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I. INLEIDING  
 
Met de vaststelling van de handhavingsnotitie “bouw- en bestemmingsplanregelgeving” in maart 
1997 is besloten de verouderde bestemmingsplannen binnen de gemeente Waterland in een 
sneller tempo te actualiseren. Uitgangspunt hierbij is dat naast één bestemmingsplan voor het 
gehele landelijke gebied, ook elke kern voorzien wordt van één bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan voor het landelijk gebied is in 2000 van kracht geworden en na de kernen 
Ilpendam en Marken, waarvoor de bestemmingsplannen onherroepelijk zijn, volgt Broek in Wa-
terland.  
Het dorp Broek in Waterland ligt in de gemeente Waterland. De gemeente maakt deel uit van 
het waterrijke open veenweidegebied ten noordoosten van Amsterdam. Aan de oostkant wordt 
het gebied begrensd door de Gouwzee en Markermeer en aan de westkant door het Noord-
Hollandse kanaal. Broek in Waterland ligt in het zuidelijke deel van de gemeente en bevindt 
zich tussen drie droogmakerijen (het Belmermeer, het Broekermeer en het Noordmeer).  
 
 
 

  II. ALGEMENE ASPECTEN 
 

  II.1. De bij het plan behorende stukken 
 
Het bestemmingsplan "Broek in Waterland " bestaat uit voorschriften, een plankaart en een toe-
lichting. Alleen de voorschriften en plankaart zijn juridisch bindend. In de toelichting wordt onder-
meer ingegaan op het doel van het plan en de beschrijving en verantwoording van de opzet van 
het plan. Vervolgens wordt ingegaan op de milieuaspecten en de juridische opzet. Tenslotte zijn 
de uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op 
de Ruimtelijke Ordening 1985 (Bro 1985) in het plan verwerkt. 
De plankaart bestaat uit twee bladen met een schaal 1:1000: Broek in Waterland-Noord en Broek 
in Waterland-Zuid. Op de kaartbladen zijn de topografische gegevens met de plangrens, de be-
stemmingen en de aanduidingen aangegeven.  
 

  
  II.2. De ligging van het plangebied 
 

Het plangebied omvat de bebouwde kom van het dorp Broek in Waterland, dat gelegen is aan 
de Provinciale weg N247, tussen Amsterdam en Monnickendam (zie afbeelding 1). De N247 
vormt de as tussen het noordelijk en het zuidelijk dorpsdeel.  
 
Het noordelijk deel bevat onder meer sportvelden en een omvangrijke waterpartij “Het Haven-
rak”. De begrenzing wordt gevormd door (met de klok mee): Drs. J. van Disweg, Keerngouw, de 
achtererven van de woningen aan het Oosteinde, de N247, de Broekermeerdijk en vervolgens de 
achtererven aan respectievelijk de Erven, het Roomeinde en de Noordmeerweg. 
                                                                                                                                                                                              
Het zuidelijk plan- en dorpsdeel bevat onder meer een bedrijventerrein, nieuwbouwwijken en veel 
lintbebouwing. De plangrens loopt hier in het noorden langs de N247 en volgt dan de achtererven 
van de woningen aan de Draai, de weg Molengouw, de Burgemeester Peereboomweg, de water-
kant van de Molengouw, de achtererven aan de Hage Weer en Heemsweer, de wegen Wagen-
gouw en Galggouw tot aan de Broekermeerringsloot en vandaar terug langs de achtererven van 
de woningen aan de Galggouw, de uitbreidingslocatie Veenderijvaart en het bedrijvengebied Hel-
lingweg.  
(Zie afbeelding 2).  
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Ligging plangebied 
 

 
Afbeelding 1 
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II.3. Beleid hogere overheid 
 
Door het rijk, de provincie en de regio zijn de afgelopen jaren diverse beleidsnota’s vastgesteld 
die in meer of mindere mate voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het dorp Broek in Water-
land van belang kunnen zijn.  
 
De belangrijkste op rijksniveau zijn: 
• De Nota Ruimte; 
• Nationaal Landschap Laag Holland; 
• Nota Mobiliteit; 
• Nationaal Natuurbeleidsplan; 
• De relatienota; 
• Het Nationaal Milieubeleidsplan Plus; 
• Structuurschema Groene Ruimte; 
• Interprovinciaal Beleidsplan Markermeer; 
• Integraal Beheersplan IJsselmeer en Markermeer; 
• Vierde Nota Waterhuishouding. 
• Nota Belvedère 
 
Op provinciaal niveau zijn vooral van belang: 
• Streekplan Noord Holland Zuid; 
• Hoofdlijnen structuurplan 2015 (ROA); 
• Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2020 (PRSV); 
• Regionaal Verkeers- en Vervoerplan; 
• Recreatiebasisplan Waterland; 
• Globale begrenzing tweede fase Relatienota en Natuurontwikkeling op Landbouwgrond; 
• Deelplan Gouwzee en Markermeer; 
• Landinrichtingsplan. 
 
Voorts dient vermeld te worden dat Waterland onderdeel is van de Randstad-groenstructuur en  
de Recreatief Ruimtelijke Structuur uit de “Nota kiezen voor recreatie”.  
 
De Nota Ruimte 
Deze Nota bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Hoofd-
doel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor verschillende ruimtevragende 
functies op het beperkte oppervlak, dat Nederland ter beschikking staat.  Daarbij gaat het om de 
ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, het bevorderen van krachtige steden en een vi-
taal platteland, een veilige en leefbare samenleving en het borgen en ontwikkelen van belang-
rijke ruimtelijke waarden in een aantrekkelijk land. Het kabinet schept ruimte voor ontwikkeling 
uitgaande van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en verschuift het accent van 
het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De 
Nota Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling waarin alle betrokken partijen kunnen 
participeren. De Nota is op 27 februari 2006 formeel in werking getreden. Bestemmingsplannen 
dienen aan het daarin vastgelegde beleid zoveel mogelijk een bijdrage te leveren. 
 
Nota Mobiliteit 
Deze nota formuleert met betrekking tot verkeer, vervoer en verkeersveiligheid beleid voor de-
centrale overheden. Ten aanzien van de mobiliteit worden in de nota de volgende beleidsdoe-
len aangegeven: 
1. het verbeteren van de internationale bereikbaarheid; 
2. het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de nationale, stedelijke 

netwerken en economische kerngebieden; 
3. een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen als essen-

tiële voorwaarde voor economische ontwikkeling; 
4.  het inzetten op proces- en technologie-innovatie ter realisering van de beleidsdoelen. 
De uitgangspunten bij het realiseren van deze beleidsdoelen zijn: betrouwbare reistijden, vlotte 
en veilige verkeersafwikkeling binnen de (inter)nationale wettelijke en beleidsmatige kaders van 
milieu en leefomgeving.  
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Vierde Nota Waterhuishouding 
Het beleid dat in deze nota is opgenomen, heeft tot doel duurzame en veilige watersystemen in 
stand te houden of tot stand te brengen. Dit beleid vormt ook de basis voor de watertoets, die het 
Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) voor alle ruimtelijke plannen voorschrijft. Voor het onder-
havige plan is onder meer § 3.1. “Het water in de stad” van belang.   
 
Nota Belvedère en Aanwijzing beschermd dorpsgezicht 
In de Nota Belvedère geeft het Rijk een visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwa-
liteiten van het fysieke leefmilieu in de ruimtelijke inrichting van Nederland kan worden omge-
gaan. Daarbij wordt er naar gestreefd om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ont-
wikkelingen. Dit met een tweeledig doel: verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en 
behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Dit betekent niet dat veranderingen uitgesloten zijn, 
maar dat gezocht moet worden naar ‘behoud door ontwikkeling’, waardoor de band tussen ver-
leden, heden en toekomst versterkt kan worden.  
In deze nota is Waterland vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarden opgenomen als 
‘Belvedère-gebied’, waarvoor een specifiek ruimtelijk beleid gewenst is. Deze waarden betreffen 
het laatmiddeleeuws ensemble van de karakteristieke nederzettingsstructuur, het fraaie dorps-
gezicht, de houten huizen in specifieke kleuren en de historische dijken (zie cultuurhistorische 
verkenning Broek in Waterland in de bijlage van de toelichting, en de Cultuurhistorische Waar-
denkaart van Noord Holland). Het gebied ten oosten van het plangebied tot aan het IJsselmeer 
is aangewezen als natuurbeschermingsgebied en milieubeschermingsgebied stiltegebieden. 
 
Om de cultuurhistorische waarden adequaat te beschermen, is een deel van Broek in Water-
land aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft 
er indertijd voor gekozen om alleen de noordzijde van het dorp als zodanig aan te wijzen. De 
zuidzijde is buiten beschouwing gebleven, vanwege de minder gave structuur en het bebou-
wingskarakter van het gebied. De samenhang is hier minder goed bewaard gebleven. Er zijn 
wel veel individuele waardevolle objecten, die reeds grotendeels als monument zijn beschermd. 
Daarom vond de Rijksdienst uitbreiding met het zuidelijk deel niet nodig. 
 
In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen, is bij de voorbereiding voor het 
onderhavige plan door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een Cultuurhistorische Verken-
ning uitgevoerd. De rapportage daarvan d.d. augustus 2002 is als bijlage 2 bij deze toelichting 
gevoegd. Zo’n verkenning richt zich onder meer op het aangeven van mogelijkheden voor 
nieuwe ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het licht van bestaande cultuurhistorische 
waarden. Daarbij kwam de Rijksdienst onder andere tot de conclusie dat op basis van de huidi-
ge inzichten een ruimere begrenzing van het beschermde dorpsgebied van Broek in Waterland-
Noord de voorkeur verdient. In de argumentatie wordt er op gewezen dat niet alleen de neder-
zetting zelf, maar ook de ligging van het dorp in het landschap beschermingswaardig is. Met 
name het overgangsgebied tussen de historische nederzetting en het open weidegebied wordt 
zeer waardevol geacht. 
Voor een deel van deze gronden geldt dat ze al onder de beschermende werking van het be-
stemmingsplan Landelijk gebied vallen. Voor de gronden die binnen het voorliggende bestem-
mingsplan vallen (ten noordoosten van het huidige beschermd dorpsgezicht) is een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen. Daardoor kunnen deze gronden desgewenst alsnog worden aange-
wezen als beschermd dorpsgezicht. 
Binnen de gemeente Waterland wordt het wenselijk geacht om toch ook het historische gedeel-
te van Broek in Waterland-Zuid alsnog bij het beschermd dorpsgezicht te betrekken. Hierover 
vindt overleg plaats met de RACM (Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monu-
menten, voorheen RDMZ, Rijksdienst Monumentenzorg). Daarom is voor het betrokken gebied 
een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen.    
 
Regionaal beleid 
Over de gewenste inrichting van de regio heeft ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden 
in het kader van het ‘Regionaal Orgaan Amsterdam’. Het regionaal structuurplan is goedge-
keurd door de provincie. Aspecten welke voor Broek in Waterland van belang zijn: 
• uitgangspunt is behoud van het nationale landschap. Waterland vormt een essentieel 

onderdeel van de regio als hoogwaardig vestigings- en woonmilieu; 
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• op de (middel)lange termijn wordt in de aanleg van een regionaal railnet voorzien. 
In kernen in het landelijk gebied worden geen nieuwe locale bedrijventerreinen gemaakt. Pur-
merend is voor de gemeente Waterland de aangewezen gemeente voor bestaande en nieuwe 
risicodragende bedrijfsactiviteiten.  
 
Het streekplan Noord Holland Zuid, vastgesteld in februari 2003, geeft een ontwikkeling aan tot 
het jaar 2020. De intenties zijn als volgt te omschrijven:  
• landschappelijke kwaliteiten behouden en versterken; 
• zorgen voor betere bereikbaarheid per openbaar vervoer; 
• ruimte bieden aan een gedifferentieerde vraag naar woningen; 
• een evenwichtige verdeling van werken en wonen; 
• een moderne en evenwichtige voorzieningenstructuur. 
 
In het streekplan worden drie denkbeeldige lagen uiteengelegd. Het gaat daarbij om laag 1: de 
fysieke ondergrond, laag 2: het netwerk van verbindingen en laag 3: het occupatiepatroon. 
De fysieke ondergrond betreft het bodemsysteem, watersysteem en het biotisch systeem. De 
natuurlijke en cultuurhistorische waardevolle gebieden behoren ook tot deze laag. Het gebruik 
van de gebieden in de vorm van landbouw en recreatie en behoort tot het occupatiepatroon. Bij 
de laagverbindingen gaat het om vaarwegen, autowegen, spoorlijnen en openbaar vervoer met 
bijbehorende geluidscontouren en beperkingsgebieden, straalpaden en leidingzones. 
 
Het plangebied is onderdeel van het Veenweidegebied. Daarvoor gelden de volgende intenties:  
• versterking van het waterrijke en open karakter en vergroting van mogelijkheden voor 

extensieve recreatie; 
• herkenbaarheid, behoud en contrast tussen de veengebieden en de tussenin liggende 

droogmakerijen en tussen de veengebieden onderling; 
• aandacht voor landschapselementen als rietlanden, dijken, kaden, plassen, maar ook 

boerderijen, molens, bruggen en karakteristieke dorpsvormen (lintdorpen) die bepalend 
zijn voor het landschap.  

Oude droogmakerijen met de karakteristieke ruimtelijke structuur met rechtlijnige wegen met 
daaraan gekoppelde bebouwing, weg- en erfbeplanting en het verkavelingspatroon. Kenmer-
kende elementen zijn ringvaarten en dijken. De afwisseling tussen ”oud-“ en “nieuwland” moet 
herkenbaar blijven.  
 
Waterland vormt een onderdeel van het blauwgroene raamwerk van kust tot kust ter plaatse 
van Noord Hollands Midden, dat aangemerkt is als Nationaal Landschap “Laag Holland”. Het 
gaat daarbij om gebieden met een bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en recreatie-
ve waarden, waarvoor de volgende ruimtelijke doelstellingen gelden: versterking identiteit, be-
houd en versterking van cultuur en ecologie, de handhaving van de openheid langs infrastruc-
tuur, een landschappelijk beheerste ontwikkeling van de toeristische en recreatieve sector en in 
beginsel een beperkte uitbreiding van de stedelijke ruimte. 
Gestreefd dient te worden naar vergroting van de recreatieve waarde door een directe koppe-
ling tussen stad en land en door het opheffen van de barrièrewerking. In dit beleid past de ont-
wikkeling van een fiets- en wandelpadennetwerk.  
  
De rode contouren 
De rode contouren in het streekplan bepalen de begrenzing van het stedelijk gebied (zie af-
beelding 3). Behoudens de locatie Noord aan de Drs. J van Disweg zijn de uitbreidingsmoge-
lijkheden van het dorp aan de noordzijde problematisch, vanwege de verstoring van de land-
schappelijke waarden. Aan de zuidkant van de N247 zijn binnen de rode contour meer moge-
lijkheden. De kaart is niet bedoeld voor een uitspraak op niveau van individuele woon- en be-
drijfspercelen. Dit gebeurt op basis van de vastlegging van de rode contour in het bestem-
mingsplan.   
De gemeente heeft enige beleidsvrijheid voor de nadere detaillering van de rode contour. De in 
de Structuurvisie Waterland 2005 aangegeven potentiële uitbreidingslocaties zijn in samen-
spraak met de provincie gewogen. De resultaten van de discussie hebben geleid tot de contour, 
zoals aangegeven in het streekplan. Bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan 
hebben de rode contouren eerst gevolgen voor de burger.  
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Structuurvisie 

 
estaand woongebied 

oekomstig woongebied 

Beschermd / te beschermen dorpsgezicht 

Te behouden gaaf dorpssilhouet 

Bestaand bedrijventerrein 

Landschappelijk & cultuurhistorisch waardevol agrarisch gebied 

Gebied met grote abiotische, natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

Waardevol binnenwater 

Te beschermen dijken 

Te beschermen kerkpaden 

Bestaand zeilnatuurkamp / kanocentrum 

Bestaande hoofdwegen 

fbeelding 4
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II.4. Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Waterland 2005 (zie afbeelding 4) 
De Structuurvisie is een onderlegger voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen, waar-
onder het plan Broek in Waterland. De nadruk van de visie ligt op het scheppen van ruimtelijke 
mogelijkheden voor wonen en werken. De vigerende bestemmingsplannen  bieden geen ruimte 
voor dergelijke ontwikkelingen. Vanwege de maatschappelijke wenselijkheid voor beiden heeft 
de gemeente de ruimtelijke mogelijkheden verkend en afgewogen op natuurkundige, milieukun-
dige, cultuurhistorische, stedenbouwkundige, landschappelijke en ontsluitingsaspecten. Speci-
fiek voor Broek in Waterland komen een aantal uitbreidingsgebieden naar voren (zie verder 
hoofdstuk V). 
 
Bovendien is in de huidige bebouwde kom van Broek in Waterland een beperkt aantal inbrei-
dingslocaties denkbaar.  
 
De Structuurvisie voor de gehele gemeente Waterland is opgesteld naar aanleiding van de ge-
meentelijke herindeling. Het plan dient als sturingsinstrument van gemeentelijk beleid en doet 
uitspraken voor de diverse gemeentelijke kernen. Het plan vormt de basis voor de op te stellen 
nieuwe bestemmingsplannen en geeft richting aan particuliere initiatieven. 
 
Voor diverse kernen is een verzorgingsindex opgesteld, die een beeld geeft van het voorzienin-
genniveau. Bij winkelvoorzieningen wordt aandacht gegeven aan de compleetheid van bran-
ches en hun omvang in relatie tot de grootte van de kern. Bij andere voorzieningen, zoals edu-
catie, postbanken, reparatie, medische voorzieningen, bibliotheek en bejaardenvoorzieningen 
gaat het om het al dan niet aanwezig zijn.  
Winkels zijn er in Broek in Waterland zowel in de foodbranche als in de non-foodbranche net 
voldoende, maar niet erg compleet. Voor de overige diensten geldt ook dat het verzorgingsni-
veau aan de matige kant is.  
Met betrekking tot het woningbouwprogramma wordt in de structuurvisie als referentiekader een 
absolute bovengrens en een taakstellende ondergrens aangegeven. De bovengrens houdt in 
dat in de eigen woningbehoefte kan worden voorzien. In de ondergrens wordt het gemeentelijk 
inwonersaantal gestabiliseerd en wordt slechts een deel van de eigen woningbehoefte opge-
vangen. Voor de periode na 2000 wordt voor de gehele gemeente uitgegaan van een pro-
gramma van 24 tot 43 woningen per jaar.  
De gemeente streeft naar stabilisatie van het inwonertal. 
 
Welstandsnota 
De Welstandsnota maakt onderscheid tussen drie verschillende welstandsgebieden.  
 
‘Historische kern Broek in Waterland’  
met welstandsniveau ‘beschermd dorpsgezicht en bijzonder welstandsgebied’ 
Uitgegaan wordt van de historische kern van Broek in Waterland, bestaande uit het als be-
schermd dorpsgezicht aangewezen gebied inclusief het historische deel langs het Zuideinde en 
de Molengouw. Het betreffende gebied kenmerkt zich vanwege de opvallende ruimtelijke struc-
tuur met karakteristieke lintbebouwing en kenmerkende panden.  
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Het beleid in dit welstandsgebied (zie ook afbeelding 5) is gericht op behoud van het bebou-
wings- en verkavelingspatroon. Nieuwe ruimtevormende elementen (o.a. bebouwing) dienen in 
de landschappelijke hoofdstructuur te worden ingepast. Het karakter van het gebouw dient te 
passen bij de regionale en cultuurhistorische betekenis van het gebied. Het welstandstoezicht 
moet een bijdrage leveren aan het maximaal behouden en versterken van de stedenbouw-
kundige, architectonische en culturele kwaliteiten. De opvallende ruimtelijke structuur en ken-
merkende bebouwing moeten voor de toekomst behouden blijven door middel van een gedetail-
leerd beoordelingskader. Het beoordelingskader is in overeenstemming met de beschrijving en 
toelichting op het beschermde gezicht. In dit gebied is het welstandstoezicht gericht op het 
handhaven, herstellen en versterken van de ruimtelijke karakteristiek en de samenhang van het 
gebied. Alle ingrepen in het beschermde dorpsgezicht zijn vergunningsplichtig.  
  
‘Uitbreidingen Broek in Waterland ’, met welstandsniveau ‘regulier’  
Het welstandtoezicht is hier gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van het gebied. 
Voorkomen moet worden dat nieuwe toevoegingen hieraan afbreuk doen. Het beleid is evenwel 
gericht op verbetering van de uitstraling van de gebouwen.  
 
‘Bedrijventerrein Broek in Waterland’, met welstandsniveau ‘regulier’ 
Het ruimtelijk beleid is vastgelegd in het bestemmingsplan. Er wordt geen aanvullend kwaliteits-
beleid gevoerd. Er is vrijheid voor kleinschalige toevoegingen. Eventuele nieuwbouw moet bij-
dragen aan behoud en verbetering van de basiskwaliteit van het gebied.  
 
In de nota staan de verschillende toetsingscriteria vermeld voor wat betreft ‘relatie met de om-
geving’, ‘massa en opbouw van het gebouw’ en ‘detaillering, materiaal en kleurgebruik’ voor 
beide reguliere gebieden.  
 
Monumentenverordening 
Op 29 september 2005 is de Monumentenverordening Waterland 2005, alsmede de Subsidie-
verordening gemeentelijke monumenten 2005 door de gemeente vastgesteld. Voor deze veror-
deningen wordt verwezen naar de betreffende bijlage in deze toelichting. 
  
 
II.5. Vigerende plannen 
 
Voor het plangebied zijn de volgende bestemmingsplannen van kracht (zie afbeelding 6): 
 
A. Bestemmingsplan ‘Noordmeerweg’ 
 Vastgesteld door de raad bij besluit nr. 69, d.d. 25 november 1986 en door GS goedge-

keurd bij besluit nr. 173, d.d. 31 maart 1987. 
 
B. Bestemmingsplan ‘Beschermd dorpsgezicht’ 
 Vastgesteld door de raad bij besluit nr. 967, d.d. 27 juni 1974 en door GS goedgekeurd bij 

besluit nr. 152, d.d. 26 augustus 1975. 
 
C. Bestemmingsplan ‘Dorp’ 
 Vastgesteld door de raad bij besluit nr. 40, d.d. 29 juni 1982 en door GS goedgekeurd bij 

besluit nr. 124, d.d. 10 mei 1983, blad 1 gedeeltelijk herzien en goedgekeurd door GS bij 
besluit nr. 91-710327, d.d. 22 januari 1991. 

 
D. Bestemmingsplan ‘Wagengouw-Oost’ 
 Vastgesteld bij besluit nr. 965, d.d. 27 juni 1974 en door GS bij besluit nr. 1, goedgekeurd 

d.d. 19 augustus 1975. 
 Uitwerking eerste fase vastgesteld door de raad bij besluit nr.10-78, d.d. 2 januari 1978 en 

door GS bij besluit nr. 258, goedgekeurd d.d. 25 april 1978. 
 Herziening vastgesteld door de raad bij besluit nr. 56, d.d. 29 november 1983  en door GS 

bij besluit nr. 377, goedgekeurd d.d. 25 september 1984.  
weede fase vastgesteld door de raad bij besluit nr. A21, d.d. 2 juli 1985 en 
esluit nr. 315, goedgekeurd d.d. 1 oktober 1985. 

 Uitwerking t
door GS bij b
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E. Landelijk gebied 1973 
 Door de Raad vastgesteld d.d. 24 april 1973 en door GS (gedeeltelijk) goedgekeurd op 16 

juli 1974.  
   
 Aangrenzende plangebieden 
 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ vastgesteld (d.d. 14 januari 1999) en door GS bij 

besluit nr. 99.912096, goedgekeurd d.d. 31 augustus 1999.  
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Historische ontwikkeling 
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