplan Noord-Holland Zuid 

Najaar 2002 Aanbieding ~pport Cen:rum- Wmgroep bestaende uil verte-
voorzieningen Monnickendam genwoordigen; winkelief'$ Y1iIrenÎ-

ging, Kamer van Koophandel , 
Hoofdbedrijfschap detailhandel en 
gemeente Waterland 

23 januari 2003 Unanieme akkOOfdve!tdaring Gemeenteraad Waterland 
rapportWCM 

Winter 20031 Enquête ondernemen; Galgeriet Kamer van Koophandel, Hoofd-
2004 en Monnickendam bedrlfschap detailhand el en ge-

nMente Waterland 

Juni2Q04 Unanieme vastslelling Gemeenteraad Waterland 
onfwikkeUngspian Galgeriet 

2004 Cliteria lokale gebondenheid en PrtMnde Noord-Holand 
.fstandsaiteria rondom kern 
Monnickendam 

2004 Aankoop va n gronden In Mon- Gemeente na overleg met betroll;-
nlckeomeer voor ont wikketi"tg ken gedeputeerde 
bedrijventerrein 

2005 Opdracht aan ta4sale voor Provincie Noord-Holland 
Wate1lands Wonen. Gemeente Wal8\"land 
on\'N1kkeing concept b edlijfset--1 g januari 2006 Unanieme akkoordYefldamg Gemeenteraad Waterland 
rapporIla4sale "Oe logica van 
de lanóer.jkheid" 

Zomer 2006 Start planontwikkeling bedrijf- B&W Waterland 
5efVefl en Galgeriet 

16 nove "'- VastsieDing progranvna's van Gemeenteraad Waterland 
2006 eisen, ktedietsteOing e n vesti-

ging Wel voorkeursrecht ge--..., 
Januari 2007 Publicatie toetsingskaOer Rijles- Provincie Noord-Holland 

buflerzone, waarin beperkte 
ontwikkelingen in de zone m0-
gelijk woo:Il gemaakt 



26 april 2007 Instemming met start consult<r Gemeenteraad Waterland 
tie- en insp raaktraject over be-
drijvenplan en Masterplan Gal-
geMet 

4 septe mbo, Definitieve besluitvorming over B&W Waterland 
2007 bedrijvenplan en Masterplan 

GalgeMet 

11 septe mbo, Aanvullend consuHatie - en in- B&W Watertand 
2007 spFcIaktraje<:t over Te xaCClloca-

tie 

27septe mbo, Unanieme instemmi '" ~, Gemeenteraad Watertand 
2007 Maste~an Galgeriet 

25 oktober 2007 Instemming met bednjve1plan Gemeenteraad Watertand 
Monnickendam en blibehorende 

~"""-21 aug ustus Raadsbeslu~ opstelIe n ba- Gemeenteraad Watertand 
2008 stemmingsplan bedrijf serf Kat-

_do 



BIJLAGE 2 

EClIs&a1l 





Ecoscan Bedrijfserf Katwoude 
Toetsing aan naluurbeleid en -wetgeving 

..... :) 
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In _tuk 2 __ 111 "" """""" "" te!. ~ be$d!r.-.. _.tuk J bah""""" do 
_an'. _- .. ~. In _ • """"" bes<:hr...." _. be!Ichetmdt SOr)(\" in hili gr.b1lKl 
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2 BEDRLlFERF KATWOUDE 

0.; -.. _ boKt .., ...,.,. ~ v.an dft W.g '" _ ... iJ/ioIIr var> "'" P"'Jeo l>fiJi>«J 
(Z· 'A~itdrardv .... dr~(2_<J~ 

2.1 LIgging en karakterlstlek projeçtgebled 

...... pIangoOoed ligl Ijl ~I< nl. 2, bil <11 I<ruislr>;l ~aI\ de ~ ("2.7) '" de ~1jI< 11 
~ Hol ".~ ,..,.... aan de !~ ~d <k>or de Hoogoodijk. en aan dr oell- '" 
wemijde O<XI< ... _ Ie"""' ~ ..,.., ...... '(lelc 00 ~ aan de l"OCIItIZijdo _ 

-""" door gr~ IN figuur,). 

~" bthooo"\ 101 dl ~ .... nI. Wa1e~and on lIJ dicIo' bij .... , ~,. Hel r.laItMmHr I)"IMI """ 
_!Ionw bescheto'illg alt geyoIg -. .. VogoIr'dltijn (NaMa 2O(I().geIMd). Hol 1.1""'_ 
Iu"ll"'l ais ~ \lOOI voge" dia .... dl k .. , broecI6n.. 

0. ~~. Wat"- beOIUl ... ....,. .... _""""'ap. HMt!oor .... ., _ Wal""*"" ...... 
n~ -ag. 00 ÇI""_ • ." Waterlr<! on ook lItt pIo~ _ ... ~ 
be_ \I0OI -.og. ... el< \IOOIjiIar ~(ln"", do gMl(I" .. .....--.. 1de~Mn."e. NW Wat ..... nd "'" 
....... Mrer1 ... ~ .., uil ,. brGedln (bron: _ wal ..... rdn/l 

_.:_~.,..o •• ___ _ 
-~, 
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.... , llWIOObie<l 19 Op "" _, n-..t ... ~ I ... figuu" 3). Oe _<'-9 Ie ""'sItns hl! 
~ngspIaI> l.ar'-odM;jlo; Goo_ "" t>esà>erml"""'--IQ pand. E,~, ."n M' ~"'" 
liggen t>Churton ( ... 1i{pJ< Sj. Aan do """"""",.,,n do ~ lig! "" _ boomgaard n-..t algom_ 

-"ooorIet'l (0.'. eit. poPJhr. Ii<,p.r 3). 0. aofl\6'l<al"l v." '* pe<ceII_ gobn.oiI.I .... 1Ch'.,... .. 1dtI1 
(lV.Ju' 3). Daardoot jo hel gras mei e .... ""'.nton.an tchapen beme$1. 

Ho, ~ ÎlI ge~ luS_ ~""""ng lwIgs do HoogoocIi)<. 0. i-wosing van ...., btdrljl_ lal 

cIa.arom m~ "!KI _ Op do ~ cIM _.- hl! InU(ldellik gebilllrou be"''''". 
De.,.... ... n aIIe"""' ... n MI pangtl)le<l;ijn en mI! go ... bllglO<tid (de rlQwr 3) HII waM< """ doze 
_n iI _. _ en ..,...,..,. Wale<;U:1er1 (De!!gulx .). 

Hel pIarQ_ lig, N.lISI"" ~ ""'Q (":.7) en daartMe gatl g""'I<I.~1>Á"'l!I gopaard. 0.. '
~ die hl! ~ t.grenan ZClfQl'l ook al .....,. __ 0lIl_ en geluicIsw<slomgen. 

pl ..... ' ',d 0;, _ ..., 

Ffg<Alr • _ ..... ld ... _ • .., do ........ _. 
. _--

do _ .... jo ... -.".,;j on'" lIo.oog"Md" -

f"_ ~ _ s.o:.u.on In .... p:.; ." Iw"*,,, 

__ .... k ......... ,.bllj' ... 
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GtOI...-ts oestaa! "-I gei>oOd '" .,~$Iat<I. Er . ijn 00:;/II", e&n 'HIli uncachlsgMMden It' 
~ (I lIm 6 .... IIg. 6). 

~ , . Eloorn(ja&n:I !MI ..... _ .Ivo ........ socrIOn jclngI _ (PDI'uIier. I~ 

k,O.S1ai~" . 110::.). Vog ..... Slen ~n tWr rMI ~ 0.,. ~;wo; _, ~lIaald. 

Oofl'Q«li«l 2· 0. scr..oren """""'" _ .... ~ ......... (meer)oIooemlIIzen. o.o •• SChJr"" 
~ waarsc,....,gn~ 

D '·l/Otwd ~ ... 6· ~ """'II"1II _ ... al«, ~_ """" _ waterplat'llen. 0. .. 08'«3 

rijn pOl~ _ ......... N<>:>roao _Ltloon ... .. d_, (0.<1 1IJO>UMIlPad). 0._1"I"Ir>O:!dotr' 
_ .... poIenIi6Io t .. bil.ots ..,.... <Ie -.. mOdd",,'oruiper ... tIitIerYootn. V.,. liet plan _ <Ie 
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2.2 Aard van de Ingreep 

De I/fmeeme W.aI"rIanl ~ avo do foIoogod" .. 1(.0_ Hl) t>ed..- v,," ............. 1 2 hec:lare 
,. ... isere<I (. Ie llguor 7). Op dal er! """,,",.., u nt.ll oedoi_ ~ '" _n.. Bij Irvit:h\wlg v .. .., 
~..,t _ uitgegailn va" do ~rf'l(j om z~ ""'II"I\i< ~ van ce bestoandO 

1.o~·~"'over'-_ 

Voor rNlioalio _ h ... t.G1IMtI op hili piof'l(jtbl!d _ de voIgero. ._ ~ die e/!OCI 

"" op de I"\aILlUI" """""" h!bben: 
Voor Hl) deeI_ wa'-~ \IfdIImpI 

• __ 0Ch,.en van a. boerderij IfIIOrOengaloopl 

• _ aat\ de ~ zijde wotdo<Il/fkapI 

• <Ie _""'1 "" <Ie nawigge!lcle boorogUtd word .... ge/I;Indha.lld 
• .~ waIefl)a,..,., I.g.v. 23% COO'lI'Ie'lSalie ~_ 

• unieg gn>«I 

, 
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3 NATUURWETGEVING EN -BELEID 

In het voorliggend hoofdstuk worden de drie bovenstaande categorieën van wetgeving en beleid nader 
beschreven en is aangegeven op welke wijze getoetst moet worden. 

3.1 Inleiding 

Voor de toetsing van de effecten dient met verschillende wetten en beleidslijnen rekening gehouden te 
worden. De inrichting van het plangebied kan effecten hebben op door natuurwetgeving en ·beleid 
beschermde planten en dieren en hun biotopen. In dit kader dienen de volgende vragen beantwoord te 
worden: 

1. Natuurbeschermingswet (Natura 2000): ziln er mogelijk signillcante gevolgen voor de 
natuurwaarden die In de richtlijn aangewezen zijn? 

2. Provinciale uitwerking van het compensatiebeginsel: worden er waarden aangetast binnen de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, biotopen van Rode Lijstsoorten of beplantingen gekapt 

die vallen onder de Boswet? 
3, Flora- en Faunawet: worden de verbodsbepalingen voor beschermde soorten overtreden? 

3.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Natura 2000 is het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden, dat er op gericht is de aanwezige 
natuurwaarden te behouden en te versterken, Gebieden die door de minister zijn aangewezen als 
Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied vormen samen de Natura 2000-gebieden_ Voor deze 
gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor soorten en habitattypen. Ruimtelijke 

ontwikkelingen of gebruik die een negatief effect hebben op deze doelstellingen zijn niet zondermeer 
toegestaan. De bescherming van deze gebieden is in Nederland geregeld via de Natuurbeschermingswet 
1998. 

Ecclogische Hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te 
ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De EHS is opgebouwd uit kerngebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Het doel van de EHS is de instandhouding en 
ontwikkeling van deze natuurgebieden, om daarmee de biodiversiteit te waarborgen en een zo groot 
mogelijk aantal soorten en ecosystemen te laten voortbestaan. 
Het Rijk en de provincies hebben in overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties bepaald 
wat wel en wat niet is toegestaan binnen de EHS. De afspraken zijn vastgelegd in de 'Spelregels EHS·. In 

de EHS geldt hel 'nee, tenzij' principe. Dil houdt in dat voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
EHS schadelijke ruimlelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er geen altematieven zijn en er sprake is 
van een groot openbaar belang. De effecten van een ingreep moeten bovendien worden gecompenseerd. 

De Ecologische Hoofdstructuur is op provinciaal niveau uitgewerkt tot de provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur van Noord-Holland. Voor ontwikkelingen die een negatief effect hebben op de doelen voor 
de provinciale EHS hanteert de provincie de Besluit Compensatie Natuur en Recreatie (nr. 2007·76280). 
Deze bereids regel is van toepassing in de EHS, weidevogelgebied en ecologische verbindingszones, 
Ontwikkelingen die een negatief effect hebben op de doelen voor de provinciale EHS mogen niet 

Gemeente WaleflandJEcoscan Bedrijlserl KalWOude 
WN-ZH2008C537 - 9-



DHV B.V. 

plaatsvinden, tenzij compensatie of aanpassingen in het plan per saldo positieve gevolgen hebben voor de 

provinciale EHS~doelen , 

Overige provinciaal beschermde gebieden 

De aangetaste natuurwaarden in de weidevogelgebieden dienen te worden gecompenseerd, waarbij de 

omvang van de compensatie wordt bepaald door de oppervlakte vernietigd, verstoord of versnipperd 

leefgebied. Hiervoor dient nieuw geschikt leefgebied te worden gerealiseerd door uitvoering van actief 

weidevogelbeheer met een gemiddeld beheerregime, voor een periode van 12 jaar. 

Indien bomen gekapt moelen worden, dient rekening gehouden te worden met de Boswet. Vanuit de 

Boswet geldt een herplantplicht voor het kappen van beplantingen groter dan 10 are en aaneengesloten 

rijbeplantingen met meer dan 20 bomen buiten de bebouwde kom. Voor de inrich ting van het plangebied 

worden geen dergelijke hoeveelheden bomen gekapt. 

Voor het plangebied Is daarom deze categorie van het compensatiebeginsel niet van toepassing. 

Naast de Boswet kan het wel nodig zijn een gemeentelijke kapvergunning aan te vragen. 

3.3 Soortenbescherming 

Mei de Flora- en faunawet worden dieren en planten beschermd. De bepalingen ten aanzien van de 

soortenbescherming uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn overgenomen in de Flora- en Faunawet. 

[n de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren ni9t gedood, gevangen of verontrust mogen 

worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. De Flora- en faunawet gaat uil 

van het 'nee, tenzij'-beginseJ. Dit betekent dat genoemde handelingen len aanzien van planten en dieren 

niet mogelijk zijn, behalve onder strikte voorwaarden. Het beschermingsregime is afhankelijk van de status 

van de soort. Sinds februari 2005 bestaat vrijstelling voor een lijst van veel voorkomende beschermde 

soorten ('tabel 1'). HielVoor hoeft bij ruimtel ijke ontwikkelingen geen ontheffing aangevraagd te worden. Bij 

negatieve effecten op strikt beschermde soorten (' tabel 3') is het verplicht voor overtreding van de 

verbOdsbepalingen een ontheffing met een uitgebreide toets van de Flora- en faunawet aan te vragen bij 

Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV. Voor effecten op soorten van 'tabel 2' (onder andere alle 

vogelsoorten) moet worden gewerkt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Zolang 

deze niet aanwezig is, is voor overtreding van de verbodsbepalingen een toets bij de ontheffingsaanvraag 

nodig. Verder wordt verwezen naar tabel 1.1 . 

Tabe 1.1 ToetsInascriteria voor het verlenen van onthef inoen van beschermde soorten 
Categorie soorten ToetSingscriteria voor het verlenen van ontheffingen 
Tabel 1: Algemene Algehele vrijstelling van toepassing in het geval van bepaalde vormen 
beschermde soorten van bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik of van 

werkzaamheden in het kader van ru imtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Tabel 2: Overige beschermde Vrijstelling met gedragscode of ontheffing met toets 
soorten - De activiteit mag er niet voor zorgen dat er afbreuk wordt gedaan 

aan de gunstige staat van instandhouding van (de betreffende 

populatie van) de soort; 

- De activiteit moet een redeliik doel dienen. 

Tabel 3: Strikt beschermde Ontheffing met uitgebreide toets 
soorten - Er is geen andere bevredigende oplossing voor de geplande 

activiteit voorhanden; 

- Oe activiteit mag er niet voor zorgen dat er afbreuk wordt gedaan 

aan de QunstiQe staat van instandhoudinq van de soort ; 

Gemeente Wateriand/Ecoscan Bedri)tsert KalwOl.'de 
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- Er moet sprake zijn van een in of bij de wet genoemd belang: 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 
redenen van sociale of economische aard en voor het milieu 
wezenlijk gunstige effecten; de bescherming van flora en fauna en 

de openbare veiliqheid 

Broedende vogels en hun nesten mogen nimmer verstoord worden, hun 

nesten nimmer vernietigd. De verbodsbepalingen van artikel 11 
beperken zich bij vogels alleen tot de plaatsen waar gebroed of waarvan 

jaarrond gebruik gemaakt wordt (nesten , holen , e.d.), inclusief de 
functionele omgeving (kwantiteit, kwaliteit, bereikbaar. e.d.) om het 
broeden succesvol te doen zijn, én slechts gedurende de periode dat er 

gebroed wordt. Er zijn hierop twee uitzonderingen: 

- nesten van bosuil, steenuil , kerkuil, groene specht, zwarte specht en 
grote bonte specht zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond 
beschermd onder artikel 11. Oe lijst is limitatief, nesten van 

bijvoorbeeld gierzwaluwen vallen alleen tijdens de broedperiode 
onder het beschermingsregime van artikel 11 . Het vervangen, 
repareren of in de directe omgeving verplaatsen van een kast voor 
één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een 

overtreding van artikel 11 zolang er maar nestgelegenheid 
beschikbaar blijft; 

- nesten van In bomen broedende roofvogelsoorten en waar ransuilen 
in kunnen broeden zijn jaarrond beschermd, Deze soorten zijn niet 
in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van 

oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Ook 
hier geldt dat er voldoende nestgelegenheid aanwezig moet blijven 
en dat niet elk kraaiennest in een territorium gespaard behoeft te 
worden bij een inareeo. 

Ongeacht vrijstelling of ontheffing geldt voor alle soorten de zorgplicht zoals beschreven in artikel 2 van de 
Flora- en faunawet. Deze zorgplicht is van toepassing op zowel beschermde als onbeschermde dier- en 
plantensoorten. Op grond hiervan dient de ontheffingbegunstigde zoveel als redelijkerwijs mogelijk is 
schade aan deze soorten te voorkomen. 
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4 NATUURWAARDEN EN BEOORDELING EFFECTEN 

In dit hoofdstuk worden de verwachte effecten en de vervolgstappen van de ingreep op de natuurwaarden 

omschreven en getoetst aan de bepalingen uit de in hoofdstuk 3 genoemde wetge ving en beleidslijnen. Er 

worden ook in dit hoofdstuk de algemene mitigerende maatregels genoemd. 

4.1 Bronnen en werkwijze 

Voor de toetsing aan de wetgeving en het provinciale compensatiebeginset is gebruik gemaakt van 
bestaande verspreidingsgegevens van beschermde soorten (Flora- en Faunawet). Hierbij zjjn de landelijke 

atlassen/verspreidingskaarten voor zoogdieren, dagvlinders, amfibieën en reptielen alsmede mondelinge 

informatie van HHSK gebruikt. Op basis van een veldbezoek, op 5 november 2008, en de 
standplaatseisen (planten) en biotoopeisen (dieren) is een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid 
van voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. 

4.2 Verwachte effecten 

4.2.1 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 
Voorkomen 

Binnen het plangebied zijn geen Natura 2000*gebieden aanwezig. Het dichtstbijzijnde gebied is 
"Markermeer & IJmeer" (zie figuur 8). Deze meren en moerassen liggen op ca, 450 m afstand van het 
plangebied en zijn van belang voor visetende (fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, 

zwarte stem), mosseletende (kuifeend, tafeleend, topper) en waterplantenetende (krooneend, meerkoet, 
taleleend) watervogels. In luwere en ondiepere delen van het Markermeer, zoals de Gouwzee (het 

deelgebied tussen het eiland Marken en het vasteland van Noord*Holland dat is aangewezen onder de 
Habitatrichtlijn) en de kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan, Momenteel bevat het zuidelijk 
deel van de Gouwzee de grootste oppervlakte aan kranswiervegetatie met sterkranswier in ons land. De 

kranswieren vormen in de zomer en de herfst een belangrijke voedselbron voor o.a. krooneenden. Het is 
tevens een belangrijk broedgebied voor visetende watervogels (visdief). (bron: www.LNV.nl) . De 

bovengenoemde soorten en ook de lepelaar, brandgans, grauwe gans, smient, krakeend, slobeend, 
brilduiker, grote zaagbek en meerkoet zijn als vogel richtlijn soorten aangewezen. De rivierdonderpad en 
de meervleermuis zijn als habitatrichtlijn soorten in het gebied Markermeer & IJmeer aangewezen. Dit 

Natura 2000*gebied fungeert als foerageergebied voor meervleermuis en in de nabijheid van het gebied, 
waarin ook het plangebied, zijn kraam kolonies aanwezig. 

Effecten en vervolgstappen 

Directe effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied door realisatie van de plannen binnen 
het p(angebied zijn vanwege de afstand niet te verwachten. Er kan naar verwachting enkel sprake zijn van 
mogelijke geluidsverstoring voor vogels, Maar omdat de bedrijven die zich hier gaan hervestigen tot nu toe 
in het bedrijfsterrein Galgeriet aanwezig zijn (met bijbehorende mogelijke geluidsverstoring op 600 m 
afstand van het Natura 2000 gebied) is een significante toename van verstoring niet te verwachten. 

Het slopen van de schuren die mogelijk een verblijfplaats van meervleermuizen kunnen zijn, kan wel als 

een mogelijk indirect negatief eltec! beoordeelt worden. Het is ook niet uit te sluiten dat individuen van 
meervleermuizen af en toe jagen of passeren boven de watergangen van het plangebied. Het dempen van 
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een deel van de watergangen kan als een beperkte afname van het areaal van jachtgebied beschouwd 

worden. Daarom is het mogelijk dat vervolgstappen zoals een passende beoordeling ot 
verslechteringstoets dienen te worden uitgevoerd. Daardoor is een naderonderzoek naar de aanwezigheid 

van (meer)vleermuizen in de schuren en overig gebruik van het plangebied nodig. 

EHS 
Voorkomen 

Figuur B: In geel het Natura 2000-gebied Markmeer & lJmeer, en in rood het plangeblecl. 

In het plangebied zijn geen kerngebieden of verbindingszones aanwezig. De dichtstbijzijrde gebieden zijn 

het Markermeer (OOk als Natura 2000·gebied aangewezen) en de oevers van de rivier Pummer Ee (zie 

figuur 9). Deze gebieden bevinden zich op een afstand van 450 m van het plangebied. 

Effocten en vervolgstappen 
Directe effecten op deze gebieden door realisatie van de plannen binnen plangebied zijn vanwege de 

afstand niet te verwachten. Er kan naar verwachting enkel sprake zijn van mogelijke geluidsverstoring voor 

vogels. Maar omdat de bedrijven die zich hier gaan hervestigen tot nu toe in het bedrijfsterrein Galgeriet 

aanwezig zijn (met bijbehorende mogelijke geluidsverstoring op 600 m afstand van de EHS gebied). is een 
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significante toename van verstoring niet te verwachten. Voor de EHS zijn geen vervolgstappen nodig in 

het kader van de Compensatierichtlijn Natuur en Bos. 

Figuur 9: In groen de EHS kerngebieden. 

Weidevogelgebied 

Voorkomen 

Het plangebied maakt deel uit van een grasland en ligt aan de grens van een weidevogelgebied Polder 

Katwoude (zie figuur 10). Oe graslandgebieden bezitten een open tot vrij open landschapsstructuur en zijn 

vooral gelegen op veengrond (veenweidegebied) of op klei- en vaaggronden (poldervaaggronden en 
eerdgronden). Deze graslanden van Waterland zijn van grote betekenis voor weidevogels. 

Effecten en vervolgstappen 

Gezien de lichte aard van de activiteiten van de bedrijven veroorzaakt de ingreep naar verwachting 
beperkte licht- en geluidverstoring aan het omringende weidevogelgebied_ De oppervlakte van deze 
verstoringen is niel bekend, maar gezien de grote oppervlakte van het weidevogeldgebied dat aan het 
plangebied grenst, zal deze verstoring naar verwachting geen significant negatieve effecten op de 
instandhouding van de weidevogels hebben. 

Gemeente Wal&r1and1Ecoscan Bedrijrserr Katwoude 
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" Onderzocht btnnen Laag Holland 

Onderzoehl buiten Laag Holland 

Plan gebied 
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Figuur 10: Overzichtskaart Laag Holland met geïnventariseerde weidevogelgebieden en de belangrijkste 

(oponlemen. Op het weidevogelgebied 17 (Polder Katwoude) ligt het piangebied. Bron: Alias van weidevogels 

in Laag Holland. 

4.2.2 Soortbescherming 

Flora 
Voorkomen 
Omdat het plangebied een bemest grasland is, worden hier geen beschermde soorten verwacht 

Effecten 
Er zijn geen effecten op beschermde soorten aangezien deze niet in het plangebied voorkomen. 

Vogels 

Voorkomen 
Uit gegevens van de Atlas van de Weidevogels in Laag Holland is bekend dat steltlopers in een dichtheid 
van 20-50 broedende paren per 100 ha in het plangebied voorkomen (zie figuur 11). Van die steltlopers 
komen de grutto (5 broedparen per 100 ha), de tureluur (5 broedparen per 100 ha), de kieviet (10 
broedparen per 100 ha) en de scholekster (10 broedparen per 100 ha) voor. Deze soorten hebben met 
elkaar gemeen dat zij in open cultuurgronden, met name de vochtige graslanden, .... an Nederland een 
geschikt broedblotoop hebben gevonden. Algemene watervogels (o.a. meerkoet en wilde eend) zijn ook in 
de watergangen te verwachten en zangvogels zijn in de boomgaard van het plangebied Ie verwachten. 
Alle vogels zijn zwaar beschermd via de tabel 2 van de Flora- en Faunawet (FFwet). 

Gemeente Watenand/Ecoscan Bedriilserl Katwoude 
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Effecten en vervolgstappen 

Van het broedbiotoop vOor weidevogels gaat een gering deel vertoren. Door het uitvoeren van de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen zijn er geen effecten op broedende vogels Ie verwachten. 
Ontheffing voor vernielen, versloren etc. van nesten, holen e.d. van vogels wordt in principe niet verleend, 

omdat er in het algemeen een andere bevredigende oplossing is, namelijk het wachten meI de uitvoering 

van de werkzaamheden totdat het broeden klaar is. Om de broedvogels niet te verstoren adviseren wij om 

buiten het broedseizoen de werkzaamheden te beginnen. dus tussen september en maart. Oe 
werkzaamheden moeten op een continuo periode uitgevoerd worden (dus continuo verstoring) om Ie 
voorkomen dat de vogels in de tussentijd in het plangebied en verblijfplaats vinden. 

Bij de inrichting van de bedrijfsert Katwoude worden sloten gedempt en de bestaande watergangen 

uitgebreid. Deze ingreep zal een deel van de biotoop van de watervogels vernietigen en voor een deel 

tijdelijk verstoren, indien dit buiten het broedseizoen plaatsvindt, hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden. Omdat de oppervlakte van de sloten die worden gedempt kle iner is dan de oppervlakte die wordt 

gegraven, kan dit op langere termijn als een positief effect worden gezien. 

~!toU':= _ _ ... 

steltlopers 

drchtherd 100 ha 
1 • 10 
10·20 
20·50 
50· 100 

_ 100 ·200 
_ "" 200bp 

Figuur 11: Dichtheid van steltlopers (grutto, tureluur, kievit, scholekster, watersnip en kemphaan) in Laag 

Holland in 2006. Het plangebied ligt in een gebied met een dichtheid van 20-50 broedparen per 100 ha. 

Bron: Atlas van weidevogels In Laag Holland. 
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Zoogdieren 

Voorkomen 

Het plan gebied maakt zonder twiifel deel uit van het leefgebied van algemene soorten (tabel 1 van FFwet) 

zoals bosmuis, huismuis, mol en egel. Mo lshopen zijn in het weiland van het plangebied waargenomen. 

Deze algemene soorten vallen onder de vrijstellingsregeling van de Flora~ en Faunawel in geval van 
ruimtelijke ingrepen. Volgens Roodzand' komen grondgebonden zoogdiersoorten zoals waterspitsmuis en 
Noordse Woelmuis (soorten van tabel 3 van FFwet) in de buurt van het plangebied voor. Enkele gaten zijn 

in de slooioevers waargenomen. Deze kunnen mogelijk door waterspitsmuis of Noordse woelmuis worden 
gebruiken. 

In het kader van de Flora- en Faunawet zijn vteermuizen streng beschermd (soorten van tabel 3 FFwet). 

De bomen in het plangebied zijn niet geschikt om als vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen te fungeren, 

maar de schuren wel. Het is mogelijk dal ook In de gebouwen vleermuizen voorkomen. Daarbij is de kans 

het grootst dat algemene soorten (maar wél strikt beschermde soorten) als gewone dwergvleermuis of 

laatvlieger aan te treffen. Volgens Roodzand 1 is de meervleermuis slechts fragmentarisch aanwezig in (de 

directe omgeving van) het plangebied, maar in principe zijn ze aanwezig overal waar zich oude gebouwen 

bevinden. Aanwezige gebouwen kunnen dienen als kolonieplaats, slaapplaats, zomerverblijf of 

overwinteringsplaats. Het is ook niet uit te sluiten dat individuen van meervleermuizen af en toe jagen of 

passeren boven de watergangen van het plangebied 

Effecten en vervolgstappen 

Het dempen en uitbreiden van sloten kunnen eventueel waterspitsmuis en Noordse woelmuis verstoren. 

Een mitigerende maatregel voor waterspitsmuis die kan gebruikt worden is het maaien vóór de start van 

de werkzaamheden. Door de sloop van gebouwen kunnen eventueel aanwezige verblijfplaatsen van 

vleermuizen vernietigd worden. Dit is in stri jd met de Flora· en Faunawet en hiervoor is een ontheffing 

nodig . Aanbevolen wordt om nader onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen en andere 

zoogdieren te verrichten om in te kunnen schatten of er effecten op die soorten zijn. Voor de algemene 

soorten geldt dat rekening gehouden moet worden met de zorgplicht (artikel 2), d.W.Z. zodanig zorgvuldig 

werken als redelijk is. 

Vissen 

Voorkomen 

De sloten van het plangebied zijn geschikt voor bittervoorn (tabel 3 FFwet) en kleine modderkruiper (tabel 

2 FFwet) (polderwater. laaglandbeken, sloten met dikke modderlagen). Volgens Roodzand zijn deze 

soorten in het plangebied aanwezig maar dit gebied is geen kerngebied. Dergelijke biotopen zijn ook 

geschikt voor algemene zoetwatervissoorten zoals blankvoorn, driedoornige stekelbaars, etc. 

Effecten en vefYolgstappen 

Een deel van de bestaande watergangen van het plangebied wordt gedempte en een deel wordt 

uitgebreid. Dit betekent mogelijk vernietigen en verstoren van een deel van de habitat van de vIssoorten. 

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is mogelijk een ontheffing voor de bittervoorn en kleine 

modderkruiper nodig. Aanbevolen wordlom nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van 

vissen te verrichten om in te kunnen schatten of er effecten op zwaarder beschermde soorten. Voor de 

\ Citaat Dhr. H. Roodzand. 29 october 2008, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
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algemene soorten geldt dat rekening gehouden moet worden met de zorgplicht (artikel 2), d.w.z. zodanig 

zorgvuldig werken als redelijk is. 

Amfibieën 

Voorkomen 

Volgens Roodzand' en de verspreidingkaart uit RAVON (2006) komt de rugstreeppad in de buurt van het 

pJangebied voor (zwaar beschermde soort van tabel 3 van Flora~ en Faunawet) . Deze soort is bewoner 

van Q.a. veengronden en hij maakt gebruik van sloten zoals die van het plangebied om zich voort te 

planten. Volgens het RAVON komt ook de bruine kikker in het plangebied voor. Deze soort is de meest 

algemene soort die in bosjes en ruigten, of ook in stedelijke gebieden voorkomt. 

Effecten en vervolgstappen 

Zoals voor vissen, vertegenwoordigt het dempen en het uitbreiden van sloten mogelijke vernietigen van 

verblijfplaa1s en mogelijke lijdelijke verstoring voor amfibieën. Voor de uitvoering van de werkzaamheden, 

is naderonderzoek op de daadwerkelijke aanwezigheid van de rugstreeppad, in het kader van de Flora· en 

Faunawet aanbevolen. Voor de algemene soorten geldt dat rekening moet worden gehouden met de 

zorgplicht (artikel 2), d.w.z. zodanig zorgvuldig werken als redelijk is. 

Reptielen 

Voorkomen 

Van de reptielen is de ringslang (tabel 3 FFwet) de enige soort die in het plangebied een geschikte biotoop 

vindt. Volgens Roodzand is de ringslang in de buurt van het plangebied (waterlandse zeedijk) te vinden. 

Ook volgens RAVON (2006) komt deze soort in de omgeving van het plangebied voor. Voor hun voedsel 

zijn ringslangen afhankelijk van amfibieën, vooral kikkers, waardoor ze vaak rond vijvers, vennen, rivieren 

en veenmoerassen worden aangetroffen, zowel langs stilstaand als langzaam stromende wateren zoals 

die van het plangebied. 

Effecten en vervolgstappen 

Zoals bij vissen en amfibieën wordt mogelijk ook de ringslang aangetast door de werkzaamheden in de 

sloten. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een nader onderzoek op de echte aanwezigheid 

van de ringslang in het kader van de Flora· en Faunawet aanbevolen. 

Libellen en vlinders 

Voorkomen 

Van libellen en vlinders zijn geen gegevens bekend. Voor beschermde soorten ligt het plangebied buiten 

het verspreidingsgebied en/of ontbreken geschikte biotopen. Beschermde soorten libellen en vlinders zijn 

daarom niet te verwachten. 

Efleclen en vervolgstappen 

Er zijn geen effecten op beschermde libellen en vlinders Ie verwachten, dus ook geen vervolgstappen 

nodig in het kader van Flora· en Faunawet. 

Gemeente WaterlandlEcoscan Oedrijtsml Katwovde 
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Overige soorten en diergroepen 

Voorkomen 
Van de kevers zijn de brede geelrandwaterroolkever en de gestreepte waterraafkever relevant (tabel 3 

FFwet). Beide soorten komen voornamelijk voor in grote, stilstaande wateren. De biotopen in het 
plangebied zijn voor deze soorten niet/minder geschikt, zodat aanwezigheid van beide soorten niet te 

verwachten is. 

Voor overige beschermde van tabel 2 en 3 FFwet soorten (overige kevers, bataafse stroommossel, 

wijngaardslak, rivierkreeft) zijn geen geschikte biotopen aanwezig in het plangebied en zijn dus geen 

beschermde of bedreigde soorten te V8r"Nachten. 

Effecten en vervolgstappen 
Er zijn geen effecten op overige beschermde soorten aangezien deze niet in het plangebied voorkomen. 

Voor overige soorten zijn geen verva!gstappen nodig in het kader van de Flora- en Faunawel. 

4.3 Algemene maatregelen voor beperking van de effecten op natuurwaarden 

Het is belangrijk dat er tijdens de werkzaamheden het besef bestaat dat er een 'zorgplicht' is voor planten 
en dieren. Dit betekent concreet dat er bij de uitvOering van werkzaamheden rekening gehouden moet 

worden met de aanwezigheid van planten en dieren en dat schade zoveel mogelijk voorkomen moet 

worden. 

Over het algemeen is september- oktober een gunstige periode voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden gezien de voortplantingsperiode, broedselzoen en de winterrust. 

Gemeente WateriandlEcoscan Bec:lrijfserf Kalwouc:la 
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5 CONCLUSIE & ADVIES VOOR VERVOLGPROCEDURES 

Op grond van de beschrijvingen in hoofdstuk 4 gelden de volgende conclusies: 

1. het plangebied kan van betekenis zijn voor (meer)vleermuizen; 

2. de sloot van het plangebied kunnen mogelijk voortplantingsplaatsen/verblijfplaatsen bevatten van 

kleine zoogdieren (waterspitsmuis en Noordse woelmuis), amfibieën (rugstreeppad), reptielen 

(ringslang) en vissen (bittervoorn en klein modderkruiper); 

3. het plangebied ligt direct langs een weidevogelgebied; 

Om met eventueel aanwezige beschermde soorten voldoende rekening te kunnen houden en de 
planologische procedures te kunnen doorlopen zijn de aanbevelingen: 

In verband met Natura 2000 en Flora- en faunawet onderzoek te doen naar het eventuele 
voorkomen en terreingebruik van {meer)vleermuizen. Deze onderzoeken moeten meerder 

keren op een jaar uitgevoerd worden. Vleermuizen moeten op winter- en zomerverblijfplaatsen 

onderzocht worden. Dit betekent dat deze winter al veld inventarÎsatÎes kunnen starten. 

In verband met de Flora- en faunawet onderzoek te doen naar het eventuele voorkomen van 

kleine zoogdieren (waterspitsmuis en Noord woelmuis), amfibieën (rugstreeppad), vissen (klein 

modderkruiper en bittervoorn) en reptielen (ringslang) in de sloten en zijn oevers. Deze 

onderzoeken moeten meerder keren op een jaar uitgevoerd worden. In verband met de 
winterslaap van de meeste soorten, kunnen de veldinventarisaties pas in april starten. Deze 

inventarisaties zullen tol oktober voortduren. 

Op basis van het nader onderzoek zal blijken of, en zo ja welke beschermde soorten in het gebied 

voorkomen. Aan de hand van deze inventarisaliegegevens en het ontwerp van de inrichting kan gekeken 

worden of er effeclen te verwachten zijn. Wanneer er effecten worden verwacht op strikt beschermde 

soorten zal gekeken moeten worden of mitigerende maatregelen deze effecten kunnen voorkomen. In 

Tabel 2 zijn een aantal van dergelijke maatregelen aangegeven die Bedrijfserl Kalwoude mogelijk zou 

moeten gaan nemen 

Tabel 2· Maatregelen die kunnen genomen worden voor beperking van de negatieve effecten op natuur en 

herstel 

Ingreep Effect 

Slopen opstallen Vernieling vaste verblijfplaatsen 

en verontrusting van zoogdieren 

(vleermuizen) 

Bouwrijp maken Vernietiging foerageerplaats 

van huidig terrein 

Sloten dempen Negatief effect door vernietiging 

van verblijfplaatsen voor vissen 

en amfib ieên 

Graven extra water Negatief effect door 

verbindingen vertroebel ing voor vissen en 

Gemeente WalerlandlEcoscan BedriJfserl Kalwoude 
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Maatregel 

- Slopen van opstallen buiten de 

voortplantingsperiode en winlerrust 

- Het vervangen, repareren of in de directe 

omgeving verplaatsen van een kast voor 

nestQeleQenheid voor de vleermuizen 

- Bouwrip maken buiten broedseizoen 

- ZorQdraQen voor vluchtmogelijkheid 

- Vissen verplaatsen voor het dempen 
- Sloten ontwateren 
- Niet in voortplantingswater werken tijdens 

voortplantperiode (half februari·juli). noch in de 
overwinteringperiode (oktober -maart) 

- Zorgdragen voor vluchtmogelijkheid of 

wegvangen van Individuen 
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amfibieën - Vergraven van watergangen buiten periode 
winte((ust (november -februari) 

Kap begroeiing Vernietiging vaste - Kap builen hel broedseizoen (maarl ·juli) 
verblijlplaatsen en verontrusting - Zorgdragen voor vluchtmogelijkheid 
vogels en zoogdieren - Begroeiing zoveel mogelijk handhaven (ruigte 

en struweel). Wanneer niet mogelijk, na 
afronding wer1<zaamheden herbeplanting. 

Als blijkt dat mitigerende maatregelen het ettect beperken, maar niel voorkomen is er een 

onlheiflnglvergunning nodig voor de inrichling van het bedrijfserl Kalwoude. Wanneer blijkt dat een 
ontheffing/vergunning nodig is adviseren wij een ontheffing ruim voor de start van de uitvoering aan Ie 
vragen bij de Provincie Noord-Holland in het kader van de Natuurbeschermingswet en bij de Dienst 

Regelingen in Den Haag in het kader van de Flora- en Faunawet (denk daarbij aan 4-6 maanden). Na 

gereedkoming van het definitieve ontwerp, kunt U DHV benaderen om de effecten in te schatten en 

eventueel ontheffing aan te vragen. 
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Toponiem Hoogedijk2 
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Kadaster 
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8eheer documentatie Oranjewoud Almere 

Vondstdepot 
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(Topografische Kaart 1 :25_000 (hier ver!Toot weergegeven), © Topografische Dienst Kadaster, 
Emmen) 
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Oran)ewoud 

Samenvatting 

In mei 2009 is in opdracht van de Gemeente Waterland door Ingenieursbureau 

Oranjewoud BV een bureauonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de HoogedUk 2 te 

Katwoude, gemeente Waterland (Noord·Hollandl. 

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de toekomstige herinrichting van het 

gebied. BU de ruimtelUke onderbouwing in het kader van de vrUstelling van het 

bestemmingsplan dienen ook de eventueel aanwezige archeologische waarden in het 

gebied te worden onderzocht. Een archeologisch onderzoek dat in het kader van 

ruimtelUke onderbouwing plaatsvindt, past als onderzoeksstrategie binnen de 

zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZl. Deze cyclus wordt toegelicht in 

bUlage 2. 

Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat het plangebied in een 

veengebied ligt dat vanaf de late Middeleeuwen is bewoond. Deze laat·Middeleeuwse 

bewoning had de vorm van opgehoogde huisplaatsen in het drassige veen. TUdens een 

grootschalig onderzoek in de jaren '80 zUn deze vindplaatsen in de Katwouder Polder 

opgespoord, in kaart gebracht en gewaardeerd. In het huidige plangebied zUn destUds 

geen vindplaatsen aangetroffen. Het plangebied heeft ook op de IKAW een lage algemene 

verwachting. 

Vanwege deze lage verwachting en vanwege het feit dat dit gebied reeds is onderzocht 
zonder resultaat wordt geen vervolgonderzoek noodzakelUk geacht, Uit dit onderzoek 

kwam bovendien naar voren dat de aangetroffen huisplaatsen op een min of meer oost· 

west georiënteerde IUn zUn gelegen. Deze denkbeeldige IUn ligt ca. 250 m ten noorden 
van het huidige plangebied. 
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1 Inleiding 

.. dl2 .1 

In mei 2009 is in opdracht van de Gemeente Waterland door Ingenieursbureau 

Oranjewoud BV een bureauonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de HoogedUk 2 te 
Katwoude, gemeente Waterland (Noord-Holland). 

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de toekomstige herinrichting van het 

gebied. BU de ruimtelUke onderbouwing in het kader van de vrUstelling van het 
bestemmingsplan dienen ook de eventueel aanwezige archeologische waarden in het 

gebied te worden onderzocht. Een archeologisch onderzoek dat in het kader van 

ruimtelUke onderbouwing plaatsvindt, past als onderzoeksstrategie binnen de 

zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ) . Deze cyclus wordt toegelicht in 

bUlage 2. 

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van 

een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we 

wat verwachten? Voor het opstellen van een dergelUke verwachting wordt gebruik 

gemaakt reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, de 

landschappelUke situatie en bodemkundige gegevens. Een gespecificeerde verwachting 

gaat in op de mogelUke aanwezigheid, het karakter, omvang, datering en verstoring van 

archeologische waarden binnen het plangebied. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) versie 3.1. 
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2 Beschr!jving onderzoekslocatie 

2.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzUds en 

plangebied anderzUds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de 

inleiding genoemde plannen en/ofwerkzaamheden betrekking hebben. Binnen dit gebied 

kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden verstoord. 

Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie is verzameld om een goed 

beeld te krUgen van de archeologische waarden in het onderzoeksgebied. Dit gebied is 
veelal groter dan het plangebied en verschilt al naar gelang het te onderzoeken aspect. In 

dit geval is dat de regio waarin het plangebied ligt. 

Het plangebied omvat enkele percelen tussen de huisnummers HoogedUk 1 en 4. Binnen 

het plangebied ligt huisnummer 2. De noordelUke grens wordt gevormd door de sloot die 

de aangrenzende percelen van huisnummer 2 markeert. Het plangebied is circa 2,3 ha. 

groot en in gebruik als landbouwgebied (zie afbeelding 1 en 2). De boerderU HoogedUk 2 

zal niet worden gesloopt. 

Afbeelding 2. Het plangebied (rode IUn) op een recente luchtfoto 

2.2 Landschappelijke situatie 

Het plangebied ligt in het westelijk veengebied, in het zuiden van de Katwouder Polder. 

Dit gebied is gevormd in de laatste geologische periode, het Holoceen (10.000 geleden 

tot heden). Deze periode volgde op het Weichselien, de periode van de IJstUden. 

Gedurende het Weichselien waren de gemiddelde temperaturen dusdanig laag dat de 

poolUskappen tot enorme omvang groeiden. 

Het Holoceen wordt gekenmerkt door een stUgende temperatuur. Hierdoor raakte het 
voormalige open landschap snel dicht begroeid. Door het afsmelten van de ijskappen liep 

de Noordzee geleidelUk vol. Langs de kust werden vanaf 7000jaar geleden strandwallen 

gevormd, met daarachter een kweldergebied. Tezamen met de zeespiegel steeg ook de 
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grondwaterspiegel. Dit had als gevolg dat het plantenmateriaal niet volledig kon 

afbreken . Hierdoor werd achter de strandwallen een laag veen gevormd (Basisveen), 

afgewisseld met mariene afzettingen. Vanaf circa 4000 voor Chr. nam de 

zeespiegelstUging af, waardoor uiteindelUk een gesloten strandwallengordel ontstond. 

Met het ontstaan van de door strandwallen gevormde kustbarrière neemt de invloed van 

de zee op het achterliggende gebied af, waardoor hier een enorme zoetwaterlagune werd 

gevormd en over grote delen veenvorming (Hollandveen) optrad. De kustbarrière sloot het 

achterland evenwel niet geheel van de zee af, aangezien door enkele zeegaten de zee nog 

regelmatig tot ver in het achterland kon doordringen, met achterlating van mariene 

sedimenten (zand en klei). Ten noorden van Katwoude, bU Bergen, lag een dergelUk 

zeegat: de monding van het Oer-IJ. 

Door de mariene invloed nam op grote schaal erosie van het veen op, waardoor in het 

huidige Waterland uiteindelUk diverse grote meren ontstonden. Iets ten westen van 

Katwoude ligt bUvoorbeeld het voormalige meer Purmer, dat in deze periode is ontstaan. 

Verder naar het oosten, ter hoogte van het IJsselmeer, werd het veen eveneens 

geêrodeerd. Door erosie aan de oevers konden deze meren zich uitbreiden, waardoor in 

de Romeinse tUd het meer Flevo ontstond. Dit is de voorloper van het IJsselmeer. De 

nauwe verbindingen met de zee slibden in rustige perioden geleidelUk aan weer dicht, 

maar in het veengebied bleven bovengenoemde meren bestaan, die uiteindelUk 

gedeeltelUk verzoetten. Het Flevomeer breidde zich in de Middeleeuwen uit tot het 

Almere, dat tot circa 1250 na Chr. bestond. Dit meer stond via de IJ-boezem in contact met 

de Noordzee, waardoor er een brak milieu aanwezig was. 

Na 900 nam de invloed van de zee opnieuw toe. De hernieuwde invloed verliep in het 

begin zeer geleidelUk. Rond 1250 werd de invloed van de zee dusdanig dat de al dan niet 
door klei bedekte veenafzettingen werden geêrodeerd. Vanaf deze periode vormde zich 

door voortdurende afbraak een binnenzee. In de 14' eeuw ontstond een nieuwe 

inbraakgeul, die de Noordzee via de Waddenzee met het Almere verbond. Hierdoor werd 

het milieu weer zout, en ontstond de Zuiderzee. Onder invloed van de Zuiderzee werd op 

de niet-geêrodeerde veenzones in Waterland een dun kleidek afgezet. 

De regio Waterland had uiteindelUk het karakter van een zeer waterrUk gebied, bestaande 

uit veengebieden en klei-op-veengebieden, afgewisseld met grote erosiemeren en 

veenstroompjes. De huidige Katwouder polder was een dergelUk veengebied dat omgeven 

was door water (zie afbeelding 3). 

Langs de veenstroompjes en de inbraakgeulen vanuit de Zuiderzee en de Noordzee 

werden kleiige oeverwallen afgezet. Het Monnickerdammergat en de Purmer 

Ee/Stinkevuil zUn dergelUke inbraakgeulen. De eerste bewoning concentreerde zich op 

deze oeverwallen . Ook het lintdorp Katwoude ligt geheel op een oeverwal. Ter 

bescherming tegen de inbraken door de Zuiderzee werden al snel een dUk opgeworpen . 

De inbraakgeulen werden afgedamd: de plaatsnamen Edam, Monnikendam en Durgerdam 

herinneren hier nog aan. De Katwouder Polder werd eveneens omringd door een dUk: de 

HoogedUk ligt op deze Laat-Middeleeuwse dUk. De veengebieden raakten pas na de 

bedUking bewoond. Vanwege de hoge grondwaterstanden ontstond in de polder 

Katwoude op het klei laagje vaak opnieuw veen. Pas met de aanleg van de AfsluitdUk, in 

1932, kwam er een definitief einde aan de overstromingen in Waterland. 
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Afbeelding 3. Het plangebied (ster) en wijde omgeving in de 14· eeuw (bron: www.wikipedia.nll 

Bodem 

In het zuidelUk gedeelte van het plangebied komen drechtvaaggronden in zware klei voor, 

die typerend zUn voor de kleiige oeverwallen langs het Monnickerdammergat. In het 

noordelUk gedeelte komen koopveengronden in riet- zegge- of broekveen voor. Het 

plangebied ligt dus op de overgang van klei- naarveengebied (zie afbeelding 4). 

Afbeelding 4. Bodemtypen in het plangebied (roOd kader). Het plangebied ligt op de overgang van 

klei-afzettingen (oeverwal Monnikendammergat) en veenafzettingen. Bron: Stiboka 1965 
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2.3 Historische situatie en mogelijke verstoringen 

arch2. 1 

Katwoude wordt voor het eerst in de 13' eeuw na ehr. genoemd. VermoedelUk is het dorp 

achter de huidige Lage· en Hoge DUk gesticht, in de periode dat de regio Waterland in zUn 

geheel werd bedUkt. DestUds lag het dorp aan de drukke scheepvaartroute tussen 

Purmerend en de Zuiderzee. Nadat de Purmer Ee in 1401 werd afgedamd en het 

Purmermeer in 1622 werd drooggemalen kwam hier een einde aan. De zeedUk was 

destUds veel hoger, vanwege het voortdurende overstromingsgevaar. Na 1932 is de dUk 

aanzien lUk verlaagd. Katwoude is altUd een agrarisch dorp geweest, waar de bewoning 

zich op de oeverwal concentreerde en de achtergelegen, drassige veengronden in gebruik 

waren als weidegrond voor vee. 

Historisch kaartmateriaal 
Het dorp Katwoude staat als zodanig op de huidige locatie aangegeven op de Atlas van 

Bleau (ca. 1675). Ook de weg over de dam in de Purmer Ee naar Monnikendam • de 

huidige N247 • is al aanwezig. De rechte poldersloten zUn globaal aangegeven. De 

huidige verkavelingsrichting is hier nog steeds op gebaseerd. 

De oudste gedetailleerde kaart van het plangebied is de kadastrale minuut (ca. 1811· 

1830· zie afbeelding 5). Ter hoogte van het plangebied is reeds in deze periode 

bebouwing aanwezig. Het betreft een boerderU, die ook tegenwoordig nog aanwezig is. 

Dit is een karakteristieke stoiboerderU. Ter hoogte van het huidige huisnummer 1 is nog 

geen bebouwing aanwezig. Ter hoogte van het huidige huisnummer 4 liggen twee 

gebouwen. 

J 

, . 
• 

, 

t?-_. ___ ---I~---~--f 
/ Noord 

Afbeelding 5: Uitsnede kadastrale minuut (bron: www.watwaswaar.nll 
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Op de kaart uit de Grote Historische Provincie Atlas (1851-1855) staat het huidige 

Katwoude aangegeven onder de naam Hooge DUk. De lintbebouwing direct achter de dUk 

is goed te herkennen. Achter de huizen liggen lange, smalle kavels die noord-zuid 

georiënteerd zUn. Het kaartbeeld op de Historische Atlas Noord Holland (kaartblad 

verkend 1892, bUgewerkt tot 1905) is vergelUkbaar. Op de kaart uit de Militaire Atlas 

1930-1950 heet de HoogedUk 'Katwouder ZeedUk', De bebouwing aan de HoogedUk 1 
dateert uit de 20' eeuwen is voor het eerst te zien op kaarten vanaf ca. 1945. 

2.4 Huidig en toekomstig gebruik 

.rttl2 .1 

Huidig gebruik plangebied 

Het plangebied heeft een agrarische bestemming en is grotendeels in gebruik als 

weidegrond en sloten, met uitzondering van het huisperceel waarop de stolpboerderU 

HoogedUk 2 ligt. 

Consequenties toekomstig gebruik 

In de nabUe toekomst zal de locatie worden herontwikkeld. De aard van de voorgenomen 

werkzaamheden is bU het schrUven van dit rapport nog niet bekend. Wel kan ervan 

worden uitgegaan dat er graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden. In dat geval worden 

eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd. 
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2.5 Bekende archeoJogische waarden 

archZ.l 

In de omgeving van het plangebied zUn een aantal terreinen met een archeologische 

status geregistreerd. De AMK·terreinen in de nabUe omgeving van het onderhavige 

plangebied zUn weergegeven in tabel 1 en worden gevisualiseerd op tekening 200404· 

ARCHlS. Voor een volledig overzicht van de AMK·terreinen in de wUdere omgeving van het 

plangebied wordt verwezen naar bUlage 3a. 

Ten noorden en oosten van het plangebied liggen diverse AMK·terreinen. Het betreffen 

resten van Middeleeuwse bewoning, in het bUzonder verhoogde huisplaatsen. Dit zUn 

veenterpen, waarbU het woonhuis en de directe omgeving kunstmatig zUn opgehoogd. 

Binnen een straal van 500 rondom het plangebied liggen vier van dergelUke huisplaatsen. 

Deze AMK·terreinen kennen een hoge archeologische waarde. 

Deze huisplaatsen zUn, samen met nog enkele tientallen andere huisplaatsen in de 

Katwouder Polder, aangetroffen tUdens een grootschalig archeologisch onderzoek in de 

periode 1985·1986. HierbU is de gehele Katwouder Polder door middel van 

bureaustudies, veldverkenningen en inventariserend booronderzoek geïnventariseerd. Dit 

geschiedde in het kader van de ruilverkaveling, en werd uitgevoerd door het Regionaal 

Archeologisch Archiverings Project (R.A.A.P., tegenwoordig RAAP Archeologisch 

Adviesbureau geheten). De meeste terreinen met een archeologische status in de 

omgeving van het plangebied zUn tUdens deze grootschalige onderzoekscampagne 

aangetroffen.' Ook de meeste archeologische waarnemingen (zonde rAMK·status) in de 

nabUe omgeving zUn eveneens het resultaat van dit onderzoek. 

Het valt op dat de aangetroffen huisplaatsen ten noorden van de HoogedUk op een 

denkbeeldige IUn, min of meer evenwijdig aan deze dijk en op een afstand van 150·250 m 

ervan, zUn gesitueerd. 

Tabel 1. Terreinen met een archeologische status in de directe omgeving van het plangebied. 

CMAnummer Objectlcomplextype Datering Status 

6700 Huisplaats. zidltbaar als Middeleeuwen Hoge archeologische 
verhoging in het landschap. waarde 
Mogelijk nog intacte resten 
aanwezig 

6701 Huisplaats. zidltbaar als Middeleeuwen Hoge archeologische 
verhoging in het landschap. waarde 
Mogelijk nog intacte resten 
aanwezig 

6702 Huisplaats, zidltbaar als Middeleeuwen Hoge archeologische 
verhoging in het landschap. waarde 
Mogelijk nog intacte resten 
aanwezig 

6703 Huisplaats, zidltbaar als Middeleeuwen Hoge archeologische 
verhoging in het landschap. waarde 
Mogelijk nog intacte resten 
aanwezig 

6696 Huisplaats, zidltbaar als Middeleeuwen Zeer hoge archeologische 
verhoging in het landschap met waarde 
ringsloot. Zeer waarschijnlijk 

1 Andréa , 1987 
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nog intacte resten aanwezig. ligt 
ten NO van 6700 

6613 Verhoogde kans op de Middeleeuwen Waardevol 
aanwezigheid van 

archeologische resten. ligt ten 
noorden van cluster 6701-6703 

tabel 1 (vervolg) 

In het plangebied en in de nabUe omgeving zUn meerde waarnemingen geregistreerd. 

Deze waarnemingen staan vermeld in onderstaande tabel, en worden gevisualiseerd op 

tekening 200404-ARCHIS. Voor een overzicht van alle waarnemingen in de wUdere 

omgeving van het plangebied wordt verwezen naar bUlage 3b. 

Tabel 2 Waarnemingen in de directe omgeving van het plangebied 

CAA-nr. Objectlcomplextype Begin periode Eind periode 
105184 Fragmenten steengoed Middeleeuwen laat Nieuwe t~d 
105187 Fragment aardewerk Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 

105176 Fragment steengoed, Siegburg Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 
105178 Fragment geglazuurd steengoed Nieuwet~d Nieuwe t~d 
105177 6 fragmenten kogelpot-aardewerk Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 

106868 Onbekend - geen nadere gegevens -
ingevuld 

105180 Fragmenten kogel pot aardewerk Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 

105172 Fragmenten kogel pot- en Paffrath- Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 
aardewerk 

105171 Fragmenten kogel pot- Paffrath- en Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 
Pingsdorfaardewerk 

105150 Fragmenten steengoed en Nieuwe t~d Njeuwet~d 

roodbakkend aardewerk 

105160 Fragmenten roodbakkend aardewerk Nieuwe t~d Nieuwe t~d 
105159 Fragment kogelpotaardewerk Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 

105157 Fragment geglazuurd steengeod • Nieuwet~d Nieuwe t~d 
105146 Fragment rood bakkend aardewerk Nieuwet~d Nieuwet~d 

105148 Idem Idem Idem 
105192 Fragmenten vroeg rood bakkend Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 

aardewerk 

105194 1 fragment kogelpotaardewerk Middeleeuwen laat Middeleeuwen laat 

106863 Onbekend - geen nadere gegevens 
ingevuld 
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3 Archeologische verwachting 

3.1 Archeogische verwachtingskaarten 

IKAW 

De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (lKAW) is een door de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane 

archeologische waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans 

is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen: laag, middel hoog of hoog. Zoals de 

naam al aangeeft gaat het hier· vanwege schaal en extrapolatie· slechts om een ruwe 

indicatie. 

Op de IKAW is het gebied waarbinnen het plangebied ligt een lage archeologische 

verwachting toegekend. 

Provinciale verwachtingskaart 

De provincie Noord·Holland kent geen eigen specifiek archeologische verwachtingskaart. 

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord·Holland zijn wel de AMK· 

terreinen aangegeven met dezelfde waarde als op de AMK zelf (zie afbeelding 6). 
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Afbeelding 6. Het plangebied (fUChsia) en wUde omgeving op de CHW van Noord·Holland. 

Gemeentelijke verwachtingskaart 

De gemeente Waterland heeft inmiddels een eigen archeologische verwachtings· en 
beleidskaart laten opstellen. Deze is echter nog niet door het college van B&W 

vastgesteld en dus nog niet openbaar. 
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3.1.1 Gespecificeerde archeologische verwachting 

arch2 ,' 

datering 

In het plangebied worden archeologische resten uit de periode Middeleeuwen - Nieuwe 

tUd verwacht. 

trefkans 

Het plangebied en wUde omgeving is in het verleden reeds onderzocht. lUdens dit 

onderzoek zUn de vindplaatsen in het gebied geïnventariseerd en gewaardeerd. In de 

omgeving van het plangebied zUn diverse Laat-Middeleeuwse vindplaatsen aangetroffen. 

In het plangebied is volgens dezelfde criteria gezocht naar vindplaatsen. Er zUn geen 

vindplaatsen aangetroffen. De kans dat er zich ter plaatse een vergelUkbare, maar 
onontdekte vindplaats bevindt is daarom klein. 

complextype 

In het plangebied kunnen met name resten worden aangetroffen die samenhangen met 

bewoning (opgehoogde huisplaatsen) en agrarische activiteiten. 

omvang 

De verwachte vindplaatsen hebben een oppervlakte van circa ... m' 

diepteligging 

De verwachte resten worden verwacht vanaf het maaiveld tot een tussen de 0 en 100 cm

mv. 2 

locatie 

De verwachte vondstcomplexen kunnen in het gehele plangebied worden aangetroffen. 

Omdat de Katwouder polder reeds in het verleden volledig is onderzocht wordt het niet 

waarschUnlUk geacht dat er zich ter plaatse van het plangebied nog onontdekte 
vindplaatsen bevinden (zie trefkans). 

uiterlUke kenmerken 

Huisplaatsen en kleine nederzettingen zUn in dit veengebied te vaak herkennen als lichte 
verhogingen in het landschap. De huisplaats en het aangrenzende erf zUn in de loop der 

tUd geleidelUk opgehoogd met plaggen, zand en huisvuil. In de ophogingslagen kunnen 
oude loopvlakken worden waargenomen, die te herkennen zUn als vuile lagen waarin zich 

aardewerk en nederzettingsafval concentreert. In het veen kunnen ook organische resten 

goed zUn bewaard, zoals houten constructiemateriaal (palen, planken, beschoeiingen). 

Ook kunnen water- en beerputten aanwezig zUn. Agrarische activiteiten zUn te herkennen 
aan greppels en erfafscheidingen. 

mogelUke verstoringen 

De Katwouder polder is van oudsher een agrarisch gebied, waarin voornamelUk 

weidegronden voorkomen. Eventuele verstoringen zullen vooral in de directe bovengrond 

voorkomen. Er wordt uitgegaan van een Iichte- tot matige verstoring in de bovenste zones 

van het bodemprofiel. Eventuele vindplaatsen kunnen reeds op geringe diepte intact 

gebleven zUn. 

2 Andréa 1987, 8. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

In mei 2009 is in opdracht van de Gemeente Waterland door Ingenieursbureau 

Oranjewoud BV een bureauonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Hoogedijk 2 te 

Katwoude, gemeente Waterland (Noord-Holland). 

Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat het plangebied in een 

veengebied ligt dat vanaf de Late Middeleeuwen is bewoond. Deze Laat-Middeleeuwse 

bewoning had de vorm van opgehoogde huisplaatsen in het drassige veen. Tijdens een 

grootschalig onderzoek in dejaren '80 zijn deze vindplaatsen in de Katwouder Polder 

opgespoord, in kaart gebracht en gewaardeerd. In het huidige plangebied zijn destijds 

geen vindplaatsen aangetroffen. Het plangebied heeft ook op de IKAWeen lage algemene 

verwachting. 

4.2 Advies voor vervolgonderzoek en selectieadvies 

Vanwege deze lage verwachting en vanwege het feit dat dit gebied reeds is onderzocht 
zonder resultaat wordt geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Uit dit onderzoek 

kwam bovendien naar voren dat de aangetroffen huisplaatsen op een min of meer oost

west georiênteerde lijn zijn gelegen. Deze denkbeeldige lijn ligt ca. 250 m ten noorden 

van het huidige plangebied. 

Selectieadvies 

Geadviseerd wordt het plangebied vrij te geven wat betreft het aspect archeologie 

Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er 

tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het 

betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek 

kunnen worden opgespoord. Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient 

zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHISmeldpunt, telefoon 033-4227682) . Een 

vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan ook. 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

Heerenveen/ Almere, mei 2009 
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Bijlage 1 Archeologische perioden 

Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling 

van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst. 

Gedurende het Paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) 

onze streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zUn zeldzaam 

en vaak door latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in 

kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Oe verschillende groepenjager

verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen. steeds op 

andere locaties. 

In het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige 

klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie 

tot ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de 

mensen alsjager·verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de 

jacht ontworpen vuurstenen spitsjes. 

De hierop volgende periode, het Neolithicum (5300-2000 voor Chr .), wordt gekenmerkt door een 

overschakeling van jager·verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische 

levenswijze. Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, 

zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van aardewerk. 

Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot 

gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het Neolithicum zijn verschillende 

grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels. 

Het begin van de Bronstijd (2000·800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen 

voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. 

Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere 

perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het 
Neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. 

vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten 

waar overheen kleine heuvel~es werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel. 

In de Ijzertijd (800·12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de 

Bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale 

veranderingen op. De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van 

enkele huizen. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic 

fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig 

van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiêle welstand. Er zijn zogenaamde 

vorsten graven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in 

urnenvelden . 
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven 

geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. 

Ter controle van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castelia (militaire forten) gebouwd. 

De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds 

duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten 

gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot 
het instorten van de grensverdediging langs de Rijn. 
Over de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de Vroege Middeleeuwen (450-1000 na 

Chr.), zijn nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De 

politieke macht was na het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale 

hoofdlieden. Vanaf de la. eeuw ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende 

feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische omstandigheden werd in 

deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze huidige 

steden en dorpen dateren uit deze periode. 

De hierop volgende periode 1500 - heden wordt aangeduid als Nieuwe Tijd. 
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Bijlage 2: AMZ-cyclus 

Het AMZ -proces 

Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in de meeste gevallen uitgevoerd binnen 

het kader van de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 

Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, 

afhankelUk van het resultaat van de voorgaande stappen. In de procedure wordt volgens 

een trechtermodel gewerkt. Het startpunt ligt eigenlUk al bU het bepalen van de 

onderzoeksplicht. Op diverse provinciale en landelUke archeologische waardenkaarten 

kan namelUk worden ingezien of het plangebied ligt in een zone met een archeologische 

verwachting. Indien dit het geval blUkt te zUn, dan zal er in het kader van de 

planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische 

waarden binnen het plangebied aanwezig zUn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyslus 

(zie afb. 1 en 2) 

Afb. 1: de AMZ-cyclus 

De eerste fase: bureauonderzoek 

Uitgangspunt voor het bureauonderzoek is het vaststellen van een gespecificeerd 

verwachtingsmodel dat op detailniveau voor het plangebied aangeeft wat er aan 

archeologische vindplaatsen aanwezig kan zUn. Op basis van dit verwachtingsmodel 

wordt bepaald of er een veldonderzoek nodig is en wat de juiste methode voor dit 

veldonderzoek zou moeten zUn om deze mogelUk aanwezige archeologische resten te 

kunnen aantonen. 
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Afb. 2: proces van de AMZ 

De tweede fase : inventariserend veldonderzoek (IVO) 

Het inventariserend veldonderzoek kan worden opgesplitst in drie subfases. 

Fase 1 . verkennend onderzoek 

In sommige gevallen wordt er gestart met een verkennend onderzoek. Een verkennend 

onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en word feitelijk uitgevoerd omdat 

er bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dit voldoende te 

kunnen onderbouwen . Dit is bijvoorbeeld het geval als er te weinig bodemkundige of 

geologische gegevens zijn om binnen het plangebied de verwachtingswaarden te kunnen 

onderbouwen of zelfs überhaupt tot een verwachtingswaarde te komen. Met een 

verkennend onderzoek kan tot in detail de verwachtingswaarde worden aangebracht. 

Zodoende kan door terugkoppeling een aangescherpt verwachtingsmodel worden 

gemaakt en kan karterend veldonderzoek in een vervolgfase gerichter en daarmee ook 
kostenefficiênter worden ingezet. 

Fase 2. karterend onderzoek 

In de regel wordt er gestart met een karterend onderzoek. Dit veldonderzoek dient om het 

verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen en eventueel aanwezige 

vindplaatsen op te sporen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd vlakdekkend uitgevoerd 

door middel van boringen en/ of oppervlaktekarteringen of proefsleuven. Het resultaat is 

in de regel een overzichtskaart met de resultaten van het onderzoek. Eventueel 

aangetoonde vindplaatsen worden daarbij aangegeven. Indien er geen archeologische 

vindplaatsen worden aangetroffen ofwanneer bijvoorbeeld al blijkt dat deze geheel zijn 



verstoord, dan wel van geen waarde zUn, is dit meestal ook het eindstadium van de AMZ

cyclus. 

Als er wel archeologische vindplaatsen worden aangetroffen of het blUkt uit de 

onderzoeksgegevens dat deze met zeer grote zekerheid kunnen worden verwacht, dan 

dient er een waardestellend onderzoek te worden uitgevoerd. Meestal is van de 

vindplaatsen die bU een karterend onderzoek zUn aangetroffen nog slechts in beperkte 

mate bekend wat de waarde ervan is. 

Fase 3. waarderend onderzoek 

Een waarderend onderzoek dient de fysieke kwaliteiten van een eerder aangetoonde of 

reeds bekende archeologische vindplaats vast te stellen en dient te leiden tot een 

waardestelling. Voor een waardestelling is het van belang om in elk geval de aard van de 

vindplaats, de exacte begrenzing in omvang en diepteligging, de datering en de mate van 

conservering en intactheid te weten. Een waarderend onderzoek kan worden uitgevoerd 

door middel van boringen of proefsleuven. Wat de beste methode is hangt sterk af van de 

omstandigheden en de aard van de vindplaats. In de meeste gevallen worden er voor een 

waardestelling proefsleuven of proefputten gegraven. omdat met deze methode meer en 

betere informatie over de vindplaats kan worden verkregen dan met aanvullende 

booronderzoek. Proefsleuven zUn lange sleuven van twee tot vUf meter breed die worden 
aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwUzingen voor 

vindplaatsen zUn aangetroffen. 

De derde fase: Selectie en waardering 

Het eindresultaat van een waardestellend onderzoek is een selectieadvies waarin op 
basis van de waardestelling van de vindplaats(en) wordt aangegeven of een vindplaats 

behoudenswaardig is. Deze waardestelling geschiedt op basis van verschillende 

waarderingscriteria . De term behoudenswaardig is sterk gerelateerd aan de essentie van 

het rUks- en provinciaal beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg . In 

eerste instantie gaat dit namelUk uit van het behoud van het bodemarchief in situ (ter 

plekke in de bodem). Alleen wanneer dit binnen een belangenafweging niet kan zal het 

stuk waardevol bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel 

van een opgraving. Dit wordt ook wel behoud ex situ genoemd. Wanneer behoud niet 

gewenst is vanwege een relatief gering waarde van de vindplaats(en) kan nog worden 

besloten om de bodemingrepen onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren. Ook 

is het natuurlUk nog mogelUk dat er helemaal geen archeologisch onderzoek meer hoeft 
plaats te vinden en kan het terrein worden 'vrU gegeven'. 

Het bevoegd gezag zal op basis van het selectieadvies uiteindelUk aangeven welke 

maatregelen er dienen te worden genomen. Deze beslissing wordt het selectiebesluit 
genoemd. 

Plaats van de AMZ-cyclus in de planvorming 

Net als met andere omgevingsfactoren waarmee binnen de planvorming rekening 

gehouden dient te worden, is het ook voor de archeologie van belang om dit in een zo 

vroeg mogelUk stadium in te steken. Niet alleen is dit voor een aantalonderzoeksfasen 

vanwege provinciaal of gemeentelUk beleid al een vereiste, het geeft bovendien al vroeg 

inzicht in eventuele risico's qua exploitatie en potentiêle vertragingen in een project. 

Indien er een middelhoge of hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten 

bestaat, zal het bevoegd gezag een inventariserend onderzoek verplicht stellen ten 

behoeve van de ruimtelUke onderbouwing. Dit onderzoek is gebaseerd op het specifieke 

verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek dat daaraan vooraf dient te gaan. In praktUk 

worden deze onderzoeken gecombineerd uitgevoerd en in één verslag gerapporteerd. 



Wanneer eenmaal een planprocedure is voorgenomen zal met het archeologisch 

onderzoek al kunnen worden begonnen. 

In principe kan het gehele inventariserend veldonderzoek, inclusief een selectieadvies, 
voorafgaand aan een planprocedure worden afgerond. Dit heeft als voordeel dat binnen 

het toekomstige plan de omvang van de archeologische vindplaats(en) definitief kan 
worden afgebakend en er, bij behoud in situ, de bestemming 'archeologische waardevol' 

kan worden opgenomen. Ook kunnen dan in bijvoorbeeld een aanlegvergunning 

specifieke voorschriften worden opgenomen om aantasting te voorkomen. In dit kader en 

deze planfase kan ook een voorschot worden genomen op inrichtingsmaatregelen 

(aanpassing van een eventueel al beschikbaar stedenbouwkundig ontwerp of het 

voorschrijven van bijvoorbeeld een groenzone, speelveld, parkeerplaatsen etc.). Indien dit 

mogelijk is kan ook worden voorgeschreven dat er archeologievriendelijk gebouwd dient 

te worden door aanpassing van funderingswijze of ander technische maatregelen. 

Het nadeel van het uitvoeren van een waardestellend veldonderzoek na de een 

planprocedure is dat daarmee ook de consequenties ervan pas later in beeld komen, wat 

leidt tot een aantal risico's . Vaak blijkt dan behoud in situ veel lastiger te zijn en is dit dan 

alleen met technische maatregelen nog mogelijk. Soms is alleen behoud ex situ door 

middel van opgravingen de enige nog resterende kostbare optie. 
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projectnr . 200404 Archeologisch Rapporten Qranjewoud2009/68 

monumentnr. 6613 

waarde Terrein van archeologiSChe waarde 

kaarlblad + volgnr. 25F AaS complextype Huisterp 

datering van datering tot 

6 
oran,ewoud 

provincie Noord-Holland 

plaats Zedde 
Middeleeuwen laat: 1050-1500 ne Middeleeuwen laat: 1050 · 1500 ne 

gemeente Waterland 

toponiem POlDER KATWOUOE 

coordinaten 131160 498510 

monumentnr. 6696 

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar 

kaartblad + volg'1r. 25F 047 camplextype Huisterp 

provincie Noord-Holland 

plaats Monnickendam 

gemeente Waterland 

toponiem POlDER KATWOUDE; IAAGWEG 

coordinaten 130950 498480 

monumentnr. 6700 

waarde Terrein van hoge archeologische waarde 

datering van datering tot 

Middeleeuwen laat: 10SO - 1500 ne Middeleeuwen laat: 1050 -1500nC 

kaartblad + vol!1"r. 25F 051 complextype Huisterp 

provincie Noord·Holland 

plaats Monnickendam 

gemeente Waterland 

toponiem POlDER KATWOUDE; IMGWEG 

coordinaten 130870 498320 

monumentnr. 6701 

waarde Terrein van hoge archeologische waarde 

datering van datering tat 

Middeleeuwen laat: 1050·1500 ne Nieuwe tijd: 1500· 19SO 

kaartblad + voIgnr. 25F 052 complextype Huisterp 

provincie Noord-Holland 

plaats Monnickenclam 

gemeente Waterland 

toponiem POLDER KATWOUOE 

coordinaten 131260 498120 

monumentnr. 6702 

waarde Terrein van hoge archeologische waarde 

datering van 

Middeleeuwen laat: 1050 ·1500 nC 

kaartblad + volgnr. 25F 053 camplextype Huisterp 

provincie Noord·Holland 

plaats Monnickenclam 

gemeente Waterland 

toponiem POlDER KATWOUDE 

coordinaten 131320 498060 

monumentnr. 6703 

waarde Terrein van hoge archeologische waarde 

datering van 

Middeleeuwen laat 10SO· 1500 ne 

kaartblad + '101gnr. 25F 054 complextype Huisterp 

datering tot 

Middeleeuwen laat: 1050· 1500nC 

datering tot 

Middeleeuwen laat 1050· 1500 nC 

provincie Noord-Holland 
datering van datering tot 

plaats Monnickendam 
Middeleeuwen laat: 10SO -1500 nC Middeleeuwen laat: 10SO - 1500 ne 

gemeente Waterland 

toponiem POlDER KATWOUDE 

coordinaten 131400 498090 
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projectnr. 200404 Archeologisch Rapporten Oranjewoud2009/68 6 
oranJewoud 

monumenlnr. 6708 

waarde Terrein van hoge archeologische waarde 

kaartblad + volgnr. 25F 059 complenype Huisterp 

datering van datering tot 
provincie Noord-Holland 

plaats Zedde 
Middeleeuwen laat: 1 OSO - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

gemeente Waterland 

toponiem POlDER KATWOUDE 

coordinaten 131260 498690 
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projectnr. 200404 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/68 

waamemingsnr. 105146 

bron ARCHlS 

plaats Katwoude 

gemeente Waterland 

toponiem 

coorclinaten 131000 498163 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

OM-nr. 5156 

vondstdatum 05-02-1986 

waamemingsnr. 105148 

bron ARCHlS 

plaats Katwoude 

gemeente Waterland 

toponiem 

coordinaten 131039 498006 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 

OM-nr. 5156 

vondstdatum 05-02·1986 

waamemingsnr. 105150 

bron ARCHI$ 

plaats Katwoude 

gemeente Waterland 

toponiem 

coordinaten 131054 497983 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kanering 

OM-nr. 5156 

vondstdatum 06-02·1986 

waamemingsnr. 105155 

bro" ARCHlS 

plaats Katwoude 

gemeente Waterland 

toponiem 

coordinaten 131093 498474 

vondstomstandigheden Archeologisch: 

OM-nr. 5156 

vondstdatum 06-02-1986 

waamemingsnr. 105157 

bron ARCHlS 

plaats Katwoude 

gemeente Waterland 

toponiem 

(veld)kartering 

coordinaten 131116 498205 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kanering 

OM·nr. 5156 

vondstdatum 06-02-1986 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd 8: 1650 • 1850 nC 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC 

Nieuwe tijd 8: 1650 - 1850 nC 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd B: 1650 • 1850 nC 

Onbekend 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd A: 1500 ·1650 nC 

type vindplaats Onbekend 

tot 

Nieuwe tijd 8: 1650 - 1850 nC 

ta< 

Nieuwe tijd B: 1650 -1850 nC 

tot 

Nieuwe tijd A: 1500·1650 nC 

Nieuwe tijd 8: 1650· 1850 nC 

ta< 

Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC 

Onbekend 

tot 
Nieuwe tijd A:. 1500· 1650 nC 

datering van tot 

b 
Oran)ewoud 

waamemingsnr. 105159 

bron ARCHI$ 

plaats Katwoude 

gemeente Waterland 

toponiem 

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050·1500 nC 

coordinaten 131157 498140 

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kanering 

OM-nr. 5156 

vondstdatum 06-02-1986 
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projectnr. 200404 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/ 68 ~ 
OranleWoud 

waamemingsnr. 

bro" 

plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

voodstomstandigheden 

OM-nr. 

vondstdatum 

waamemingsnr. 

""'" plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM-nr. 

vOfldstdatum 

waamemingsnr. 

""'" plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM·nr. 
vondstdatum 

waamemingsnr. 

"'on 
plaats 

gemeente 

topcoiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

QM.nr. 

vondstdatum 

waamemingsnr. 

"'on 
plaats 

gemeente 

toJ»niem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM-nr. 

vondstdatum 

waamemingsnr. 

bro" 

plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM-nr. 

vondstdatum 

105160 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

131181 497988 

Archeologisch: (veld)kartering 

5156 

06-02-1986 

105171 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

131267 498157 

Archeologisch: (veld)kartering 

5156 

Q6..02-1986 

105172 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

131267 498157 

Archeologisch: (veld)kartering 

5156 

04-07·1986 

105173 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

DE KROM 

131289 498440 

Archeologisch: (veld)kartering 

5156 

07-02·1986 

105176 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

131339 498088 

Archeologisch: (veld)kartering 

5156 

06-02·1986 

105177 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

DE KROM 

131349 498086 

Archeologisch: (veld)kartering 

5156 

07·02·1986 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd B: 1650 · 1850 nC 

Nieuwe tijd C: 1850 - heden 

type vindplaats Onbekend 

tot 

Nieuwe tijd B: 1650 - 1850 nC 

Nieuwe tijd C: 1850 - heden 

datering van tot 

Middeleeuwen vroeg 0: 900 · 1050 nC Middeleeuwen laat A: 1050 · 1250 nC 

Middeleeuwen laat: 1050·1500 nC Middeleeuwen laat: 1050·1500 nC 

Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laalA:. 1050 · 1250 nC 

type vindplaats Onbekend 

datering van tot 

Middeleeuwen laat: 1050 . 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 . 1500 nC 

Middeleeuwen laat A: 1050· 1250 nC Middeleeuwen laat A: 1050- 1250 nC 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd B: 1650 - 1 8SO nC 

type vindplaats Onbekend 

tot 

Nieuwe tijd B: 1650-1850 nC 

datering van tot 

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC 

type vindplaats Onbekend 

datering van tot 

Middeleeuwen laat: 1050-1500 nC Middeleeuwen laat: 1050-1500 nC 

Nieuwe tijd B: 1650 . 1850nC Nieuwe tijd B: 1650 -1850 nC 
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projectnr. 200404 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/68 b 
oranJewoud 

waamemingsnr. 

bco" 

plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM-nr. 

vondstdatum 

waamemingsnr. 

bco" 

plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM·nr. 

vondstdatum 

waamemingsnr. 

bron 

plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM·nr. 

vondstdatum 

waamemingsnr. 

br<Hl 

plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM-nr. 

vondstdatum 

waamemingsnr. 

bron 

plaats 

gemeente 

toponiem 

coordinaten 

vondstomstandigheden 

OM·nr. 

vondstdatum 

105178 

ARCHI$ 

Katwoude 

Waterland 

DE KROM 

131349 498119 

ArcheologisCh: (veldjkartering 

5156 

07·02·1986 

105180 

ARCHI$ 

Katwoude 

Waterland 

131361 497984 

Archeologisch: (veldjkartering 

5156 

06-02·1986 

105184 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

DE KROM 

131410 497880 

Archeologisch: (veldjkartering 

5156 

07-02·1986 

105187 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

131433 497936 

Archeologisch: (veld)kartering 

5156 

07·02·1986 

106868 

ARCHlS 

Katwoude 

Waterland 

131361 497984 

Archeologisch: (veldjkartering 

5156 

04·07·1986 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd A: 1500 • 1650 ne 

type vindplaats Onbekend 

tot 

Nieuwe tijd A: 1500 • , 650 ne 

datering van tot 

Middeleeuwen laat: 1050 · 1500 ne Middeleeuwen laat: 1050 · 1500 ne 

type vindplaats Onbekend 

datering van 

Nieuwe tijd B: 1650 • 1850 ne 

type vindplaats Onbekend 

tot 

Nieuwe tijd B: 1650 • 1850 ne 

datering van tot 

Middeleeuwen laat: 1050·1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC 

type vindplaats Onbekend 

datering van 
Onbekend 

tot 

Onbekend 
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Legenda: 

D kadastrale ondergrond 

D plangebied 

• archeologische waarnemingen (bron: ARCHlS 11) 

Monumenten (bron: ARCHlS 11) 

Terrein van archeologische betekenis 

Terrein van hoge archeologische waarde 

_ Terrein van zeer hoge archeologische waarde 

105157 

_ Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd 

IKAW (bron : ARCHlS 11) 

o water: hoge trefkans 

o lage trefkans 

o middelhoge trefkans 

o ongekarteerd 

o hoge trefkans 

o 
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1. INLEIDING 

Op 10 maart 2009 heeft het College van burgemeesters en wethouders van 
Gemeente Waterland besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan Be
drijfserf Hoogedijk 2 te Katwoude en het beeldkwaliteitsplan vrij te geven 
voor de inspraak en bestuurlijk overleg. 

Op 19 maart 2009 is dit voorontwerp bestemmingsplan en het beeldkwali
teitsplan toegezonden aan de overlegpartners en de omwonenden. Op 13 
maart is het voorontwerp naar de Polderraad van Katwoude gestuurd. Hen 
is verzocht, dat indien zij een reactie willen indien, dit schriftelijk te doen. 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft van 20 maart 2009 tot en met 1 
mei 2009 in het gemeentehuis te Monnickendam ter inzage gelegen. Tij
dens deze periode kon een ieder inspraakreacties schriftelijk indienen. Dit 
is bekend gemaakt in een advertentie in Ons Streekblad op 19 maart. 

Op 8 april 2009 heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaats gevonden voor 
de Polderrraad over het voorontwerp bestemmingsplan. Op 14 april 2009 
heeft in het dorpshuis van Katwoude een voorlichtingsavond plaats gevon
den voor bewoners en belangstellenden. De verslagen van deze bijeen
komsten worden beschouwd als consultatiereacties en zijn als bijlagen bij 
deze nota gevoegd. 

Resultaten inspraakproces 
In totaal zijn er 22 reacties binnen gekomen, waarvan 1 van de Polderraad. 
In deze Reactienota Overleg en Inspraak worden alle reacties weergege
ven, die zijn binnengekomen op het voorontwerp-bestemmingsplan. 

Op 2 juni 2009 is deze nota behandeld door het College van Burgemees
ters en wethouders. Op 18 en 25 juni is deze nota behandeld door de 
Raad. De documenten behorende bij het college besluit en het raadsbesluit 
worden gepubliceerd op de website www.waterland.nl. 
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2. OVERLEG 

In het kader van het overleg, zoals genoemd in artikel 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening is het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijfserf Kat
woude en het beeldkwaliteitsplan toegezonden aan: 
1. Polderraad Katwoude; 
2. WZNH; 
3. Stadsregio Amsterdam; 
4. Provincie Noord-Holland; 
5. Milieufederatie Noord-Holland; 
6. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland; 
7. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
8. Gasunie; 
9. VROM-inspectie; 
10. Ministerie van VROM; 
11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat; 
12. Rijkswaterstaat IJsselmeergebied; 
13. Landschap Waterland; 
14. Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Waterland; 
15. Rijksdienst voor archeologie cultuurlandschap en monumenten; 
16. Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit; 
17. KPN telecom; 
18. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland; 
19.Ziggo; 
20.Nuon; 
21. Land en tuinbouworganisatie (L TO) Noord Haarlem; 

Van de instanties 1 tot en met 9 is een reactie ontvangen. Van de instanties 
10 tot en met 21 zijn geen reacties ontvangen. De reacties van de instan
ties die wel een reactie hebben ingediend, zijn hieronder samengevat en 
van een gemeentelijke reactie voorzien. 

1 . Polderraad Katwoude 

De Polderraad geeft aan dat zijn inspraakreactie tot stand is gekomen op 
basis van overleg met de inwoners van Katwoude. In de inspraakreactie 
spreekt de Polderraad zich uit tegen het besluit van de gemeente en de 
provincie om een bedrijfsert in Katwoude te vestigen. Verder maakt deze 
raad een aantal kanttekeningen bij het voorontwerp-bestemmingsplan. 

Bezwaar vestiging bedrijf serf 
Opmerking 1.a 
De Polderraad vindt dat de gemeente onvoldoende heeft onderbouwd 
waarom het bedrijfserf noodzakelijk is voor de versterking van de binnen
stad. Zo heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt wat zij verstaat onder 
een sterke stadskern. Ook is de bijdrage die de her te vestigen bedrijven 
leveren aan de binnenstad niet onderzocht. Volgens de Polderraad is deze 
bijdrage economisch gezien gering. 

Buro Vijn B.V. Reactienota Overleg en Inspraak 
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Ook de gevolgen voor de bedrijven zelf zijn niet in beeld gebracht. Van de 
bedrijven die de laatste jaren Monnickendam hebben verlaten, zijn geen 
dalende bedrijfsresultaten of ongewenste maatschappelijke gevolgen ge
constateerd . 

Het belang van een sterke stadskern is niet afgewogen tegen het open 
weidelandschap. Door de rode contour te verleggen heeft de provincie haar 
verantwoordelijkheid niet genomen. 

AI met al vindt de Polderraad de keuze voor het bedrijfserf onvoldoende 
onderzocht. Zo ontbreekt een duidelijk onderzoeksrapport. Ook wordt het 
begrip lokaal niet eenduidig gehanteerd. Alle informatie met betrekking tot 
lokale binding is tot stand gekomen op basis van gesprekken met amb
tenaren van de gemeente en de ondernemers. De uitkomsten van deze 
gesprekken zijn door de gemeenteraad voor waar aangenomen en nader 
onderzoek heeft niet plaatsgevonden. 

Beantwoording 1_a 
In de toelichting van het bestemmingsplan is voldoende onder
bouwd waarom het bedrijfserf noodzakelijk is om de lokale bedrijven 
te behouden, wanneer Galgeriet wordt herontwikkeld. De heront
wikkeling van Galgeriet zorgt voor een versterking van de binnen
stad. Deze onderbouwing is te vinden in een groot aantal studies en 
beleidsdocumenten van de gemeente en van de provincie; voor
beelden: de rapportage van de werkgroep versterking binnenstad 
Monnickendam, de rapportage Ontwikkeling van de kwaliteit van het 
centrumgebied Monnickendam d.d. april 2002, de herziening van 
het streekplan op het gebied van het Waterlands Wonen, de regio
nale nota's over de economische structuurversterking, het door de 
gemeenteraad vastgestelde bedrijvenplan Monnickendam en het 
structuurplan Galgeriet. 

Bedrijven die de laatste jaren Monnickendam hebben verlaten heb
ben ondermeer deze keuze gemaakt, omdat er geen geschikte be
drijventerrein aanwezig is. 

Onderkend wordt dat bij verplaatsing van bedrijven uit Monnicken
dam naar Katwoude, een bestuurlijke keuze is gemakt ten nadele 
van het agrarische landschap. 

De bewering van de Polderraad dat er geen rapporten aan de keuze 
voor het bedrijfserf ten grondslag liggen is onjuist. Er zijn diverse 
rapportages opgesteld, waarmee het proces van de totstandkoming 
is beschreven. 

Opmerking I .b 
Het bedrijfserf brengt schade aan het agrarische veenweidegebied dat is 
aangewezen als weidevogelgebied. Tevens is het bedrijfserf in strijd met de 
natuurwetgeving en de nota Waterlands Wonen. Het bedrijfserf is een ver
rommeling van het landschap. 
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Beantwoording t.b 
Het kenmerkende slotenpatroon van het veenweidegebied wordt in 
het bedrijfserf doorgetrokken, waardoor er zo veel mogelijk rekening 
wordt gehouden met het kavelpatroon van het huidige landschap. 
Het plangebied ligt buiten Natura 2000-gebieden en Ecologische 
Hoofdstructuur. In het bestemmingsplan en de ecoscan is gemoti
veerd dat de ontwikkeling geen invloed heeft op deze gebieden. 
Daarnaast is het bedrijfserf ook niet in strijd met de nota Waterlands 
Wonen. Het ontwerp, zoals neergelegd in het beeldkwaliteitsplan, 
zorgt ervoor dat het bedrijfserf zorgvuldig in het landschap wordt in
gepast, met in het landschap passende bebouwing. Juist hiervoor 
heeft de gemeente het concept van de bedrijfserven laten ontwikke
len. 

Opmerking t.c 
Volgens de Polderraad brengt het bedrijfserf schade aan de recreatieve 
mogelijkheden van het gebied, omdat het uitzicht vanaf de Hoogedijk op de 
polder verdwijnt. Verder is het bedrijfserf in strijd met de kernwaarden van 
het Markermeer- en Ijsselmeer, dat net over de dijk van toepassing is. Vol
gens de Rijksbufferzone Amsterdam - Purmerend en de nota Waterlands 
Wonen moeten ontwikkelingen bijdragen aan de recreatieve mogelijkheden 
van een gebied. 

Beantwoording t.e 
Midden op het bedrijfserf en aan beide zijden worden watergangen 
aangelegd, begeleid door groenzones. Deze watergangen met 
groen zorgen voor doorkijken naar het achterliggende gebied. Ver
der is al sprake van bedrijvigheid op de Hoogedijk. 

Met het verleggen van de rode contour heeft de provincie de weg 
vrij gemaakt voor bebouwing op deze locatie. 

Opmerking t .d 
De ontwikkeling ligt in een door de provincie aangewezen weidevogelge
bied. Hiervoor is het behoud van het open en groene karakter van belang. 

Beantwoording t.d 
In de Partiële herziening actualisering Streekplan Noord-Holland 
Zuid (t7 december 2007) is de rode contour voor het bedrijfserf 
Katwoude aangepast. De rode contour is bedoeld als grens waar
binnen bebouwing is toegestaan. Met het verleggen van de rode 
contour is de grens van het weidevogelgebied naar buiten de rode 
contour opgeschoven. 

Opmerking t .e 
Het bedrijfserf past niet binnen de visie van Ondernemend Waterland en 
Kamer van Koophandel, die stelt dat bedrijfsverplaatsing in de regio moet 
worden opgevangen op het bedrijventerrein Baanstee-Noord. De gemeente 
is hier op gewezen, maar is niet op deze suggesties ingegaan. Pas nu de 
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provincie slechts één bedrijfserf toestaat, blijkt dat de milieustraat naar bui
ten Monnickendam verplaatst kan worden. 

Beantwoording 1_e 
Het bedrijfserf Katwoude is een zeer kleinschalig terrein wat ontwik
keld gaat worden om bedrijven vanuit een bestaand terrein tegen 
het centrum van Monnickendam te kunnen uitplaatsen. De locatie 
Katwoude is tot stand gekomen na zorgvuldig afwegen van alle be
langen, na diverse inspraakrondes en na uitvoerig overleg met (en 
goedkeuring van) de Provincie Noord-Holland. Alle bedrijven die 
zich op het bedrijfserf gaan vestigen hebben een jarenlange eco
nomische binding met de gemeente Waterland en kunnen of willen 
niet uitgeplaatst worden naar andere terreinen die verder weggele
gen zijn van Monnickendam. 
Omdat er binnen Gemeente Waterland geen geschikte locatie is 
gevonden voor de nieuw te maken milieustraat, worden de moge
lijkheden onderzocht om gebruik te maken van de bestaande mili
eustraat van Edam Volendam of Purmerend. De gemeente had lie
ver de milieustraat binnen de eigen grenzen gehouden. Juist om de 
bedrijven de gelegenheid te geven om zich op het bedrijfserf te ves
tigen is deze keuze gemaakt. 

Opmerking 1.1 
Met het bestemmingsplan voor het bedrijfserf is geen rekening gehouden 
met andere gemeentelijke plannen, zoals de bouw van 39 woningen op de 
hoek van de N247 en de Lagedijk en de uitbreiding van de jachthaven de 
Zeilhoek, pal tegenover het bedrijfserf. Het aantal ligplaatsen zou moeten 
verdubbelen met als gevolg nog meer verkeersdrukte, verkeerson
veiligheid, geluidsoverlast etc. 

Beantwoording 1.f 
Het bedrijfserf heeft geen invloed op deze ontwikkelingen. Voor 
deze ontwikkelingen geldt een aparte procedure met een eigen af
wegingskader. 

Kanttekeningen voorontwerp-bestemmingsplan 
Opmerking 1.g 
Het is de Polderraad niet duidelijk hoe er op toegezien wordt dat de in het 
beeldkwaliteitsplan omschreven kwaliteit daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
De Polderraad adviseert hiervoor een supervisor aan te stellen vertegen
woordigd door de Polderraad. 

Beantwoording 1.g 
Het beeldkwaliteitsplan zal worden opgenomen in de Wel stands
nota. Toekomstige bouwplannen zullen getoetst worden aan de 
Welstandsnota. Hiermee wordt gegarandeerd dat bouwplannen vol
doen aan de in het beeldkwaliteitsplan omschreven kwaliteit. 
Er zal tijdens de ontwikkeling van het bedrijfserf een supervisor 
worden aangesteld, die de kwaliteit van het beeldkwaliteitsplan zal 
bewaken. 
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Opmerking 1.h 
Omdat met het bedrijfserf de lintbebouwing tussen de percelen Hoogedijk 1 
en 4 wordt volgebouwd, ontstaat er een bedrijfserf van bijna vier hectare. 
Dit is in strijd met de uitgangspunten van B&W. 

Beantwoording 1.h 
De percelen aan de Hoogedijk 1 en 4 betreffen bestaande bedrijven 
met een bedrijfswoning. Het bedrijfserf wordt van beide naburige 
percelen gescheiden door middel van een sloot met groen en bo
men. 

Opmerking 1.i 
In het bestemmingsplan wordt als doelstelling van het plan aangegeven: 
het planologisch ruimte bieden voor een goed functioneren van lokale 
bedrijvigheid in de komende jaren. Deze doelstelling is veel ruimer dan het 
doel waarom dit bedrijfserf is opgezet, namelijk de noodzaak om bedrijven 
die op Galgeriet een plaats verliezen, en die aan bepaalde lokale criteria 
voldoen, een plaats geven in de lokale omgeving. De Polderraad dringt er 
op aan de doelstelling in het bestemmingsplan te verscherpen. 

Beantwoording 1.i 
Op het bedrijfserf wordt voorrang gegeven aan bedrijven van Galge
riet. Als er ruimte over blijft kunnen ook andere in het bedrijvenplan 
Monnickendam benoemde lokale bedrijven zich op het bedrijfserf 
vestigen. Hierbij dient een bedrijf aan minstens twee van de volgen
de drie criteria te voldoen: 
• Omzet van het bedrijf in de gemeente Waterland I de kern Mon

nickendam: deze omzet dient voor minimaal de helft binnen de 
gemeente te worden gerealiseerd. 

• De nabijheid van de gemeente I de kern Monnickendam is voor 
de continuïteit van het bedrijf van belang. Hierbij is gekeken 
naar overige factoren , die bepalend zijn voor de binding van be
drijven aan de gemeente en de kern Monnickendam. Het gaat 
dan om factoren : als familiebedrijf, duur van vestiging in Mon
nickendam alsmede de uitstraling van het bedrijf. 

• Minimaal de helft van het aantal werknemers dient in de ge-
meente I de kern Monnickendam te wonen. 

Deze criteria zullen in de toelichting van het bestemmingsplan wor
den opgenomen. Verder zijn de criteria opgenomen in het verwer
vingsprotocol , dat met de bedrijven op Galgeriet is afgestemd. In die 
zin is (ook) privaatrechtelijk gewaarborgd, dat deze criteria in acht 
genomen worden. 

Opmerking 1 .j 
De Polderraad mist een financiële onderbouwing en intentieverklaringen 
van de bedrijven die zich op het bedrijfserf willen vestigen. De prijs per m2 

zal op het bedrijfserf hoger zijn dan op bedrijventerreinen in de omgeving. 
De Polderraad vraagt daarom om een onderbouwde exploitatieberekening 
van het bedrijfserf. Hierbij dient inzichtelijk te worden gemaakt wie de extra 
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kosten gaat betalen. Het is bij wet geregeld dat deze kosten door de on
dernemers gedragen dienen te worden. 

Beantwoording 1.j 
Bij het ontwerp-bestemmingsplan wordt een exploitatieplan toege
voegd. De ondernemers zijn zich bewust van het feit dat de prijs op 
het bedrijfserf hoger is, dan bij bedrijventerreinen in de omgeving. 
De kwaliteit is ook van een ander niveau. 

Opmerking 1.k 
De Polderraad vindt het een tekort dat in het bestemmingsplan de vormge
ving, uitvoering, beheer en financiële consequenties van de "groene voet" 
niet zijn uitgewerkt. 

Beantwoording 1.k 
De vormgeving van de groene voet is in het beeldkwalieitsplan uit
gewerkt. De financiële consequenties van de "groene voet" worden 
in het exploitatieplan meegenomen. De uitvoering en het beheer 
tenslotte zullen bij de nadere uitwerking van de plannen worden 
meegenomen. 

Opmerking 1.1 
In het bestemmingsplan is niet uitgewerkt wat er gebeurt als bedrijven die 
naar het bedrijfserf komen in de toekomst hun bedrijfsactiviteiten beëindi
gen, willen uitbreiden of hun bedrijf willen verkopen aan derden. De Polder
raad vraagt zich af welke garantie de gemeente heeft bedongen om door
verkoop aan derden onmogelijk te maken. 

Beantwoording 1.1 
Het is onredelijk en ook niet mogelijk om van bedrijven te eisen dat 
ze hun bedrijf nooit mogen verkopen. Wel is middels de onder
staande clausule uit het verwervingsprotocol geregeld dat bij ver
koop aan derden het perceel met vastgoec , gedurende zes maan
den, voor een reële prijs wordt aangeboden aan lokale onderne
mers: 
"Indien na een periode van zes maanden blijkt dat het perceel met 
opstallen niet verkocht kan worden aan een bedrijf dat aan de hier
voor genoemde criteria voldoet, is een eigenaar vrij om het te ver
kopen aan iedere belangstellende. Voorwaarde is dat de verkoop
som niet meer dan 10% beneden de in de eerste zes maanden ge
vraagde koopsom mag liggen." 
Deze clausule zal als erfdienstbaarheid in nieuwe eigendomscon
tracten worden opgenomen. 

Opmerking 1.m 
De Polderraad wijst de vestiging van het visverwerkingsbedrijf Steur af. Dit 
is een bedrijf in milieucategorie 4.2 en wijkt derhalve af van de regels in het 
bestemmingsplan. Verder is de onderneming ook niet lokaal gebonden, 
omdat het in handen is van een Amsterdams bedrijf dat verschillende be
drijven door het hele land heeft. 
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Beantwoording 1.m 
In het bestemmingsplan staat dat bedrijven tot en met milieucatego
rie 3.2 zijn toegestaan. Het visverwerkingsbedrijf valt momenteel in 
de huidige situatie milieucategorie 4.2. Voor dit bedrijf worden eisen 
gesteld in de milieuvergunning waardoor de hinder zal verminderen. 
Hierdoor is het bedrijf gelijk te stellen met een categorie 3.2 bedrijf. 
De lokaal gebodenheid van het bedrijf wordt niet bepaald door de 
vestigingspiek van de eigenaar maar wordt bepaald door de criteria, 
zoals beschreven bij de beantwoording van 1.i. 

Opmerking 1.n 
In het bestemmingsplan is geen aandacht geschonken aan de. verkeersvei
ligheid. Het invoegen van fiets- en wandelverkeer van de Hoogedijk naar 
de N247 is nu al gevaarlijk. Door de toename van het verkeer naar en van 
het bedrijfserf dat gebruik maakt van twee in- en uitgangen en aan de 
Hoogedijk geparkeerde auto's verslechtert de verkeersveiligheid. 

Beantwoording 1.n 
Voor het bedrijfserf zal parkeren aan de Hoogedijk nadrukkelijk niet 
worden toegestaan. Ten aanzien van de verkeersveiligheid zal in de 
nadere uitwerking van het ontwerp aandacht worden geschonken 
aan een goede verkeerssituatie die voldoende veiligheid voor fiet
sers en wandelaars biedt. 

Opmerking 1.0 
Het gemiddelde aantal parkeerplaatsen per bedrijf is vijf. Volgens de Pol
derraad is dit onvoldoende en zal dit ertoe leiden dat er aan de Hoogedijk 
geparkeerd gaat worden. 

Beantwoording 1.0 
Bedrijven dienen het parkeren op eigen terrein te realiseren. Ze die
nen hierbij te voldoen aan de landelijk geldende parkeernorm van 
het CROW, zoals opgenomen in bijlage 2 van de regels. Bij uitvoer
ing van deze parkeernorm komt het gemiddelde ruim boven vijf par
keerplaatsen per bedrijf te liggen. Parkeren aan de Hoogedijk is niet 
toegestaan. 

Opmerking 1.p 
De bouwhoogte van 13 meter + 10% uitloopmogelijkheid is te hoog. De 
Polderraad stelt een goothoogte van maximaal 4 meter voor. 

Beantwoording 1.p 
Om architecten bij uitwerking van de gebouwen de mogelijkheid te 
bieden om goede, landschappelijk aanvaardbare, kapvormen te 
maken is de hoogte van 13 meter noodzakelijk. Deze vormen zijn 
ook aangeven in het beeldkwaliteitsplan. Hierdoor ontstaat namelijk 
een variatie in de goot- en nokhoogtes van de gebouwen onderling. 

Buro Vijn B.V. Reactienota Overleg en Inspraak 
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Opmerking 1.q 
Vanuit de "groencompensatieplicht" moet er 2 hectare groen gecompen
seerd worden. Deze hoeveelheid wordt verdubbeld door de hoge bomenrij. 
Dit staat nergens in het bestemmingsplan. 

Beantwoording 1.q 
Het plangebied bevindt zich inmiddels binnen de rode contour van 
het streekplan. De compensatieplicht is derhalve niet van toepass
ing. 

Opmerking 1.r 
In het kader van veiligheid wordt volgens de Polderraad mogelijk gedacht 
verlichting op het terrein aan te brengen. Dit is ongewenst. Er zullen 
daarom andere waarborgen voor veiligheid moeten komen. 

Beantwoording 1.r 
De wijze van verlichting is bij het bestemmingsplan niet aan de or
de. Bij de planontwikkeling zal een verlichtingsplan worden gemaakt 
en rekening worden gehouden met het voldoende spreiden van de 
verlichting. In het beeldkwaliteitsplan zal een aanvulling komen over 
de wijze waarop de verlichting moet worden vorm gegeven. 
In het bestemmingsplan wordt de hoogte van overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, waaronder lichtmasten vallen, verlaagd van 
10 naar 5 meter. 

Opmerking 1.s 
Volgens de Polderraad negeert en bagatelliseert de ecoscan dat er leefge
bied wordt onttrokken van weidevogels. 

Beantwoording 1.s 
Het plangebied bevindt zich inmiddels binnen de rode contour van 
het streekplan. Een afweging of het gebied aan het leefgebied van 
weidevogels wordt onttrokken is dan niet aan de orde. 

Opmerking 1.t 
Het beeldkwaliteitsplan is in taal en beeld misleidend over de gevolgen van 
het bedrijfsert voor de omgeving. 

Beantwoording 1.t 
De afbeeldingen in het beeldkwaliteitsplan schetsen een beeld hoe 
de gebouwen en het openbaar gebied vormgegeven kunnen wor
den. Het plan is de richtlijn voor de supervisor, die moet toezien op 
de ontwerpen. De supervisor zal op basis van de Welstandregels 
een oordeel geven over de ontwerpen. 

Aanpassing bestemmingsplan 
• In het ontwerp-bestemmingsplan zal een exploitatieplan worden opge

nomen. 
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• De criteria voor vestiging van bedrijven zullen in de toelichting van het 
bestemmingsplan worden opgenomen. 

• De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder 
lichtmasten vallen, wordt verlaagt van 10 naar 5 meter. 

2. WZNH 

Opmerking 2.a 
Het beeldkwaliteitsplan geeft de welstandscriteria niet expliciet weer. De 
WZHN stelt voor het beeldkwaliteitsplan integraal als toetsingskader voor 
welstand vast te stellen. 

Beantwoording 2.a 
Het beeldkwaliteitsplan zal in de Welstandsnota Waterland worden 
opgenomen. Het dient zodanig als toetsingskader voor toekomstige 
bouwaanvragen op het bedrijfserf. 
Er zal tijdens de ontwikkeling van het bedrijfserf een supervisor 
worden aangesteld, die de kwaliteit van de ontwerpen voor gebou
wen en openbaar gebied zal bewaken. 

Opmerking 2.b 
Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft geen deel uitgemaakt van de pre
sentatie van het bedrijfserf Katwoude. 

Beantwoording 2.b 
Dat klopt. Het voorontwerp bestemmingsplan met ook het beeld
kwaliteitsplan is op 19 maart 2009 naar u opgestuurd. 

Opmerking 2.c 
In het beeldkwaliteitsplan worden een aantal elementen gemist. Er wordt 
geen relatie tussen de bestaande situatie en het landschap gelegd. Verder 
mist de Commissie de openheid tussen de "korrels" met de doorzichten 
naar het landschap, waardoor de korrels zo'n karakteristieke ligging in dat 
landschap krijgen . Hierdoor slibt het lint langs de dijk dicht en de doorzich
ten naar het open landschap verdwijnen. 

Beantwoording 2.c 
De relatie landschap en bedrijfserf wordt uitgebreid behandeld in het 
rapport "De logica van het landschap". Een samenvatting van dit 
stuk is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. 
Ten aanzien van angst voor dichtslibben, dit is invoelbaar. Het 
doorzicht verandert natuurlijk, van een grote open plek tussen twee 
korrels (met overigens een bestaande boerderij met schuur er tus
sen) ontstaat er een samenspel van 4 korrels met 3 smalle door
zichten langs de watergangen ertussen. Dit is echter nog steeds 
een passend korrelspel dat elders langs het lint ook voorkomt (en 
zelfs dichter nog zonder doorzichten). 
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Opmerking 2.d 
De slotenstruCluur in het landschap vormt een fundamenteel element van 
dat landschap, aldus de commissie. Het opnemen van een nieuwe sloot 
gaat ten koste van een bestaande sloot, welke letterlijk voortkomt uit het 
landschap. 

Beantwoording 2.d 
Tijdens het ontwerp van het bedrijlserf zijn er keuzes gemaakt. 
Hierbij is zoveel mogelijk van de bestaande structuur behouden ge
bleven. Om een passend ontwerp te krijgen, dat geschikt is voor 
haar nieuwe functie is de sloot op een andere plek te gelegd. 
In het verleden zijn sloten ook vaak verlegd en vergraven. De letter
lijke positie is geenszins heilig , het gaat meer om het patroon van 
sloten en watergangen dat ze onderling vormen. 

Opmerking 2.e 
De commissie onderstreept het belang van de aanwezigheid van een sloot 
met windsingel en veronderstelt dat dit ook vastgelegd is in de verbeelding. 

Beantwoording 2.e 
Dit is correct. De sloot met windsingel zijn vastgelegd op de ver
beelding van het bestemmingsplan. 

Opmerking 2.1 
De dwarsbebouwing op het achtererf van de oostelijke korrel doet afbreuk 
aan de hiërarchische opbouw van de gebouwen op het erf. 

Beantwoording 2.' 
De oriëntatie van dat gebouw is ons inziens niet van wezenlijke in
vloed op de hiërarchie. De positie en materialisering zijn wat dat be
treft veel belangrijker en die zullen in de uitwerking dus goed be
waakt moeten worden. De oriëntatie bepaalt wel of het erf "door
loopt" het landschap in ol dat het zich iets meer naar binnen richt 
aan de achterkant. 
Het is zo dat de oriëntatie van de bijgebouwen op de erven in de 
omgeving overwegend in de lengterichting is, maar dwarse gebou
wen komen wel degelijk voor, bijvoorbeeld bij het buurerf aan de 
westzijde, een gebouw van de kaasboerderij heeft een (klein) dwars 
volume. Dit geldt ook voor enkele erven aan de Lagedijk. 
In de uitwerking van concrete bedijven kan bekeken worden of dit 
volume een kwartslag kan draaien, het bestemmingsplan staat dat 
toe, het beeldkwaliteitsplan is daarin niet per se dwingend; dit moet 
worden bezien bij de uitwerking van bouwplannen onder begelei
ding van de supervisor. 

Opmerking 2.g 
Een openbaar fietspad door het plangebied kan de beleving ervan verrijken 
maar de fietser zal de doorgaande route als een omweg ervaren. 
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Beantwoording 2.g 
De ligging van het fietspad zal worden bepaald door de provincie. 
Het is nog niet zeker dat het fietspad ook daadwerkelijk deze route 
zal vervolgen. 

Opmerking 2.h 
Door een bewuste keuze van het vervolg proces kan het realiseren van het 
beeldkwaliteitsplan extra geëffectueerd worden. Het ontbreekt de commis
sie aan informatie over uitgifte en eigendommen, over beheersvorm en het 
vervolgproces. Door een bewuste keuze van het vervolgproces kan het 
realiseren van het beeldkwaliteitsplan juist extra geëffectueerd worden. 

Beantwoording 2.h 
Wij zijn van mening dat dit niet onder de verantwoordelijkheid valt 
van de welstand. 

Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 

3. Stadsregio Amsterdam 

Opmerking 3.a 
De Stadsregio Amsterdam ziet in hoofdstuk 2 van de toelichting van het 
voorontwerp bestemmingsplan ook het regionaal beleid graag terugkomen, 
waarbij aandacht wordt geschonken aan bijvoorbeeld het regionaal verkeer 
en vervoerbeleid (RVVP) van de Stadsregio Amsterdam. 

Beantwoording 3.a 
Het regionale beleid is niet van toepassing bij het bedrijfserf en zal 
daarom niet specifiek worden opgenomen. 

Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 

4. Provincie Noord-Holland 

Opmerking 4.a 
De aanbevelingen uit het beeldkwaliteitsplan dienen te worden gewaar
borgd in de regels van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld door opname in 
een beschrijving in hoofdlijnen of koppeling aan een welstandsnota. 

Beantwoording 4.a 
Onder de Wro is een beschrijving in hoofdlijnen niet meer mogelijk. 
Het beeldkwaliteitsplan zal onderdeel gaan uitmaken van de wel
stands nota en de bouwaanvragen zullen hier in een later stadium 
aan getoetst worden. 
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Opmerking 4.b 
De archeologie toets is gedaan op basis van de CHW kaart. Dit is onvol
doende om te beoordelen of ter plaatse archeologische waarden zijn ge
legen. Er moet, volgens de Wet op de Archeologie, voldoende vooronder
zoek worden gedaan op basis waarvan de waarde van het plangebied kan 
worden vastgesteld. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een 
daartoe gekwalificeerd archeologisch bedrijf of persoon. 

Beantwoording 4.b 
Momenteel wordt er een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek worden in het be
stemmingsplan opgenomen. 

Opmerking 4.c 
De effecten die het plan op het provinciale monument "de Noorder IJ- en 
Zeedijken" heeft worden in het bestemmingsplan niet beschreven. 

Beantwoording 4.c 
Een dergelijke beschrijving zal in het ontwerp-bestemmingsplan 
worden opgenomen. 

Opmerking 4.d 
In het plan wordt aangegeven dat alleen de Hoogedijk op de CHW kaart 
een aanduiding als waarde heeft. Dit is incorrect omdat de Hoogedijk een 
monument is en daarmee van zeer hoge waarde. Daarnaast wordt ook de 
verkaveling van de polder van Katwoude op de CHW kaart aangegeven als 
van hoge waarde. 

Beantwoording 4.d 
Dit zal in het ontwerp-bestemmingsplan correct worden beschreven. 

Aanpassing bestemmingsplan 
• De uitkomsten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek worden in 

het bestemmingsplan opgenomen. 
• De paragraaf ten aanzien van archeologie zal op een aantal punten 

worden aangepast. 

5. Milieufederatie Noord-Holland 

Opmerking 5.a 
Een bedrijfserf past niet in het agrarische karakter van het landschap. 

Beantwoording 5.a 
Door de aanleg van het bedrijfserf zal het agrarische karakter van 
het landschap in stand blijven. Er gaat slechts een klein deel agra
risch gebied verloren. Dit deel ligt overigens reeds binnen de rode 
contour van het streekplan. 
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Opmerking 5.b 
De maten van het bedrijfserf worden gerelateerd aan het grootste in Kat
woude aanwezige agrarische bedrijf. Het feit dat het bedrijfserf een dubbele 
omvang heeft en daarmee een verdere toename van de ruimtelijke maat 
betekent wordt weggeredeneerd door het in tweeën knippen van het gebied 
door het graven van een sloot en het aanbrengen van enige beplanting. 

Beantwoording 5.b 
Door de aanleg van de sloot en beplanting zal het bedrijfserf erva
ren worden als twee afzonderlijke gedeeltes. De twee delen hebben 
de grote en omvang van bestaande erven. In de bestaande lintbe
bouwing zijn deze aangesloten, door een sloot gescheiden erven, 
ook terug te vinden. 

Opmerking 5.c 
Aanleg van het bedrijfserf tast de kernkwaliteiten van het Nationaal Land
schap Laag Holland aan, met name het "open landschap". 

Beantwoording 5.c 
Het bedrijfserf wordt op goede wijze in het landschap ingepast. 
Hierbij wordt het landschap met respect behandeld, waarbij de 
kernkwaliteiten in stand blijven. 

Opmerking 5.d 
Het perceel maakt functioneel deel uit van de Rijksbufferzone Amsterdam. 
Het bedrijfserf draagt niet bij aan de recreatieve versterking. De zone zou 
zoveel mogelijk moeten worden gevrijwaard van verstedelijking. 

Beantwoording 5.d 
Voor de aanleg van het bedrijfserf is de rode contour verlegd. De 
weg is hiermee vrij gemaakt voor bebouwing op deze locatie. In het 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan is veel aandacht be
steed aan de landschappelijke inpassing met groen en water. Hier
mee is een optimale inpassing in het landschap gerealiseerd en zijn 
er hoge kwaliteitseisen gesteld aan de inpassing in het landschap, 
aan de inrichting en aan de uitstraling. Bovendien heeft er regelma
tig overleg plaatsgevonden met de provincie over de landschappe
lijke inpassing. 

Opmerking 5.e 
De bedrijfsontwikkeling past niet in de door de Federatie Ondernemend 
Waterland en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland geschetste 
visie op een economisch sociaal en vitaal landelijk gebied. 

Beantwoording 5.e 
De gemeente Waterland heeft niet de intentie om nieuwe bedrijfster
reinen in het landelijk gebied te vestigen. Het bedrijfserf Katwoude 
is een zeer kleinschalig terrein , dat ontwikkeld gaat worden om be
drijven vanuit een bestaand terrein tegen het centrum van Monnic
kendam aan te kunnen uitplaatsen. De locatie Katwoude is tot stand 
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gekomen na zorgvuldig afwegen van alle belangen, na diverse in
spraakrondes en na uitvoerig overleg met (en goedkeuring van) de 
Provincie Noord-Holland en na overleg met de Kamer van Koop
handel. Alle bedrijven die zich op het bedrijfserf gaan vestigen heb
ben een jarenlange economische binding met de gemeente Water
land en kunnen of willen niet uitgeplaatst worden naar andere ter
reinen die verder weggelegen zijn van Monnickendam. 

Opmerking 5.1 
De bedrijvenkorrel dient geen agrarische doelen. De locatie ligt in het door 
de provincie aangewezen weidevogelgebied. In dit gebied is het behoud 
van het open en groene karakter van belang voor weidevogels. De ontwik
kelingen die in het gebied toelaatbaar worden geacht zijn gericht op voort
zetting van het agrarische gebruik en bedrijfsvoering. 

Beantwoording 5-' 
Het bedrijfserf ligt binnen de rode contour. Dit deel valt dan ook bui
ten het aangewezen weidevogelgebied . 

Opmerking 5.g 
De noodzaak voor een dergelijk bedrijfserf is niet aangetoond. Het aange
brachte argument voor een hechting aan de gemeente wordt boterzacht 
beoordeeld door de milieufederatie. Katwoude is een zelfstandige kern met 
een eigen karakter binnen de gemeente Waterland, de vestiging van een 
bepaald type ondernemingen op het bedrijfserf is op basis van de genoem
de argumentatie uitgesloten. 

Beantwoording 5.g 
Door middel van een zorgvuldig proces heeft de gemeente de mo
gelijkheden voor het verplaatsen van de bedrijven verkend. In het 
bestemmingsplan in paragraaf 1.3 is dit nog uitgebreider beschre
ven. Hieruit is het idee van "bedrijfserven" naar voren gekomen. Uit
gangspunt is dat een bedrijfserf dicht bij de bestaande bebouwing 
van Monnickendam moet liggen. De maximale omvang van een be
drijfserf is 2 hectare. Door deze beperkte omvang kunnen terreinen 
worden gecreëerd die passen in het landschap en bij het stramien 
van de "boerenerven". 
Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur besloten om alleen het be
drijfserf in Katwoude aan de Hoogedijk te ontwikkelen, omdat alleen 
dit bedrijfserf de instemming heeft gekregen van provincie; de pro
vincie heeft die instemming in een streekplan vastgelegd. Voor be
drijven die niet overgaan naar het bedrijfserf Katwoude wordt met 
de ondernemers overlegd over passende oplossingen. 

Opmerking 5.h 
Er is niet aangetoond dat er bedrijven zijn die interesse hebben getoond in 
de bedrijvenkorrel. Ook is geen exploitatieplan beschikbaar. 
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Beantwoording S.h 
Met . alle geïnteresseerde ondernemers worden gesprekken ge
voerd. Het is de bedoeling om met deze ondernemers tot een inten
tieovereenkomst te komen. Verder is het zo dat aan het ontwerp
bestemmingsplan een exploitatieplan wordt toegevoegd. 

Opmerking 5.i 
De bedrijven op het Galgeriet kunnen beter worden ingepast in de woning
bouwplannen van Galgeriet. Hiermee ontstaat levendigheid en karakter in 
de nieuwe woonbuurt. 

Beantwoording S.i 
Binnen het ontwerp voor Galgeriet zijn deze bedrijven niet in te pas
sen. Zie ook hiervoor paragraaf 1.3 van het bestemmingsplan . .. 

Opmerking 5.j 
Het bedrijfserf wordt ontwikkeld voor bedrijven die thans zijn gevestigd op 
Galgeriet. Tijdens de voorlichtingsavond is uitgesproken dat indien er on
voldoende bedrijven de "intentie" uitspreken om zich in Katwoude te vesti
gen, de procedure wordt stopgezet. Deze "intentieverklaring" is onvoldoen
de om te waarborgen dat uitsluitend bedrijven die thans op het Galgeriet 
zijn gevestigd daar komen. Er moet ook gewaarborgd worden dat de ont
wikkeling van het bedrijfserf planologisch niet mogelijk wordt gemaakt in
dien onvoldoende bedrijven de bedrijfsvoering daadwerkelijk willen ver
plaatsen. 

Beantwoording S.j 
Dit kan niet in een bestemmingsplan geregeld worden. Er zal door 
de gemeente worden bewaakt, dat alleen lokaal gebonden bedrijven 
zich kunnen vestigen op het bedrijfserf. 

Opmerking 5.k 
Op bedrijventerrein De Baanstee in Purmerend is nog voldoende ruimte. 
De SER-ladder, die in de Nota Ruimte is vastgelegd, schrijft voor dat eerst 
bestaande ruimte voor bedrijventerrein moet worden gebruikt voordat 
nieuwe terreinen mogen worden ontwikkeld. 

Beantwoording S.k 
Uitgangspunt is dat de te verplaatsen lokaal gebonden bedrijven 
dicht bij de bestaande bebouwing van Monnickendam komen. De 
Baanstee ligt in een andere gemeente en ligt te ver van Monnicken
dam. De Baanstee is vooral bestemd voor regionaal georiënteerde 
bedrijvigheid en vonnt dan ook geen reëel alternatief binnen de visie 
van de gemeente Waterland voor het verplaatsen van de lokale be
drijven uit Monnickendam. Dit legitimeert de aanleg van het bedrijf
serf in Katwoude. 

Opmerking 5.1 
Met de ontwikkeling van de bedrijvenkorrel verplaatst de gemeente bedrij
ven naar het buitengebied om zogenaamd aan de binnenstedelijke opgave 
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te voldoen. Van de in het bestuursakkoord gestelde IeT opgave komt 
weinig terecht. 

Beantwoording 5.1 
De bedrijven die nu op Galgeriet zitten kunnen niet binnen de stad 
worden gehuisvest. Dit is uitgebreid onderzocht. De IeT-opgave, 
om 250 woningen tot en met 2012 te realiseren in Gemeente Wa
terlan ligt momenteel op schema met de IeT-taakstelling. 

Opmerking 5.m 
Er is de indruk ontstaan dat enige ondernemers via de ontwikkeling van 
een bedrijfserf aan een pensioenvoorziening worden geholpen doordat de 
onderhavige plek zich uitstekend leent voor toekomstige herontwikkeling 
met woningen in het duurdere marktsegment. 

Beantwoording 5.m 
Het uitgangspunt bij de aankoop van de bedrijven op Galgeriet is 
dat deze worden aangekocht op basis van de vrije waarde in het 
economische verkeer, uitgaande van de huidige bestemming. Dit 
houdt derhalve in dat ze die prijs voor hun eigendom krijgen die ze 
ook hadden gekregen als ze zelf hun eigendom in de vrije markt 
hadden verkocht, uitgaande van de huidige bestemming en bijbe
horende mogelijkheden. Naast de waarde van hun eigendom krijgen 
de eigenaren, indien van toepassing, ook nog een aantal aan
vullende zaken zoals bijvoorbeeld verhuiskosten vergoed. Het is re
delijk dat dergelijke kosten worden vergoed aangezien een on
dernemer, dankzij een door de gemeente gewenst ontwikkeling, ge
confronteerd wordt met kosten die hij anders niet zou heb
ben hoeven maken. Uitgangspunt is echter dat een eigenaar per 
saldo in een gelijke vermogenspositie blijft. 

Opmerking 5.n 
De hoogte van de gebouwen is niet passend in het landschap. Ook worden 
kelders onder de gebouwen evenmin aan enige beperking onderworpen 
waardoor nog meer bouwvolume mogelijk is. 

Beantwoording 5.n 
Zie ook bij de beantwoording van 1 p van dit hoofdstuk. 
Ondergronds bouwen wordt binnen dit bestemmingsplan toege
staan. Gezien de functies verwachten we overigens niet dat dit zal 
plaatsvinden. 

Opmerking 5.0 
De regels ten aanzien van de bestemming Bedrijfserf zijn niet consistent 
doordat in paragraaf 4.1. het roken van zalm expliciet wordt genoemd maar 
in bijlage 1 het roken valt onder milieucategorie 4.2. In de specifieke ge
bruiksregels wordt tot strijdig gebruik gerekend het gebruik van gronden 
door bedrijven anders dan genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 
3.1 en 3.2. 
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Beantwoording 5.0 
De milieufederatie heeft ten aanzien van dit punt gelijk. De regels 
ten aanzien van de bestemming Bedrijf - Bedrijfserf zullen op dit 
punt worden aangepast. De regeling van de Specifieke gebruiksre
gels (artikel 4.5. lid e) zal worden aangevuld met de zinsnede: tenzij 
de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding "specifieke 
vorm van bedrijf - visverwerkingsbedrijf~ in welk geval een vis ver
werkingsbedrijf voor het roken, trancheren en verpakken van vis is 
toegestaan. 

Opmerking 5.p 
De ontheffing van de bouwhoogte voor plaatselijke verhogingen is met een 
oppervlakte van 6 m' veel te ruim. 

Beantwoording 5.p 
Deze oppervlakte is een gebruikelijke maat om toe te passen. 

Opmerking 5.q 
Er is te weinig duidelijk omtrent de aanwezigheid van de Noordse 
woelmuis. 

Beantwoording 5.q 
De sloten worden mogelijk gebruikt door de Noordse woelmuis. In 
het kader van de bouwaanvraag zal hierna nader onderzoek plaats
vinden. Indien de Noordse woelmuis wordt aangetroffen, zullen mi
tigerende maatregelen genomen worden. 

Aanpassing bestemmingsplan 
• Aan het ontwerp-bestemmingsplan wordt een exploitatieplan toege

voegd. 
• In de regels wordt artikel 4.5. lid e aangepast. 

6. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 

Opmerking 6.a 
In een eerdere fase is aan de betrokken ondernemers maatwerkoverleg 
toegezegd terwijl de gemeente nu komt met een protocol. 

Beantwoording 6.a 
Dit is niet aan de orde in het kader van het bestemmingsplan. Ove
rigens wordt opgemerkt, dat het overleg in 2 stappen wordt uitge
voerd. Eerst wordt het verwervingsprotocol besproken en vastge
steld met de betrokken ondernemers. Daarna zal het maatwerk 
overleg plaatsvinden over de verwerving. 

Opmerking 6.b 
De gemeente houdt in zijn protocol geen rekening met de verwachte stij
ging van de exploitatiekosten van de ondernemer die in het nieuwe pand 
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actief is, terwijl het wel streeft naar het gelijk blijven van de vermogensposi
tie van de eigenaar. 

Beantwoording 6.b 
Dit is nog niet aangetoond. Dit is echter niet aan de orde in het ka
der van de bestemmingsplan. 

Opmerking 6.c 
De positie van de huidige huurders op het Galgeriet krijgen in de transfer 
naar Katwoude in het protocol onvoldoende aandacht. 

Beantwoording 6.c 
Er vinden diverse gesprekken plaats met de eigenaren en huurders 
van de bedrijven op Galgeriet. Er is in principe overeenstemming 
over de toepassing van het verwervingsprotocol. Dit is echter niet 
aan de orde in het kader van de bestemmingsplan. 

Opmerking 6.d 
Compensatie van onder andere de verwachte hogere huisvestingskosten 
en de (her)investeringskosten zijn in het protocol onvoldoende uitgewerkt. 

Beantwoording 6.d 
Er is met de bedrijven op Galgeriet overeenstemming over (de toe
passing en de redactie) van het verwervingsprotocol. Dit is echter 
niet aan de orde in het kader van de bestemmingsplan. 

Opmerking 6.e 
De criteria voor de verkoop van de percelen aan de Hoogdijk zijn niet rede
lijk. 

Beantwoording 6.e 
Hierover is in principe overeenstemming met de bedrijven, die op 
Galgeriet zijn gehuisvest. Dit is ook opgenomen in het verwervings
protocol. Dit is echter niet aan de orde in het kader van de bestem
mingsplan. 

Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 

7. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Opmerking 7.a 
In het Beeldkwaliteitsplan bedrijfserf Katwoude is onvoldoende nieuw water 
gerealiseerd om aan het overeengekomen compensatiepercentage van 
23% te voldoen. Hierdoor wordt niet voldaan aan de watertoets. Het Hoog
heemraadschap wil graag overeenstemming bereiken met de gemeente 
omtrent het voorstel van de gemeente om alsnog te voldoen aan de com
pensatie-eis, voordat het bestemmingsplan formeel wordt vastgesteld. 
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Beantwoording 7.a 
De gemeente zet het gesprek graag voort met het Hoogheemraad· 
schap om hier nadere afspraken over te maken. 

Opmerking 7.b 
De verwijzing in de toelichting naar het "Ontwerp Nationaal Waterplan" uit 
2008 is niet relevant voor het bedrijventerrein Katwoude omdat dit geen 
ontwikkeling in buitendijks gebied is. De Vierde Nota Waterhuishouding, 
met daarin een verwijzing naar het waterbeheersplan 3, kan wel worden 
benoemd. Het Hoogheemraadschap ziet het beleidskader graag opgeno· 
men in het bestemmingsplan zodat duidelijk is vanuit welk beleid het beo 
stemmingsplan tot is gekomen. 

Beantwoording 7.b 
Het beleidskader van het bestemmingsplan zal hierop worden aan· 
gepast. 

Opmerking 7.c 
In de waterparagraaf van de toelichting wordt niet verwezen naar de Keur, 
terwijl de belangen van de waterkeringen in het beheer bij het Hoogheem· 
raadschap hierdoor zijn beschermd. Het Hoogheemraadschap ziet graag 
dat wordt vermeld dat voor de werkzaamheden binnen de keurzones van 
het Hoogheemraadschap de Keur van toepassing is en dat daarvoor altijd 
contact met het Hoogheemraadschap moet worden opgenomen. 

Beantwoording 7.c 
De toelichting van het bestemmingsplan wordt hier op aangepast. 

Opmerking 7.d 
Het Hoogheemraadschap wil graag over een uitbreiding buiten het bouw· 
vlak op de hoogte worden gehouden. Het Hoogheemraadschap ziet graag 
dat er een voorwaarde wordt opgenomen dat de waterbeheerder wordt ge· 
ïnformeerd over de voorgenomen plannen. 

Beantwoording 7.d 
Het Hoogheemraadschap heeft nu de mogelijkheid de plannen te 
beoordelen in het kader van de watertoets. Voor zover de werk· 
zaamheden gelegen zijn binnen de dubbelbestemming "Waterstaat 
• Waterkering" en de gebiedsaanduiding "Vrijwaringzone . dijk" 
wordt het Hoogheemraadschap betrokken bij ontwikkelingen, zie 
beantwoording opmerking 7.g hoofdstuk 2. 

Opmerking 7.e 
Het Hoogheemraadschap ziet graag in de regels van de bestemming 
Groen en Water terug dat er altijd contact opgenomen dient te worden met 
het Hoogheemraadschap, indien er bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden geplaatst. 
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Beantwoording 7.e 
Het Hoogheemraadschap heeft nu de mogelijkheid de plannen te 
beoordelen in het kader van de watertoets. Voor zover de werk
zaamheden gelegen zijn binnen de dubbelbestemming ·Waterstaat 
- Waterkering" en de gebiedsaanduiding ·Vrijwaringzone - dijk" 
wordt het Hoogheemraadschap betrokken bij ontwikkelingen, zie 
beantwoording opmerking 7.g hoofdstuk 2. 

Opmerking 7.1 
Artikel 10 • Algemene Ontheffingsregels" dient aangevuld te worden met de 
zinsnede dat geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de wa
terhuishoudkundige situatie. 

Beantwoording 7.t 
Een dergelijke aanvulling kan niet zomaar plaatsvinden. Hier moe
ten goede redenen voor zijn, zoals het toestaan van een hoger be
bouwingspercentage. Dit is niet aan de orde. Deze aanvulling zal 
derhalve niet in het bestemmingsplan worden opgenomen. 

Opmerking 7.g 
In het bestemmingsplan dient een bestemmingsregel "Waterkering" opge
nomen te worden. Waarbij moet worden aangegeven dat de bepalingen ten 
aanzien van het waterstaatswerk boven alle andere belangen gaan, en dat 
er voor werkzaamheden binnen de keurzones van het Hoogheemraad
schap altijd contact dient te worden opgenomen met de waterbeheerder. 

Beantwoording 7.g 
Het bestemmingsplan zal op dit punt aangepast worden. Er zal een 
dubbelbestemming ·Waterstaat - Waterkering" worden opgenomen 
ter bescherming van de dijk. Voor werkzaamheden binnen deze zo
ne dient vooraf een positief advies te zijn afgegeven door het Hoog
heemraadschap. 

Opmerking 7.h 
Op de verbeelding zijn de keurzones (het waterstaatswerk en de bescher
mingszone) van de primaire waterkering niet aangegeven. Deze keurzones 
zijn wel belangrijk omdat binnen deze zones voorwaarden enJof beperkin
gen gelden ten aanzien van de bouwmogelijkheden binnen het gebied. 

Beantwoording 7.h 
Naast de dubbelbestemming ·Waterstaat - Waterkering" (zie 7.g) zal 
ter hoogte van de beschermingszone van de dijk de gebiedsaandui
ding ·Vrijwaringzone - dijk" worden opgenomen. Ook binnen deze 
zone dient bij werkzaamheden vooraf een positief advies te zijn af
gegeven door het Hoogheemraadschap. 

Opmerking 7.i 
In het waterstaatswerk is de bestemming "Water" aangegeven. Door middel 
van berekeningen dient te worden aangetoond dat het realiseren van het 
water geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering. Op 
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deze locatie dient, naar de mening van het Hoogheemraadschap de be
stemming "Groen" te worden gelegd waarbij het resterende compenseren
de water elders dient te worden aangelegd. 

Beantwoording 7.i 
Het water dat met dit bestemmingsplan wordt gerealiseerd is ter 
vervanging van bestaand water. Voor het oplossen van de reste
rende bergingsopgave zet de gemeente het gesprek graag voort 
met het Hoogheemraadschap. 

Opmerking 7.j 
Langs de watergang dient een onderhoudsstrook te worden aangelegd. 
Door de aanwezigheid van beplanting lijkt de bereikbaarheid van de water
gangen lastig te worden. Vandaar dat het Hoogheemraadschap bij voor
keur geen begroeiing zo kort op de watergangen wordt geplaatst, mede 
gezien het probleem van bladval. 

Beantwoording 7-i 
De groenstroken bij het water worden 5 meter breed gemaakt. Dit 
achten wij voldoende voor onderhoud van de watergangen. 

Aanpassing bestemmingsplan 
• In de toelichting van het bestemmingsplan zal het beleidskader van het 

Ontwerp Nationaal Waterplan vervallen. Hiervoor in de plaats zal een 
beschrijving van de Vierde Nota Waterhuishouding worden opgenomen. 

• In de waterparagraaf wordt een verwijzing naar de Keur gemaakt. 
• Er wordt een dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering" opgeno

men ter plaatse van het waterstaatswerk. 
• Ter hoogte van de beschermingszone van de dijk is de gebiedsaandui

ding "Vrijwaringzone - dijk" opgenomen 

8. Gasunie 

Opmerking 8.a 
De Gasunie heeft het plan getoetst aan het nieuwe externe veiligheidsbe
leid. Conclusie is dat het plan gebied buiten de 1 % letaliteitsgrens van de 
dichtstbijzijnde leiding valt. Deze leiding heeft derhalve geen invloed op het 
plangebied . 

Beantwoording B_a 
Deze opmerking wordt ter kennisname aangenomen. 

Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 
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9. VROM-inspectie 

Opmerking 9.a 
Als gevolg van de herontwikkeling van Galgeriet moeten de huidige geves
tigde bedrijven verhuizen. Voor zover het om lokaal georiënteerde bedrij
ven gaat wil de gemeente deze hervestigen in de directe omgeving van 
Monnickendam. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen dienen aan de 
opgestelde criteria voor lokale gebondenheid te voldoen. De VROM
inspectie adviseert deze criteria in het bestemmingsplan op te nemen. 

Beantwoording 9.a 
De door de VROM inspectie bedoelde criteria zijn niet ruimtelijk re· 
levant en worden derhalve, ook in verband met de juridische 
(on)mogelijkheid daartoe, niet in de regels van het bestemmings
plan opgenomen. Wel is het zo, dat de criteria opgenomen zullen 
worden in de toelichting van het bestemmingsplan en voorts zijn de 
criteria opgenomen in het verwervingsprotocol, dat met de bedrijven 
op Galgeriet is afgestemd. In die zin is (ook) privaatrechtelijk ge
waarborgd, dat deze criteria in acht genomen worden. 

Opmerking 9.b 
De VROM-inspectie adviseert om het beleidshoofdstuk uit te breiden met 
de Kaderrichtlijn Water en de Nota Mobiliteit. Verder constateert de inspec
tie dat het Ontwerp Nationaal Waterplan nog niet is vastgesteld. 

Beantwoording 9.b 
De Kaderrichtlijn Water en de Nota Mobiliteit zijn van een dermate 
hoog abstractieniveau dat ze geen directe relatie hebben met het 
plangebied. Dit beleid zal dan ook niet in het bestemmingsplan op
genomen worden. Verder heeft het Hoogheemraadschap geconsta
teerd dat het Ontwerp nationaal Waterplan niet relevant is voor dit 
bestemmingsplan. Dit beleidskader wordt dan ook verwijderd uit het 
ontwerp-bestemmingsplan. 

Opmerking 9.c 
De inspectie adviseert om de titel van de watertoets te wijzigen in water of 
waterhuishouding. Verder dient het advies van het Hoogheemraadschap 
als bijlage bij het plan gevoegd te worden. Verder mist een beschrijving van 
de waterkwaliteit en de behandeling van hemel- en afvalwater. 

Beantwoording 9.c 
De naam van de watertoets zal niet gewijzigd worden. Deze para
graaf komt tot stand in overleg met het Hoogheemraadschap. In
houdelijke punten worden met het Hoogheemraadschap afgestemd. 
Omdat er nog enkele punten van nadere uitwerking zijn, zal het uit
eindelijke advies van het Hoogheemraadschap voor de vaststelling 
van het plan worden toegevoegd. 
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Opmerking 9.d 
Het onderzoek ten aanzien van externe veiligheid dient als bijlage bij het 
plan te worden gevoegd. 

Beantwoording 9.d 
Dit onderzoek zullen we als bijlage in het ontwerp-bestemmingsplan 
opnemen. 

Opmerking 9.e 
Bij de planuitgangspunten ontbreekt een paragraaf verkeer en vervoer met 
een beschrijving van de ontsluiting, de verkeersproductie, de verkeersvei
ligheid en de verkeersafwikkeling. 

Beantwoording 9_e 
Dit is nog onderwerp van nader onderzoek. Deze punten zullen in 
de nadere uitwerking van het plan worden meegenomen. Bij de uit
gangspunten van het bestemmingsplan zal het uitgangspunt ten 
aanzien van verkeersveiligheid verduidelijkt worden. 

Aanpassing bestemmingsplan 
• In de toelichting van het bestemmingsplan zal het beleidskader van het 

Ontwerp Nationaal Waterplan vervallen. 
• In het bestemmingsplan zal het uitgangspunt ten aanzien van verkeers

veiligheid worden verduidelijkt. 
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3. INSPRAAK 

Tijdens de periode dat het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage lag 
kon een ieder inspraakreacties indienen. Hiervan is gebruik gemaakt door: 
1. Henri Willig Beheer B.v., Henri Willig Kaas B.V., Hoeve Chapeau.nl, 

Hoogedijk 8 en 11, Katwoude ; 
2. M. Willig & T. Tol, Hoogedijk 8, Katwoude; 
3. M. Leek, namens Irene Hoeve Vof, Hoogedijk 1, Katwoude ; 
4. J. Leek, namens Irene Hoeve Ltd, Hoogedijk 1, Katwoude; 
5. J. Leek, namens de 9 bewoners van Hoogdeijk 1, Katwoude ; 
6. J. Beukeboom, Hoogedijk 43, Katwoude; 
7. Mr. C.J.C. Voors, Hoogedijk 32, Katwoude ; 
8. Klaver van der Hooft Posch advocaten, namens Aannemings- en ma-

chineverhuurbedrijf Huiberts B.V., Hoogedijk 4, Katwoude; 
9. P. van der Vegte, Hoogedijk 40, Katwoude; 
10. R. Hintzen en P. van der Vegte, Hoogedijk 40, Katwoude; 
11. H. Klooster, Zedde 8, Katwoude; 
12.Z. van der Lingen B.V., Galgeriet 35+41, Monnickendam; 
13.J.H. Willig , M. Willig-Visser, J.w. Willig , M. Willig , Hoogedijk 8 en 11 , 

Katwoude. 

Hieronder is een samenvatting van de reacties gemaakt, vergezeld van een 
beantwoording door de gemeente. 

1. Henri Willig Beheer B.V., Henri Willig Kaas B.V., Hoeve Chapeau. nl. 
Hooaedijk 8 en 11 . Katwoude 

De inspraakreactie is vergelijkbaar met de inspraakreactie van de Polder
raad . Voor de inhoud van de reactie en de beantwoording door de gemeen
te wordt verwezen naar hoofdstuk 2, reactie 1. 

2. M. Willig & T. Tol, Hoogedijk 8. Katwoude 

Opmerking 2.a 
Insprekers zijn het niet eens met de komst van het bedrijfserf. Ze hebben 
het gevoel dat hen door de gemeente iets moois aangepraat wordt. 

Beantwoording 2,a 
Deze reactie zal ter kennisgeving worden aangenomen. De kwaliteit 
zoals omschreven in het beeldkwaliatietsplan zal echter worden op
genomen in de welstandsnota, zodat deze kwal iteit zal worden be
waakt bij de ontwikkeling van de gebouwen. Tijdens de pIanuitwer
king zal een supervisor worden aangesteld. 

Opmerking 2.b 
De ondernemer die vis verkoopt heeft gesteld dat Monnickendam en vis bij 
elkaar horen en dat gerookte vis uit Purmerend niet verkoopt. Om de on
dernemer tevreden te stemmen is de enige mogelijkheid om zijn bedrijf te 
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vestigen in de binnen stad van Monnickendam. Er is namelijk geen vishis
torie in Katwoude. 

Beantwoording 2_b 
Het visverwerkingsbedrijf Steur is een bedrijf dat al lange tijd is ge
vestigd in Monnikckendam. Dit bedrijf wil de mogelijkheid hebben in 
Monnickendam of omgeving te blijven. Aangezien dit bedrijf voldoet 
aan de lokaal verbonden criteria, zoals beschreven bij de beant
woording van 1.i van hoofdstuk 2, is dit mogelijk. 

Opmerking 2.c 
In het beeldkwaliteitsplan staat niets vermeld met betrekking tot de borging 
van veiligheid tijdens en na de komst van de bedrijfserven. Doordat het be
drijfserf waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft niet bewoond gaat 
worden vindt er geen sociale controle plaats waardoor er mogelijkheden 
voor kwaadwillenden worden geschept. 

Beantwoording 2_c 
Dit aspect is in een bestemmingsplan niet aan de orde. In de uit
werking van het plangebied zal dit onderdeel worden meegenomen. 
Het is verder aan iedere eigenaar en exploitant van een gebouw om 
afdoende veiligheidsmaatregelen te nemen. 

Opmerking 2.d 
De verkeersveiligheid wordt in gevaar gebracht. Ten eerste doordat er twee 
opritten komen waardoor het veilig oversteken voor fietsers niet wordt be
vorderd. Daarnaast heeft Katwoude op dit moment een inrijverbod tijdens 
spitsuren. Dit inrijverbod zal bij komst van het bedrijfserf moeilijk te hand
haven zijn omdat al het verkeer dat op het bedrijfserf moet zijn bestem
mingsverkeer is. 

Beantwoording 2.d 
De verkeersveiligheid en daarmee het inrijverbod zullen verder wor
den uitgewerkt bij de planuitwerking. De gemeente zal er alles aan 
doen om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. 

Opmerking 2.e 
Het landschapsbeeld zal door de komst van het bedrijfserf niet vooruit gaan 
doordat de huidige lintbebouwing wordt ingeruild voor een aaneengesloten 
blok bebouwing. Ock is het bedrijfserf niet te vergelijken met een boerenerf 
doordat het toekomstige bedrijfserf veel groter is dan het grootste boerenerf 
in de omgeving. 

Beantwoording 2.e 
Het is niet zo dat de lintbebouwing per definitie geen aaneengeslo
ten bebouwing kent. Op andere plaatsen in Waterland is er sprake 
van min of meer aaneengesloten lintbebouwing. Wat dat betreft is 
dit landschappelijk I cultuurhistorisch niet wezensvreemd en qua 
beeld niet afwijkend in de omgeving. Overigens is er door de komst 
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van het bedrijfserf geen sprake van een aaneengesloten lintbebou
wing aan de Hoogedijk. 

Door het splitten van het bedrijfserf in twee afzonderlijke korrels met 
een watergang met groene begeleiding van bomen aan twee zijden 
wordt een aaneengesloten blok bebouwing zoveel mogelijk voorko
men. Mede daardoor is het bedrijfserf in de nuimtelijke beleving wel 
degelijk vergelijkbaar met de andere boerenerven in de omgeving 
zoals de kaasboerderij op de Hoogedijk 8. 

Opmerking 2.f 
In het beeldkwaliteitsplan staan geen richtlijnen met betrekking tot verlich
ting. Dit is echter wel van groot belang voor het algemene beeld van een 
gebouw of een bedrijfserf. 

Beantwoording 2.' 
De verlichting op het erf moet minimaal zijn. 's-Avonds en 's-nachts 
als er niet gewerkt wordt hoeft het terrein voor de gewenste (socia
le) veiligheid niet in een bad van licht gedompeld worden zoals op 
bedrijfsterreinen gebruikelijk. De verlichting mag qua intensiteit en 
kleur niet afwijken van het dorpse. Het beeldkwaliteitsplan is hierop 
aangepast. 

Opmerking 2.g 
Doordat de architectuur, vorm, afmetingen en plaats van de gebouwen niet 
vaststaan kan nog geen reactie worden gegeven op het beeld dat het be
drijfserf zal vormen. 

Beantwoording 2.g 
Het beeld van het bedrijfserf is beschreven in het beeldkwaliteits
plan en wordt vormgegeven bij de plannen voor de nieuwbouw. 
Hierop kan een reactie worden gegeven. 

Opmerking 2.h 
In het beeldkwaliteitsplan wordt niet gesproken over parkeergelegenheid. 
Onvoldoende parkeergelegenheid heeft tot gevolg dat de auto's buiten het 
bedrijfserf terecht komen. Dit kan de verkeersveiligheid in het geding bren
gen en/of overlast voor de omringende boerenerven opleveren doordat de
ze erven als parkeerterrein worden gebruikt. Het beeldkwaliteitsplan is niet 
volledig. 

Beantwoording 2.h 
Voor de beantwoording van de gemeente ten aanzien van parkeren 
wordt verwezen naar opmerking 1.0 van hoofdstuk 2. 

Aanpassing bestemmingsplan 
Het beeldkwaliteitsplan wordt op het aspect verlichting aangevuld. 
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3. M. Leek. namens Irene Hoeve Vol. Hoogedijk 1. Katwoude 

De inspraakreactie is vergelijkbaar met de inspraakreactie van de Polder
raad. Voor de inhoud van de reactie en de beantwoording door de gemeen
te wordt verwezen naar hoofdstuk 2, reactie 1. 

4. J. Leek. namens Irene Hoeve Ltd. Hoogediik 1. Katwoude 

De inspraakreactie is vergelijkbaar met de inspraakreactie van de Polder
raad. Voor de inhoud van de reactie en de beantwoording door de gemeen
te wordt verwezen naar hoofdstuk 2, reactie 1. 

5. J. Leek. namens de 9 bewoners van Hoogediik 1. Katwoude 

De inspraakreactie is vergelijkbaar met de inspraakreactie van de Polder
raad. Voor de inhoud van de reactie en de beantwoording door de gemeen
te wordt verwezen naar hoofdstuk 2, reactie 1. 

6. J. Beukeboom. Hoogedijk 43. Katwoude 

De inspraakreactie is vergelijkbaar met de inspraakreactie van de Polder
raad. Voor de inhoud van de reactie en de beantwoording door de gemeen
te wordt verwezen naar hoofdstuk 2, reactie 1. 

7. Mr. C.J.C. Voors, Hoogedijk 32, Katwoude. 

Opmerking 7.a 
De komst van het bedrijfserf maakt een inbreuk op het prachtige landschap 
van het Waterland. Ook ontbreekt het het college van B&W en de gemeen
teraad aan een wijdere visie om in het nieuwe Galgeriet plaats te maken 
voor een aantal bedrijven en de bedrijvigheid 12 maanden van het jaar in 
stand te houden en anderzijds andere bedrijven naar Baanstee te verwij
zen. 

Beantwoording 7.a 
Het bedrijfserf wordt juist zo aangelegd dat rekening is gehouden 
met de waarden van het landschap. 
De type bedrijven die nu zijn gehuisvest op het bestaande Galgeriet 
passen voor het overgrote deel niet bij de invulling van het toekom
stige Galgeriet. De locatie van Galgeriet zal een uitbreiding worden 
van de historische binnenstad met woningen, winkels en (culturele) 
voorzieningen. 
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Deze transformatie zal een verbetering zijn voor de binnenstad van 
Monnickendam, en zal ten goede komen aan de bedrijvigheid van 
Monnickendam. 
Het verplaatsen van een groot deel van de bedrijven naar de Baan
stee in Purmerend is geen optie gezien de reden die zijn genoemd 
in hoofdstuk 2, reactie 5k. 

Opmerking l.b 
Er zijn maar weinig mensen gediend met de komst van het bedrijfserf. Ook 
wordt voor bewoners en de duizenden recreanten uit binnen en buitenland 
een prachtig stukje Waterland en Nederland vernield . 

Beantwoording 7.b 
Zoals aangegeven in het beeldkwaliteitsplan wordt het bedrijfserf zo 
aangelegd dat het juist iets toevoegt aan het landschap. 

Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 

8. Klaver van der Hooft Posch advocaten, namens Aannemings- en 
machineverhuurbedrijf Huiberts B.v .. Hoogedijk 4, Katwoude. 

Opmerking 8.a 
Aannemings- en Machineverhuurbedrijf Huiberts B.V. is op grond van een 
testament, zoals opgesteld door de voormalige eigenaar van de betrokken 
percelen, in de gelegenheid gesteld om de percelen, welke met het thans 
voorliggende voorontwerp-bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikke
ling van een bedrijfserf worden bestemd, aan te kopen. Voorzover op deze 
gronden een bedrijfserf zou worden gerealiseerd zou Aannemings- en Ma
chineverhuurbedrijf Huiberts B.v. in haar hoedanigheid van eigenaar van 
de betrokken percelen tenminste inspraak hebben in de uiteindelijke inrich
ting van het bedrijfsterrein. De wensen / verlangens met betrekking tot de 
definitieve inrichting van het bedrijfserf zijn inmiddels kenbaar gemaakt 
door inspreker. 

Beantwoording B.a 
Dat klopt. De wensen en de verlangens zijn zoveel mogelijk bespro
ken en meegenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. 

Opmerking 8.b 
Inspreker is van oordeel dat het bedrijfsperceel van inspreker onderdeel 
dient uit te maken van het plangebied en de betreffende gronden ook voor 
bedrijfsdoeleinden worden bestemd. 

Beantwoording B.b 
De keuze is gemaakt om in dit bestemmingsplan alleen het terrein 
van het bedrijfserf te regelen. Indien de inspreker van mening is dat 
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ook zijn perceel van bestemming moet wijzigen, kan hij hiervoor een 
verzoek indienen bij de gemeente. 

Opmerking 8.c 
Uit het provinciale streekplan is af te leiden dat een uitbreiding van het be
staande bedrijfsperceel van inspreker slechts mogelijk is op gronden bin
nen het bestemmingsplangebied. Hierdoor kan inspreker alleen uitbreiden 
indien een gedeelte van de gronden in het plangebied worden gereser
veerd voor haar bedrijfsvoering. Het voorontwerp-bestemmingsplan voor
ziet hier niet in. 

Beantwoording B.c 
De percelen binnen het bedrijfserf zijn geschikt voor bedrijfsactivitei
ten tot en met milieucategorie 3.2. Huiberts B.V. valt hier binnen. Als 
de inspreker zich wil vestigen op het bedrijfserf kan hij zijn wens 
hiertoe kenbaar maken bij de gemeente. 

Opmerking 8.d 
Uit de verschillende overlegrondes heeft inspreker nadrukkelijk gesteld dat 
op het bedrijfserf geen visverwerkingsbedrijf mag worden ondergebracht 
vanwege de overlast voor het bestaande woon- en leefklimaat. In het voor
ontwerp-bestemmingsplan is een visverwerkingsbedrijf toch mogelijk ge
maakt. 

Beantwoording B_d 
Voor de beantwoording van de gemeente ten aanzien van de inpas
sing van het visverwerkend bedrijf wordt verwezen naar opmerking 
1.m van hoofdstuk 2. 

Opmerking 8.e 
De gekozen ontsluitingsroute van het bedrijfserf vindt inspreker niet aan
vaardbaar doordat deze direct grenzend zijn aan het bedrijfsperceel van in
spreker. 

Beantwoording B.e 
De ontsluitingsroute grenst aan het bedrijfsperceel van de inspreker, 
maar hij zal hier geen hinder van ondervinden, omdat er een brede 
watergang van circa 10 meter tussen zit en een groenstrook van 
circa 5 meter met een bomenrij. 

Opmerking 8.1 
Met de thans voorliggende inrichting van het bedrijfserf kan niet aan de 
voorwaarde van inspreker worden voldaan dat de omliggende weilanden I 
landerijen hun ontsluiting aan de Hoogedijk blijven behouden. Het vooront
werp verdient nadere toelichting op dit punt, naar de mening van inspreker. 

Beantwoording B.f 
Deze voorwaarde is bij de gemeente niet bekend. Indien blijkt dat dit 
een voorwaarde is kan dat in de uitwerking van het plan worden 
meegenomen. Dit is mogelijk binnen dit bestemmingsplan. 
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Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 

9. P. van der Vegte. Hoogediik 40. Katwoude. 

Opmerking 9.a 
De inwoners van Katwoude zijn wederom een petitie gestart welke het ge
brek aan draagvlak wordt aangetoond. 

Beantwoording 9.a 
Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Opmerking 9.b 
Inspreker verzoekt om verder te kijken dan de eigen gemeentegrenzen met 
betrekking tot het zoeken naar leegstaande bedrijfshallen in de directe om
geving van Katwoude. 

Beantwoording 9_b 
Voor de beantwoording van deze opmerking wordt verwezen naar 
de beantwoording van opmerking S.k van hoofdstuk 2. 

Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 

10. R. Hintzen en P. van der Vegte. Hoogedijk 40. Katwoude. 

Opmerking 10.a 
In het voorstel wordt niet gesproken over het verlies van het broedgebied 
terwijl de polder wel behoort tot een uniek beschermd Europees broedge
bied voor weidevogels. 

Beantwoording 10_a 
Voor de beantwoording van de gemeente ten aanzien van het ver
lies aan weidevogelgebied wordt verwezen naar opmerking 1.d uit 
hoofdstuk 2. 

Opmerking 10.b 
Een bedrijventerrein tast de polder en zijn woonomgeving aan. Terwijl de 
polder van Katwoude een van de oudste polders van Nederland is. 

Beantwoording 10_b 
Voor de beantwoording van de gemeente ten aanzien van aantas
ting van het landschap wordt verwezen naar opmerking 1.b uit 
hoofdstuk 2. 
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Opmerking 10.c 
In het voorstel worden geen garanties gegeven dat het terrein op termijn 
niet zal worden uitgebreid. 

Beantwoording 10.c 
Met het nu voorliggende bestemmingsplan, waarop de mogelijkheid 
tot inspraak nu geldt, is een uitbreiding van het bedrijfserf niet aan 
de orde. 

Opmerking 10.d 
De waarde van de grond en het woongenot van inspreker zullen door de 
nabijheid van een bedrijfserf afnemen. 

Beantwoording 10.d 
Als inspreker van mening is dat het woongenot, en daarmee de 
waarde van zijn woning afneemt, kan hiervoor een aparte procedure 
in het kader van planschade worden gevolgd. 

Opmerking 10.e 
In het plan worden geen garanties gegeven voor een grotere verkeersvei
ligheid die nodig zal zijn met de toegenomen bedrijvigheid. 

Beantwoording 10.e 
De verkeersveiligheid zal verder worden uitgewerkt bij de pIanuit
werking. De gemeente zal er alles aan doen om de verkeersveilig
heid zo goed mogelijk te waarborgen. 

Opmerking 10. f 
Inspreker maakt zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het plan. 
Uit onderzoek is gebleken dat de kosten voor grond, bebouwing en onder
houd van het terrein enkele malen hoger is dan die voor een bedrijventer
rein met vergelijkbaar economisch nut. Nergens uit het plan blijkt waaruit 
de gemeente deze kosten zal dekken. Inspreker is van mening dat de ge
meente deze kwestie dient op te lossen alvorens verdere stappen worden 
ondernomen. 

Beantwoording 10.t 
Voor de beantwoording van de gemeente ten aanzien van de finan
ciële haalbaarheid wordt verwezen naar opmerking 1.j van hoofd
stuk 2. 

Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 
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11. H. Klooster. Zedde 8. Katwoude. 

Opmerking 11.a 
Het college van B&W maakt zich naar de mening van inspreker druk over 
de woningbouwplannen van Almere en heeft het daarbij over horizonvervui
ling, terwijl ditzelfde college in de eigen gemeente een kleine kern met een 
nieuw bedrijfserf wil opzadelen. 

Beantwoording 11.a 
Deze ontwikkelingen zijn niet vergelijkbaar met elkaar qua schaal
grootte. 

Opmerking 11 .b 
Het voorontwerp besteedt geen aandacht aan de kern Katwoude terwijl het 
wel ruim aandacht besteedt aan het verleden van Monnickendam. Dit zegt 
veel over het respect dat Katwoude in de ogen van het college verdient en 
krijgt. 

Beantwoording 11.b 
Middels het beeldkwaliteitsplan van la4sale is juist zoveel mogelijk 
gekeken naar de geschiedenis van Katwoude. Het uitgangspunt van 
het beeldkwaltiteitsplan is om met respect om te gaan met het be
staande landschap en de bestaande polder. 

Opmerking 11.c 
De sfeer van het voorontwerp ligt in de sfeer van het eerste rapport over de 
wenselijkheid om Galgeriet-bedrijven te verplaatsen naar Katwoude. De be
langen van Katwoude werden destijds volledig over het hoofd gezien en dat 
gebeurd in het voorontwerp weer. Dit tekent de houding van het college 
van B&W. 

Beantwoording 11.c 
Deze opmerking wordt ter kennisname aangenomen. Daarnaast wil
len we opmerken dat veel tijd en energie is gestoken in het beeld
kwaliteistplan, om de belangen en wensen van Katwoude, de om
wonenden en alle belanghebbenden mee te nemen. 

Opmerking 11.d 
Inspreker vindt het taalgebruik "bedrijfserf" misleidend en verhullend voor 
een industrieterrein I bedrijventerrein. Ook het begrip "maatwerk" is mislei
dend doordat door de opstellers van het ontwerp de maten naar gelang het 
schikt oprekken. 

Beantwoording 11.d 
Er is gekozen voor de term bedrijfserf omdat het gaat om de vesti
ging van bedrijven op een geheel andere mannier dan op een regu
lier bedrijventerrein. Het is niet juist dat de maten opgerekt worden. 
De ontheffing van de bouwhoogte is alleen bij uitzondering toe te 
passen. 
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Aanpassing bestemmingsplan 
De gemaakte opmerkingen geven geen aanleiding het bestemmingsplan te 
wijzigen. 

12. Z. van der Lingen B.V .. Galgeriet 35+41, Monnickendam. 

Opmerking 12.a 
Inspreker is van mening dat de alternatieve locaties voor de verplaatsing 
van zijn bedrijf van het Galgeriet naar een andere locatie beter mogelijkhe
den biedt dan het bedrijfserf Katwoude. 

Beantwoording 12,a 
Het bedrijfserf Katwoude is het enige bedrijfserf dat ontwikkeld gaat 
worden. De overige potentiële locaties zijn niet aan de orde. 

Opmerking 12.b 
De regelingen zoals die nu is bedacht lijkt te weinig ingegeven naar wat 
voor bedrijven noodzakelijk en wenselijk is. Wil men aan alle eisen uit het 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voldoen, dan leid1 dit tot aanzien
lijk hogere bouwkosten. In het verwervingsprotocol wordt over deze kosten 
niet gerept terwijl dit wel een belangrijk onderdeel uitmaakt van de ver
plaatsingskosten. 

Beantwoording 12,b 
In het protocol is aangegeven dat een ondernemer per saldo in een 
gelijke vermogenspositie zal blijven. Bovendien is aangegeven dat, 
als een eigenaar geconfronteerd wordt met beduidend hogere ex
ploitatiekosten, deze kosten zullen worden vergoed. Er zal in de te 
voeren gesprekken en onderhandelingen over deze zaken worden 
gesproken waarbij een gelijke vermogenspositie en dus ook een 
vergoeding van beduidend hogere exploitatiekosten uitgangspunt 
zal zijn. 

Opmerking 12.c 
De uitgifteprijs voor de gronden die nu circuleert is dusdanig hoog dat het 
niet reëel is om te verwachten dat die door bedrijven uit het Galgeriet kan 
worden opgebracht. 

Beantwoording 12.c 
Het is nog niet uitgekristalliseerd wat de te hanteren uitgifteprijs zal 
zijn . De gemeente is zich terdege bewust dat deze prijs enigszins 
dient aan te sluiten bij prijzen uit omliggende gemeenten en voor 
zover mogelijk dient aan te sluiten bij de financiële mogelijkheden 
van de ondernemers. 

Opmerking 12.d 
Op de plaats waar de gemeente inspreker zijn bedrijf heeft bedacht op het 
bedrijfserf bestaan geen uitbreidingsmogelijkheden. Door de dure bouwen 
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weinig optimaal vormgegeven bedrijfsgebouwen zal, bij bedrijfsbeëindiging 
of indien behoefte bestaat aan uitbreiding, aan uitwijken naar elders niet te 
ontkomen. Waarbij genoegen moet worden genomen met een lage prijs 
voor de gebouwen. 

Beantwoording 12.d 
Er is bij het bedrijfserf uitgegaan van het huidige ruimtegebruik van 
de bedrijven op Galgeriet. Indien er meer ruimte nodig is zal dit 
moeten worden aangetoond en zullen hier gesprekken over worden 
gevoerd. 

Opmerking 12.e 
In het bestemmingsplan zijn geen waarborgen opgenomen voor een vol· 
doende breedte van de ontsluitingswegen. Voor de goede bereikbaarheid 
van de vaak zeer grote landbouwmachines is een wegbreedte van mini· 
maal 8 meter noodzakelijk. Verder dienen ook de bochtstralen voldoende 
ruim te zijn willen lange vrachtwagens met materiaal en lange landbouw
machines het bedrijf kunnen bereiken. 

Beantwoording 12.e 
In verband met de flexibiliteit van het bestemmingsplan is het niet 
wenselijk de breedte van de weg vast te leggen. 

Opmerking 12.1 
Inspreker is van mening dat op het buitenterrein van het bedrijf zal een 
waspiaats gerealiseerd moeten worden. 

Beantwoording 12.' 
Een waspiaats betreft een categorie 2-bedrijf. Derhalve is het moge
lijk een waspiaats op het bedrijfserf op te richten . 

Opmerking 12.g 
De goothoogte zoals opgenomen in het plan dient voor het perceel op 8 
meter te worden gesteld zodat er voldoende vrije ruimte onder de kraan
baan aanwezig is. Op dit moment voldoet het plan hier niet aan. 

Beantwoording 12.g 
Er was geen specifiek programma van eisen van beoogde onder
nemers voorhanden op moment van opstellen van het kader. Der
halve zijn er gebouwen met hogere en lagere goothoogtes, wat 
ruimtelijk gewenst is. In de uitwerking zal in samenwerking met de 
ondernemers gekeken worden waar en in hoeverre ondernemers in 
dit kader passen. Het is niet de bedoeling alle goten op maximaal 8 
meter te stellen, ruimtelijk is dat ongewenst. 

Opmerki ng 12. h 
Inspreker vraagt zich af of er voldoende grote kavels beschikbaar zijn. 
Mocht dit niet het geval zijn dan dienen bepaalde ondersteunende functies 
op de verdieping te worden ondergebracht. Als voor deze mogelijkheid 
moet worden gekozen dan is de goothoogte zoals nu opgenomen ook pro-
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blematisch. Hierdoor levert dit slechts een beperkte besparing in de beno
digde ruimte op. 

Beantwoording 12.h 
De vereiste landelijke kwaliteit van het erf en de gebouwen erop 
vraagt om creatievere oplossingen dan op een standaard bedrijfs
terrein waar ruimte in overvloed is en esthetiek niet of minder telt. 
Daar zijn we ons van bewust. 

Opmerking 12.i 
Inspreker heeft problemen met de vestiging van een visverwerkingsbedrijf 
op het bedrijventerrein. Bedrijfsvestiging wordt niet door de milieuvergun
ning beschermd waardoor het argument dat in de toelichting wordt gehan
teerd voor de toelaatbaarheid van dit bedrijf voor de andere te vestigen beo 
drijven geen betekenis heeft. 

Beantwoording 12.i 
Voor de beantwoording van de gemeente ten aanzien van de inpas· 
sing van het visverwerkend bedrijf wordt verwezen naar opmerking 
1.m van hoofdstuk 2. 

Opmerking 12.j 
Inspreker is van mening dat het toelaten van bedrijven uit categorie 1 een 
slechte zaak is gezien de beperkte beschikbaarheid van het bedrijfsterrein. 
Doordat dergelijke bedrijven niet van woningen hoeven te worden geschei
den kunnen deze bedrijven in de nieuwe ontwikkeling van het Galgeriet ter
rein worden meegenomen. 

Beantwoording 12.j 
Het toelaten van deze bedrijven wil nog niet zeggen dat ze er 
daadwerkelijk komen. Echter willen we de mogelijkheid wel behou
den dergelijke bedrijven toe te staan. 

Opmerking 12.k 
Inspreker is van mening dat artikel 4.1. onder a, ten tweede, dient te wor
den geschrapt omdat deze bepaling overbodig is aangezien het kennelijk 
slechts de bedoeling is dit bedrijf toe te laten als het qua milieubelasting 
vergelijkbaar is met een wel rechtstreeks toegelaten bedrijf. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van artikel 4.6. 

Beantwoording 12.k 
Het visverwerkingsbedrijf is in het voorontwerp-bestemmingsplan 
expliciet aangeduid omdat deze nu in de huidige situatie onder de 
milieucategorie 4.2. valt. In de nieuwe situatie zal dit bedrijf maatre
gelen moeten nemen om te voldoen aan de milieuzonering. Een 
voorbeeld hiervan is een hoge schoorsteen, waardoor eventuele 
stankoverlast wordt beperkt. 
Het is niet de bedoeling om slechts bedrijven toe te laten die qua 
milieubelasting vergelijkbaar zijn met een wel rechtstreeks toegela· 
ten bedrijf. Artikel 4.5. onder e zal worden aangevuld met de rege-
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ling: tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 
"specifieke vorm van bedrijf - visverwerkingsbedrijf~ in welk geval 
een visverwerkingsbedrijf voor het roken, trancheren en verpakken 
van zalm is toegestaan. Hierdoor is het visverwerkingsbedrijf moge
lijk op het bedrijfserf. 

Opmerking 12.1 
Voor inspreker is het onduidelijk welke parkeernorm van toepassing is. 

Beantwoording 12.1 
Voor de beantwoording van de gemeente ten aanzien van de par
keernorm wordt verwezen naar opmerking 1.0 van hoofdstuk 2. 

Opmerking 12.m 
Inspreker is van mening dat bij de bestemming bedrijf een gedeelte van het 
terrein rechtstreeks dient te worden bestemd voor parkeren. In dit geval is 
op het perceel al gebouwd waardoor het denkbaar is dat op een bepaald 
moment niet aan de parkeernorm meer wordt voldaan. Een mogelijke con
sequentie hiervan zou kunnen zijn dat afbraak wordt gedaan aan het karak
teristieke gebouw. 

Beantwoording 12.m 
Voor de beantwoording van de gemeente ten aanzien van de par
keernorm wordt verwezen naar opmerking 1.0 van hoofdstuk 2. 
Parkeren bij de stolp is maar beperkt gewenst. Belangrijk is dat de 
groene voet en ook het groen rondom de stolp moet blijven. 

Opmerking 12. n 
Inspreker is van mening dat het categorisch verbieden van vlaggenmasten 
en reclameborden onredelijk is op een bedrijfsterrein omdat de bedrijven 
zich ook aan de buitenwereld moeten kunnen presenteren. 

Beantwoording 12.n 
Bescheiden reclame uitingen die pas opvallen op het moment dat 
het bedrijfserf wordt bezocht zijn wel toegestaan. Geen vlaggen en 
aandachttrekkende reclameborden dus. Het erf van Hoogedijk 8 is 
ook hier een goed voorbeeld. Bescheiden maar toch ook opvallend 
genoeg. 

Opmerking 12.0 
De nadere eisen, zoals geformuleerd in artikel 4.3., zijn, naar de mening 
van insprekers, erg vaag en ruim. Ook zijn een aantal criteria die genoemd 
zijn in de nadere eisen niet van toepassing op dit terrein. 

Beantwoording 12.0 
Nadere eisen worden bij hoge uitzondering toegepast. De criteria 
zoals die nu zijn opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan 
zijn algemene criteria waaraan getoetst wordt indien een nadere ei
sen wordt gesteld. Met behulp van nadere eisen kan de uitvoering 
van een bestemmingsplan worden bijgestuurd. 
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Opmerking 12.p 
Inspreker is van mening dat voor zijn bedrijf detailhandel bij recht mogelijk 
moet worden gemaakt. Op dit moment is het uitoefenen van detailhandel 
op grond van de specifieke gebruiksregels verboden. Van productiegebon
den detailhandel is voor zijn bedrijf geen sprake waardoor de ontheffing die 
is opgenomen in het plan niet van toepassing is. 

Beantwoording 12.p 
Zoals de inspreker al zegt is alleen productiegebonden detailhandel 
middels een ontheffing toegestaan. Het bestemmingsplan zal op dit 
punt niet aangepast worden. 

Opmerking 12.q 
Inspreker is van mening dat het verbod voor het uitoefenen van dienstver
lening niet gehandhaafd kan blijven. Een belangrijk deel van de activiteiten 
van inspreker bestaat uit dienstverlening. Inspreker is van mening dat 
dienstverlening voor zijn bedrijf bij recht moet worden toegestaan. Mede 
omdat het gaat om een bedrijventerrein voor een van te voren bekende 
groep bedrijven. Inspreker is van mening dat deze niet afhankelijk moeten 
zijn van vrijstellingen. 

Beantwoording 12.q 
De stolp is bedoeld voor dienstverlenende bedrijven. Verder is dit op 
het bedrijfserf niet toegestaan. 

Opmerking 12.r 
Inspreker is van mening dat de formulering van artikel 4.6 onder b, ten eer
ste niet geheel klopt. 

Beantwoording 12.r 
Dit is onjuist. De formulering is correct en zal niet aangepast wor
den. 

Opmerking 12.s 
Inspreker is van mening dat de ontheffing zoals genoemd in artikel 4.6. on
der b onder het eerste punt beter kan worden betrokken op artikel 4.1 . on
der a. zodat er geen discussie ontstaat over de vraag of ten behoeve van 
dergelijke bedrijven bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. 

Beantwoording 12.5 
Artikel 3.6 lid 1 sub c Wro geeft de mogelijkheid ontheffing te verle
nen van de regels en niet van bestemmingen. Want de bestemming 
zelf is geen regel. Er is dus geen ontheffing mogelijk van de be
stemmingsomschrijving. 
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Opmerking 12. t 
Het is voor inspreker niet duidelijk waarom de hoofdontsluitingsweg niet 
rechtstreeks is inbestemd. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de daad
werkelijke inrichting van het terrein. Doordat deze ontsluiting nu niet recht
streeks is inbestemd is ook niet duidelijk welke gronden nu daadwerkelijk 
voor bedrijfsdoeleinden overblijven. 

Beantwoording 12.t 
Er is voor deze systematiek gekozen om enige flexibilite~ te behou
den. In totaal kan 60% van de bedrijfsbestemmingen bebouwd wor
den. De rest van het terrein is voor buitenterrein bij de bedrijven en 
als openbare ruimte, zoals wegen, bedoeld. 

Opmerking 12.u 
Inspreker is van mening dat het voor de hand ligt om het bebouwingsper
centage van 60% te laten vervallen omdat vanwege de geldende parkeer
norm het terrein niet volledig kan worden bebouwd. 

Beantwoording 12.u 
Dit bebouwingspercentage zal niet losgelaten worden. 

Opmerking 12. v 
Inspreker is van mening dat op het moment dat de verkaveling nog onzeker 
is het logischer is om een plan als bedoeld in artikel 3.6. lid 1 Wro passen
der is dan het quasi definitieve plan dat er nu ligt. 

Beantwoording 12.v 
Er is nu gekozen het bestemmingsplan op deze mannier op te stel
len. Met het voorliggende bestemmingsplan is de definitieve eindsi
tuatie ook te realiseren. 

Aanpassing bestemmingsplan 
In de regels wordt artikel 4.5. lid e aangepast. 

13. J.H. Willig, M. Willig-Visser, JW. Willig, M. Willig 

De inspraakreactie is vergelijkbaar met de inspraakreactie van de Polder
raad. Voor de inhoud van de reactie en de beantwoording door de gemeen
te wordt verwezen naar hoofdstuk 2, reactie 1. 
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Verslag voorlichtingsmiddag bedrijfserf Katwoude 

Datum 8 april 2009 
Plaats : Dorpshuis Katwoude 

Aanwezig • De heer H. Klooster (polderraad) 

• 11kvrouw N. Nijssen-Koor (polderraad) 

• De heer T. Voors (polderraad) 

• De heer Beukeboom. (polderraad) 

• Mevrouw A. Brom (wethouder gemeente \Y/aterland) 

• De heer F. Bouwman (wethouder gemeente Waterland) 

• De heer P. Godefrey Qandschapsarchirecr La4sale) 

• De heer E. Mostennan (Buro Viin) 

• Mevrouw J. Polstra (Buro Vijn) 

• Janita Spriensma (projectleider gemeente \Y/aterland) 

Bijlagen - Presentatie buro Vijn 

L Inleiding 
De heer Bouwman heet iedereen welkom en geeft aan dat wij graag het voorontwerp 
bestemmingsplan willen toelichten van het bedrijfserf Katwoude. 
De agenda voor vandaag is: 

1. Presentatie bee1d1..-waliteitplan door La4Sale 

2. Presentatie bestemmingsplan door Buro Vijn 

3. Toelichting procedure en planning door Janita Spriensma 

4. Vragen en opmerkingen bespreken 

Een ieder stelt zich voor. 

2. Presentatie beeldkwaliteitsplan door La4sale 

De heer Godefrey licht het beeldkwaliteitsplan toe, zoals zijn bureau dat heeft ontworpen 
en bedacht in opdracht van de gemeente Waterland. 
Hij benadrukt de maximale grote van de korrels, het groen van de voorruin en het groen 
erom heen. 

2a Onderhoud groen en bomen etc. 
Bij zijn toelichting op het landelijk gebied wordt de vraag gesteld door de Polderraad wie 
het groen en de bomen zal onderhouden, en hoe deze kwaliteit die nu voor ogen is 
gewaarborgd kan worden. De heer Godefrey geeft aan dat het waarborgen van kwaliteit 
een taak is van de gemeente en de overheid. Voor het beheer van de groene voet en het 
algemene groen zijn meerdere opties denkbaar. Daarnaast zal een vereniging van 
eigenaren worden opgericht van de bedrijven, waar het hun (toekomstige) eigendom 
betreft. De heer Bouwman en mevrouw Spnensma geven aan dat dit soort eisen worden 
opgenomen in het samenstel van bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en 
grondovereenkomsten. 
De Polderraad geeft aan, dat dit voor hun een punt van zorg is. Zij uiten tevens hun zorg 
dat er nog geen goede referentie projecten zijn. 



2b De heer Klooster geeft aan dat hij twijfelt of het er over 20 jaar nog steeds zo mooi 
uitziet. Hij is erg sceptisch over het plan. 

2c. benodigde m2 voor de bedrijven 
Mevrouw N. Nijssen-Koot twijfelt of de m2 wel voldoende zijn voor de bedrijven. De 
heer Bouwman verwijst naar het door de raad vastgestelde bedrijvenplan. Mevrouw 
Spriensma vult aan, dat voor de beoogde bedrijven voldoende ruimte in het plan zit. 

2d. Er wordt gevraagd of de financiële berekeningen al zijn gemaakt. 
Mevrouw Spriensma geeft aan dat op dit moment aan de grondexploitatieberekening 
wordt gewerkt op basis van rut voorontwerp bestemmingplan. 

2e Op verzoek wordt het plaatje van de noordzijde nogmaals getoond en toegelicht. Dit 
betreft de "achterzijde" van het bedrijfserf. En dat ziet er anders uit dan de "voorzijde". 
Qua opbouw lijkt het bedrijfserf op een boerenerf. Met aan de voorzijde het voorhuis en 
de tuin. En aan de achterzijde de gebouwen die refereren naar de boerenschuren. 

2f De heer Bouwman geeft aan dat de gemeente met dit beeldk-waliteitsplan wil aangeven 
wat de kwaliteit is of moet zijn van de gebouwen die op het bedrijfserf gebouwd worden. 
Op deze wijze staan de kwaliteitseisen vast. 

2g Is er al bekend welke bedrijven definirief naar de Hoogedijk verhuizen? 
Er wordt op dit moment door de gemeente onderzocht welke bedrijven van Galgeriet 
naar de Hoogedijk willen met de kosten die ze moeten maken. 

2h de ma.ximale goothoogtes en maximale nokhoogtes zijn aangeven op de 
bestemmingsplankaan. In het beeldkwaliteitsplan zijn voorbeelden gegeven hoe het dan 
zou kunnen qua verschijningsvorm. \Vaar het vooral omgaat zijn de verhoudingen en de 
juiste helling van de kappen. 

3. Presentatie door Buro Vijn 

De heer Mosterman licht het bestemmingsplan toe. 

3a. Er wordt gevraagd hoeveel rek er zit in het bestemmingsplan tav de eisen. 
De plankaart geeft de ma..ximale randvoorwaarden aan. Verder worden bouwplannen 
getoetst aan de Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan zal opgenomen worden in de 
Welstandsnota. Op deze wijze moeten bouwplannen dus tevens voldoen aan het 
beeldkwaliteitsplan. 

Een belangrijk toetsmoment is de bouwvergunningaanvraag. 'Mocht de aanvraag niet 
voldoen aan de gestelde eisen van het bestemmingsplan en de welstandsnota, dan kan er 
bezwaar worden ingediend. 

3b. In het bestemmingsplan is onder de bestemming bedrijf een ontheffing opgenomen 
voor producriegebonden detailhandel. Wat is producriegebonden detailhandel? 
Dit is beperkte detailhandel in producten die door het bedrijf worden geproduceerd. 
Detailhandel in voedings- en genotsmiddelen zijn hier van uitgesloten. 

3c. Steur is gepland op het gebied achter de stolp boerderij. Het kader sraat aangeven op 
de plankaart. 



3d. De gemeentewerf wordt met verplaatst naar dit Bedrijfserf. 

3e Is het mogelijk om informatie te krijgen over welke bedrijven vanuit Galgeriet naar 
het Bedrijfserf gaan? 
Dit is terug te vinden in het bedrijvenplan op de website van de gemeente. 

3f Hoe wordt er omgegaan met de milieu eisen en de mogelijke vervuiling van de 
toekomstige bedrijven op het bedrijfserf. 
De bedrijven zijn verplicht maatregelen te treffen in welke vorm dan ook om te voldoen 
aan hun rrulieuvergunning. De milieudienst Waterland zal hierop toezien. 

3g De bouwhoogte is maximaal 13 meter. De mogelijkheid tot ontheffing is alleen aan de 
orde in u.itzonderlijke gevallen. 

3h Het Voorontwerp bestemrrllngsplan ligt nu ter inzage voor de inspraak van 19 maart 
2009 t/ m 30 april 2009. 
De reacties worden verwerkt in een reactienota (met eventuele wijzigingen), die 
vervolgens worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Nadat dit ontwerp is 
goedgekeurd door het College van B&W en de Raad (naar verwachting in juni 2009) zal 
het plan wederom ter visie worden gelegd, conform de wettelijke procedure. 
Dan wordt het ontwerp voor de 2e keer ter visie gelegd en kan een ieder nogmaals 
reageren; dan met een zgn. zienswijze. Naar het zich nu laat aanzien, zal dit - gelet op de 
planning - zijn in de zomerperiode (van juli tot medio augustus 2009). 
Deze zienswijzen zullen worden verwerkt in de nota van wijzigingen, en worden 
voorgelegd aan de Raad ter behandeling en vaststelling. 

Overeenkomstig de planmng zal de raad het bestemmingsplan in oktober 2009 
vaststellen. 
Als het bestemrrllngsplan is vastgesteld kan er eventueel beroep bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden aangetekend. Dit traject duurt 
ongeveer een Jaar. 
Degene die beroep aanvraagt, kan dan ook schorsing van het bestemrrllngsplan 
aanvragen. 

3i De Polderraad zal met dit verslag een kopie ontvangen van de presentatie van Buro 
Vijn. 

4. Algemeen 

4a. Wat gaat er gebeuren als de ondernemers van Galgeriet beslu.iten om met hun bedrijf 
te verplaatsen naar Bedrijfserf Katwoude? 
Als geen van de lokaal gebonden Monnickendamse bedrijven wil verplaatsen, vervalt de 
noodzaak en ligt de ontwikkeling van het Bedrijfserf niet (meer) voor de hand. De 
gemeente wil niet het bedrijfserf ontwikkelen om vervolgens bedrijven uit andere 
plaatsen, zoals bijvoorbeeld Edam-Volendam naar Karwoude te halen. 

De actie(s) zijn er op gericht om in juni 2009 meer du.idelijkheid te hebben over welke 
bedrijven van Galgeriet naar het bedrijfserf Karwoude willen verhu.izen. De gemeente wil 
met de desbetreffende bedrijven een intentieovereenkomst tekenen. 



4b Is er overleg geweest met de Welstand? 
Ja, het beeld kwaliteitsplan is door de gemeente voorgelegd aan de welstandscommissie. 

4c. De heer Klooster geeft aan dat hij vindt dat door dit plan geweld wordt aangedaan 
aan Katwoude. 

4d. De heer Klooster vraagt zich af wat de intencieovereenkomst in houdt, die met de 
bedrijven op Galgeriet wordt afgesloten. 
Deze intentieovereenkomst maal<t onderdeel uit van de vervolgnotitie en staat op de 
website van de gemeente. De heer Klooster zal dit nagaan. 

De voorlichtingsbijeenkomst wordt afgesloten. Wethouder Brom en Wethouder 
Bouwman bedanken de Polderraad voor haar komst. 

Op 14 april zal de Polderraad ook aanwezig zijn op de voorlichtingsavond voor alle 
belangstellenden. Deze bijeenkomst wordt ook in het dorpshuis gehouden. 
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avond bedrijfserf Katwou
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Verslag voorlichtingsavond bedrijfserf Hoogedijk 2 te Katwoude 
voor alle omwonenden en belangstellenden 

Darum : 14 april 2009 
Locatie : Dorpshuis Katwoude 
Aanwezig : • De heer F. Bouwman (wethouder gemcmte Waterland) 

• Mevr. J. Spricnsma (projectleider gemeente Waterland) 

• Mevr. M. Suyt (PT'o/cdassislentgemeenfe [Vaterland) 

• De heer E. Mosterman (projectleider Buro V!jn) 

• Mevrouw T. Rodenhuis (jurist bij Buro Viin) 

• Omwonenden en belangstellenden (liist bekend bii de gemeente) 

1. Opening en inleiding 
Wethouder Bouwman heet iedereen welkom en geeft aan dat wij graag het voorontwerp 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het bedrijfserf aan de Hoogedijk 2 in 
Katwoude willen toelichten vanavond. Iedereen heeft de gelegenheid om vragen te stellen. 
Hij geeft aan dat mevrouw Spricnsma de projecdeider is vanuit de gemeente voor het 
bedrijfscrf in Katwoude en voor het project Galgeriet. 
Het voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld door Buro Vijn, waarvan de heer 
Mosterman en mevrouw Rodenhuis van Buro Vijn, vanavond aanwezig zijn, om dit toe te 
lichten. 
Het beeldkwaliteitsplan waarop het voorontwerp bestemmingsplan is gebaseerd, is opgesteld 
door het landschapsarchirect La4Sale. 

De agenda yoor vanavond is: 

1. Presentatie beeldkwaliteitplan van La4Sale door mevrouw Spriensma 

2. Vragen en opmerkingen 

3. Presentatie bestemmingsplan door Buro Vijn 

4. Pauze 

5. Vragen en opmerkingen bespreken 

2. Presentatie Beeldkwaliteitsplan 
20. Beeldku·oliteisplan 
Mevrouw Spriensma geeft een presentatie van het beeldk-waliteitsplan. Dit 
beeldl-waliteitsplan is gemaakt door architectenbureau La4Sale in opdracht van de gemeente 
\'\Iaterland. Bij de totstandkoming van het beeldl-waliteitsplan heeft het rapport 'Logica van 
de lelijkheid' van de welstandscommissie een rol gespeeld. Bestaande bedrijfsterreinen zijn 
vaak grootschalig en opgebouwd uit 'dozen'. Bij het bedrijfserf in Katwoude is er naar 
gestreefd om een bedrijfslocatie te maken, die de uitstraling heeft van een boerenerf, met veel 
groen en water en dat passend is in het landschap. 

2b. Kkinscholigh<id 
Het bedrijfserf in Katwoude is een kleinschalig erf, dat zoveel mogelijk aansluit bij het 
Noord-Hollandse landschap. Eerder heeft de provincie Noord-Holland aan La4Sale de 
opdracht gegeven een rapport op te stellen over wat passend is in het landschap van Regio 
\Vaterland. Dit heeft geleid tOt het rapport 'Bouwen voor \Vaterland'. In dit rapport staat 
omschreven dat in een deel van Noord Holland vee1limbebom."ing met woningen. 
bedrijfswoningcn en (vaak agrarisch gerelateerde) bedrijven voorkomt. Katwoude is een 
voorbeeld van zo'n lintbebouwing. 



Een voorbeeld van een kleinschalig bedrijfserf in Karwoude is de Kaasboerderij. Eén van de 
kenmerken van dit bedrijfserf is de voortuin oftewel de groenevoet. Een ander kenmerk is de 
opbouw in gebouwen. Aan de voorzijde staat een huis en aan de achterzijde staan 
verschillende schuren van verschillende afmetingen en hoogten. 
De boerenerven in Regio \'\7aterland hebben vaak een groen lint met bomen rondom het erf 
en in veel gevallen ook een sloot rondom. 
De grootte van het bedrijfserf is bepalend voor het aanzicht en de aansluiting op de 
bestaande erven. Het bedrijfserf bij de Hoogedijk 2 is verdeeld in twee korrels. om 
kleinschaligheid te creëren. De korrels worden gescheiden door water. Aan de voorzijde van 
de beide korrels wordt een groene voet aangelegd, oftewel een voortuin, met daarbij een 
gebouw dat qua vorm en uitstraling lijkt op de boerderijachtige voorhuizen. Zoals de 
bestaande boerenerven in het Hollandse landschap heeft het bedrijfserf aan de Hoogedijk 2 
ook duidelijk een voorkant en een achterkant. 

2b. GebolllVen 
De gebouwen aan de weg zullen, net als bij de bestaande boerenerven, architectonisch 
refereren aan boerderijwoningen en stolpen. Verder naar achter op het bedrijfserf zullen 
gebouwen meer als boerenschuren worden vorm gegeven. De reeds aanwezige stolp op de 
Hoogedijk 2 blijft behouden en zal worden gerenoveerd en geschikt worden gemaakt als 
bedrijf. Belangrijk is dat er geen opzichtige reclame-uitingen worden toegestaan en 
bijvoorbeeld vlaggenmasten. Subtiele, bij de architectuur passende benamingen worden wel 
toegestaan. 

2e. Vragen 
\'\7ethouder Bouwman vraagt of er over de besproken onderwerpen vragen zijn. 

• De heer Stam wil weten of de bomen ter afbakening van het erf mogen worden gepland, 
omdat dit aan de Jaagweg niet is toegestaan. De gemeente Waterland antwoordt 
bevestigend. 

• De eigenaar van de lrenehoeve, de heer Leek, stelt dat de lrenehoeve een nokhoogre 
heeft van 9 meter. Hij heeft in het bestemmingsplan gezien dat de nokhoogren op het 
bedrijfserf veel hoger mogen worden dan de Irenehoeve. Namelijk tOt 14,30 meter als er 
gebruik mag worden gemaakt van de vrijstelling. Hij verwijst daarbij naar bladzijde 29 
van het beeldkwaliteitsplan. De gemeente \Vatcrland stelt dat de hoogren later deze 
avond worden besproken in het kader van het bestemmingsplan. 

• De heer Van Rooijen van Stichting Behoud \X1aterland Stelt dat het beelcll...-waliteitsplan 
de mensen niet aanspreekt. De vraag die heerst, is volgens hem wat het 'nut en 
noodzaak' van het bedrijfserf is. De benaming die wordt gebruikt lijkt meer op het 
verkopen van het plan dan 'passend in het landschap'. Volgens de heer Van Rooijen 
kosten de bomen ook ruimte van het nationaal landschap. Hij Stelt dat het stuk van 
La4Saie niet officieel is aangenomen door de provincie. Volgens de heer Van Rooijcn 
kan de stippellijn in het beeldJ...-waliteitsplan worden gebruikt om meer naar de grens te 
bouwen. 
Wethouder Bouwman antwoordt dat de lengte en de diepte van de percelen zijn 
vastgelegd binnen de rode contouren. De perceelgrenzen vormen het uitgangspunt. 
Het nut van het bedrijfserf komt VOOrt uit het verplaatsen van de bedrijven uit Galgeriet 
in 1-'Ionnickendam. Dit staat uitgebreid omschreven in het beelcll..-waliteitsplan en het 
bestemmingsplan. 
De heer Van Rooijen van Stichting Behoud Waterland vraagt zich af hoe lang deze 
grenzen zullen standhouden. 

• De heer Hintze van Hoogedijk 40 Stelt dat de reeds bestaande bedrijventcrreinen 
gebruikelijk met goedkope materialen worden gebouwd. \Xfat worden de kosten voor dit 
bedrijfsed? 
Mevrouw Spriensma antwoordt dat de grondprijs van het bedrijfserf aan de Hoogedijk 
hoger zal zijn dan bij het standaard bedrijvenrerrein. De bouwkosten worden ook hoger, 
vergeleken met rechthoekige doosconstrUcoe. De bedrijven op Galgerict hebben de 



keuze of zij bereid zijn deze grondprijs te betalen. Het bedrijfserf is bestemd voor 
bedrijven die nu op het Galgeriet zijn gevestigd. Mocht er dan nog ruimte over zijn dan 
is dat alleen bestemd voor bedrijven, die in Monnickendam zijn gevestigd. Leegstand is 
geen optie. Als het bedrijfserf niet wordt gevuld met de lokaal gebonden 
Monnickendamse bedrijven, dan komt het bedrijfserf er niet. De gemeente wil niet het 
bedrijfserf ontwikkelen om vervolgens bedrijven uit andere plaatsen, zoals 
bijvoorbeeld Edam-Volendam naar Katwoude te halen. Dit wordt ook omschreven 
in het door de Raad vastgestelde Bedrijvenplan uit 2007. Bedrijven die nu op het 
Galgeriet zijn gehuisvest worden ruet gedwongen te verhuizen naar het bedrijfserf. Er 
worden momenteel gesprekken gevoerd over de bereidheid van deze bedrijven om te 
verhuizen naar Katwoude. 

• Weten de bedrijven dat de groene voet en het water bekostigd moeten worden? Door 
wie wordt het onderhoud betaald? 
Mevrouw Spriensma geeft aan dat de groene voet misschien openbaar gebied wordt. 
Indien dit onder het eigendom van een bedrijf gaat vallen, zal de aanlegl..~aliteit en de 
wijze van onderhoud in de grondovereenkomst worden opgenomen. Bedrijven zullen 
de uitgecfbare kavels kopen, maar moeten voorzien in hun parkeergelegenheid op die 
kavels. 
De kavels worden tot maximaal 60% bebouwd zoals aangegeven op de plankaan. 
De kosten van het groen en de wegen etc. worden verwerkt in de uirgeetbare grondprijs. 
Het onderhoud van het groen wordt gegarandeerd door de gemeente Waterland, omdat 
het voor de gemeente ook van groot belang is om de uitstraling van het bedrijfserf van 
hoge kwaliteit te houden. 

3. Presentatie voorontwerp bestemmingsplan 
De heer Mostennan van Buro Vijn licht het voorontwerp bestemmingsplan toe aan de hand 
van beeldmateriaal. Hij stan met een algemene uitleg over de betekenis van 
bestemmingsplannen. 

Ja. Mi/ien 
De heer Mostennan vertelt dat het de bedoeling is om bedrijven van het Galgeriet tot en met 
milieucategorie 3 te vestigen op het bedrijfserf aan de Hoogedijk in Katwoude. Het 
bee1dl~aliteitsplan vormt het uitgangspunt voor het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan voorziet in een onderscheid van bestemmingen (lichtere bedrijven 
(categorie 2) bij de stolp, en bedrijven tot en met milieucategorie 3 op de rest van het terrein). 
De bestemmingen water en groen worden uitdrukkelijk bepaald. Het is de bedoeling dat de 
stolp als representatieve ontvangstruimte voor een bedrijf wordt gebruikt. Kantoren en 
detailhandel worden niet toegestaan op het bedrijfserf. Het visvetwerkend bedrijf dat 
mogelijk naar het bedrijfserf komt. heeft een hogere milieucategorie dan 3. De hinder van dit 
bedrijf wordt beperkt door middel van de milieuvergunningen. 

3 b. Bouwhoogten 
Het voorste deel van het bedrijfserf (de boerderijhuizen) kunnen een goothoogce hebben van 
maximaal 3 meter, en een nokhoogte van ma.'<Îmaal 8 meter. Andere maten op het bedrijfserf 
zijn: goothoogte 8 meter en nokhoogce 13 meter, goothoogce 5 meter en nokhoogte 13 
meter, en bouwhoogce 3,5 meter. De ma.-cim.ale goothoogtes en ma.ximale nokhoogtes zijn 
aangegeven op de verbeelding van de bestemmingsplankaart. In het beeldb.~aliteitsplan zijn 
voorbeelden gegeven hoe het dan zou kunnen qua verschijningsvonn. \Vaar het vooral om 
gaat zijn de verhoudingen en de juiste helling van de kappen. 

3<. Inspraakprocedure 
De inspraak periode duurt tot en met 1 mei 2009 . Tot deze datum kunnen inspraakreactics 
worden ingediend op het vooromwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De 
reacties worden verwerkt in een reaetienota, die vervolgens, nadat de Raad hier kennis van 



heeft genomen, worden verwerkt in het ontwerp bestenuningsplan. Aansluitcnd zal het 
ontwerp bestemmingsplan wederom ter visie worden gelegd, conform de wettelijke 
procedure. 
Als het ontwcrp ter visie wordt gelegd, kan een ieder nogmaals reageren; dan met zicns\\<-ijze. 
Dit zal in de zomerperiode zijn van begin juli tQ[ medio augusrus 2009. 
Deze zienswijzen zullen worden verwerkt in de nota van wijzigingen, en worden voorgelegd 
aan de Raad ter behandeling en vaststelling. 
Overeenkomstig de planning zal de raad het bestemmingsplan in oktober 2009 vaststellen. 
Als het bestemmingsplan is vastgesteld kan er evenrueel beroep bij de afdeling Besruursrecht
spraak van de Raad van State worden aangetekend. Dit traject duurt ongeveer een jaar. 
Degene die beroep aanvraagt, kan dan ook schorsing van het bestemmingsplan aanvragen. 

3d. Vragen 
• Er wordt gcsteld door de heer Van Rooijen van Stichting Behoud Waterland, dat de 

termen zienswijzen en inspraak onduidelijk zijn. Hij vraagt rekening te houden met de 
formuleringen, zodat men niet buiten de juridische procedure valt. 
Mevrouw Spriènsma antwoordt dat alle reacties en zienswijzen worden betrokken bij de 
reactienota. Mevrouw Rodenhuis van Buro Vijn geeft aan de termen juridisch gezien 
juist zijn gebruikt. 

• De heer Van Rooijen vraagt of de gemeente \Vaterland zal voldoen aan de 
digitaliseringseisen per 1 juli 2009. Mevrouw Rodenhuis antwoordt dat de 
digitaliseringseisen landelijk zijn uitgesteld tot 1 januari 2010. 

• Gevraagd wordt waarom Steur juist op die plaats komt waar deze is ingetekend. 
Geantwoord wordt dat dit een mogelijkheid is, maar niet zeker is. 

4. Algemene vragen en/ of opmerkingen 
\Vethouder Bouwman vraagt, na de pauze, of er vragen zijn over de besproken enlof andere 
onderwerpen. 

4a. Bescherming milieu en belangstelling bestulfr 
• De heer. Klooster Stelt dat Katwoude zich heeft verzet tegen een bedrijfserf. Men heeft 

diverse acties gevoerd om tegen het bedrijfserf te demonstreren, zoals de optocht met 
tractoren, gesprekken met de raad, door middel van correspondencie en via de provincie. 
Het college en de gemeenteraad hebben volgens de heer. Klooster nooit interesse of 
belangstelling getoond voor Katwoude. Daarentegen zet de burgemeester zich 
bijvoorbeeld wel in voor het Markermeer/IJmeer. De heer Klooster tOOnt een bak met 
daarin een Europees beschermde rugstreeppad met kleine padjes aan de aanwezigen van 
de gemeente \Vatedand. om aan te tonen dat het milieu van Katwoude bescherming en 
aandacht nodig heeft. 
\Vethouder Bouwman stelt dat vanuit het bestuur van de gemeente \Vaterland wel 
aandacht is voor Katwoude. en dat hij en de heer Klooster daarover blijkbaar van 
mening verschillen. 
De heer Klooster vervolgt dat tijdens deze voorlichtingsavond slechts één raadslid 
aanwezig is, de rest van het bestuur heeft volgens de heer Klooster geen belangstelling 
voor Katwoude. 

4b. Lokale bedrijven 
• Gevraagd wordt of het uitgangspunt dat het bedrijfserf is gericht op lokaal georiënteerde 

bedrijven inhoudt dat er alleen bedrijven van Galgeriet komen? En als er onvoldoende 
bedrijven van Galgeriet zijn. gaat het bedrijfserf dan nog door? 
Mevrouw. Spriensma antwoordt dat het bedrijfserf is bedoeld voor de bedrijven die nu 
op het Galgeriet gevestigd zijn. Uit te geven kavels zijn alleen voor bedrijven uit 
Monnickendam. 
Als onvoldoende lokaal gebonden Monnickendamse bedrijven naar Katwoude willen 
verplaatsen, vervalt de noodzaak en ligt de omwikkeling van het Bedrijfserf niet (meer) 



voor de hand. De gemeente wil niet het bedrijfserf ontwikkelen om vervolgens bedrijven 
uit andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Edam-Volendam naar Katwoude te halen. 

4ç. Verplaatsing bedrijL'en Galgen'et 
• Gevraagd wordt of er dan niet eerst duidelijkheid moet komen over de bereidheid van de 

bedrijven? 
Mevrouw Spriensma antwoordt dat momenteel gesprekken plaatsvinden met de 
bedrijven van Galgeriet. Op dit moment lopen diverse trajecten naast elkaar, waaronder 
dit bestemmingsplan en de verwerving van de bedrijven op Galgeriet. 

4d Fil1anaetl 
• Gevraagd wordt of het plan economisch rendabel is. Als het plan financieel niet mogelijk 

blijkt, ligt de grond dan voor het grijpen voor ontwikkelaars? 
Mevrouw Spriensma antwoordt dat de haalbaarheid afhangt van de uit te geven 
grondprijs en de bereidheid van de bedrijven van Galgeriet om naar bedrijfserf 
Katwoude te verhuizen. De gemeente verwacht deze zomer meer duidelijk te hebben of 
de bedrijven van Galgeriet de intentie hebben om naar het bedrijfserf te verhuizen. 
Indien de bedrijven deze intentie niet hebben, wat de gemeente overigens niet verwacht, 
zal het bedrijfserf er niet komen. 

4' Bedrijven Galgmtl 
• De heer Van Rooijen van Stichting Behoud Waterland stelt dat er in andere woorden 

geen nut of noodzaak is. Er zijn geen concrete richtlijnen (lijst gegadigden). 
\Y/ethouder Bouwman antwoordt dat er is geïnventariseerd welke bedrijven van het 
Galgeriet een nieuwe locatie nodig hebben en naar bedrij fserf Katwoude willen 
verhuizen. Hij vern;jst naar het door de Raad vastgestelde Bedrijvenplan. 

4jGrootte bedrijfteif 
• Gevraagd wordt of er uitbreidingsmogelijkheden zijn. en of de heer Huiberts, eigenaar 

van het perceel waarop het bedrijfserf is voorgenomen, nog kan uitbreiden. 
De gemeente Waterland antwoordt dat de wensen van de bedrijven zijn geïnventariseerd. 
Het bedrijfserf voorziet daarin en wordt niet groter dan huidige perceel. 

4g Gerprekken nut bednjvffl Ga/gerief 
• Gevraagd wordt wanneer de gesprekken met de bedrijven van Galgeriet zullen worden 

afgerond. 
Mevrouw Spriensma ant\\'oordt dat het in de planning ligt om juni/juli 2009 de meeste 
gesprekken te hebben afgerond over de verwerving van de bedrijven. 

4h. &reidheid bedrijt'tn Galgentl 
• Gevraagd wordt hoeveel bedrijven bereid moeten zijn te verhuizen naar het bedrijfseef in 

Katwoude om het plan door te laten gaan. 
Mevrouw Spriensma antwoordt dat dit er op dit moment 7 à 8 bedrijven zijn. daar is het 
ontwerp in het beeldkwaliteitsplan op gebaseerd. Tijdens de overleggen met de 
bedrijven, de komende periode, over de verwerving, zal cr meer duidelijkheid komen 
welke bedrijven de intentie hebben om naar het bedrijfserf te willen verhuizen. 

4i. Btdrijwn 
• Gevraagd wordt of er reservecategorieën zijn om het bedrijfserf alsnog op te vullen. 

Mevrouw Spriensma antwoordt dat de bedrijven van Galgeriet in aanmerking komen om 
naar het bedrijfserf te verhuizen. Het bedrijfserf is bestemd voor bedrijven die nu op het 
Galgericc zijn gevestigd. Mocht er dan nog ruimte over zijn dan is dat alleen bestemd 
voor bedrijven, die in Monnickendam zijn gevestigd en lokaal gebonden zijn. De 
gemeente wil het bedrijfserf niet ontwikkelen om bedrijven uit andere gemeentes 



naar Kacwoude te halen. Dit staat ook omschreven in het door de Raad 
vastgestelde Bedrijvenplan uit 2007. 

4). Nationaal Landschap Laag Holland 
• De heer Van Rooijen van Stichting Beheer Waterland vraagt of er overleg is gevoerd met 

het Nationaal Landschap Laag Holland. 
Mevrouw Spriensma antwoordt dat er geen overleg is geweest met dit orgaan. Het 
Nationaal Landschap Laag Holland heeft tOt en met 30 april 2009 de mogelijkhcid op 
het voorontwerp bestemmingsplan te reageren. 

4k. lY7eidevogelgebied 
• Gevraagd wordt of er is onderzocht of het weidevogelbroedgebied moet worden 

gecompenseerd. Hierop wordt bevestigend geantwoord. 

4l Hoogte 
• De heer Leek vraagt waarom hoger wordt gebouwd dan de reeds bestaande gebouwen. 

Past de hoogte wel in Katwoude? Er wordt wel rekening gehouden met dc diepte van 
het bedrijfserf, maar wordt er ook rekening gehouden met de hoogte? 
Geantwoord wordt dat architectenbureau La4Sale dit heeft onderzocht cn dat het te 
maken heeft met de verhouding van de kappen en gebouwcn. De gemeente zal dit 
nogmaals bespreken met La4Sale. 

4m. Veel projecten in lVItwottde 
• Gesteld wordt dat er nu verschillende omwikkelprojectcn plaats vinden in Katwoude, die 

veel invloed hebben op Katwoude. Hoc wordt hier mee omgegaan door de gemeente? 
Er wordt geantwoord dat het bedrijfserf als afzonderlijk projeCt wordt behandeld. Aan 
het college wordt verzocht de gezamenlijke invloed op Katwoudc van de projecten te 

bekijken. Wethouder Bouwman zegt dit met het Collegc te zullen bespreken. 

4,1. Hoogten 

• Gevraagd wordt hoe de hoogtcn op bladzijdc 9 van het voorontwerp bestemmingsplan 
kunnen verschillen. 
Mevrouw Rodenhuis antwoordt dat de hoogten betrekking hebben op bijvoorbeeld 
lantaarnpalen. 

40. Peil 

• Gevraagd wordt wat het peil is. 
Geantwoord wordt dat met het peil het straatpeil wordt bcdoeld, dc straat waaraan het 
bedrijfserf ligt. 

4p. A1iJieucategorieêiJ 
• Gevraagd wordt wat de milieucategorieën betekenen. 

De heer Mosterman antwoordt dat categorie 1 licht is, categorie 6 is het hOOgsL 
Categorie 3 is gemiddeld, voorbeeld is een loonbedrijf. Een ontheffIng naar een hogere 
categorie is mogelijk als aangetoond kan worden dat het bedrijf naar aard en invloed 
gelijk te stellen is aan een categorie 3 bedrijf. Handhaving ervan wordt door de 
~lilieudienst \Y/aterland verricht. 

4q. Verkeer 
• Gevraagd wordt of cr tOenemende verkeersdrukte van en naar het bedrijfserf is te 

verwachten. 
Door het bedrijfserf zal er meer verkeer gaan naar de Hoogedijk 2 dan nu het geval is. 



41: Verlirhting 
• Gevraagd wordt of de verlichting van het bedrijfserf 's nachts voor hinder kan zorgen. 

Geantwoord wordt dat dit nog niet is uitgewerkt. 

• De hecr Beukebpom merkt op dat hij het positief ervaart dat dezc voorlichtingsavond op 
deze manier wordt georganiseerd, en dat het plan wordt toegelicht en er de mogelijkheid 
is om vragen te stellen cn opmerkingen te maken op deze avond .. 

Msluiting 
Mevrouw Spriensma sluit de voorlichtingsavond af, en benadrukt dat inspraakrcacties 
kunnen worden ingediend. Deze reactie zullen worden behandeld en onderzocht. 

De heer Bouwman bedankt icdereen voor haar en zijn komst. 


