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VII.  OVERIGE ASPECTEN  
  
 
VII.1. Archeologie 
 
Broek in Waterland is gesitueerd in het veengebied Waterland. De bewoning en ontginning 
begint pas rond de 10e eeuw. In de eerste tijd werden met name veenkoepels bewoond. Na 
bedijking van de vele waterplassen en de aanleg van de droogmakerijen is men buiten de ter-
pen gaan wonen. De bebouwing ontwikkelde zich langs bewoningsassen. Het beeld wordt be-
paald door lange bewoningslinten die zich uitstrekken in het waterige land; langgerekte dorpen 
die zich als lange linten in graslanden uitstrekken. Het gebied langs het historische lint met de  
Molengouw, het Zuideinde, het gebied aan weerszijden van de N247, de Dorpsstraat, het Ha-
venrak, de Erven, het Roomeinde, het Leeteinde en de Noordmeerweg is op de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden aangewezen tot gebied met hoge archeologische waarde. 
Dit gebied is als zodanig in het bestemmingsplan opgenomen en met een aanlegvergunning-
stelsel beschermd. Een aanlegvergunning voor bodembewerkingen dieper dan 40 cm kan uit-
sluitend worden verleend indien door een daartoe bevoegd archeologisch onderzoeksbureau 
middels een archeologisch onderzoek is aangetoond dat de ingreep geen verstorende werking 
heeft op de aanwezige archeologische waarden of is aangetoond middels een dergelijk onder-
zoek dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
Op afbeelding 14 zijn volledigheidshalve ook de van belangzijnde archeologische objecten in de 
directe omgeving van het dorp aangegeven. Deze vallen echter buiten het voorliggende be-
stemmingsplan.  
 
 

 VII.2.  Geluidhinder en verkeersaspecten 
 
In het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan dient in verband met de relatie 
tussen de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en de Wet geluidhinder (Wgh) een 
onderzoek plaats te vinden naar de relevante geluidsaspecten. 
Voor het onderhavige plangebied gaat het alleen om het geluid ten gevolge van wegverkeers-
lawaai; andere aspecten zijn niet van toepassing. 
Van belang daarbij is, dat op 1 januari 2007 de gewijzigde Wgh van kracht geworden is. Dat 
betekent dat alle plannen die niet voor die datum in ontwerp ter visie hebben gelegen, of 
aanvragen voor hogere waarden die niet voor die datum zijn ingediend, getoetst dienen te 
worden aan de nieuwe wet. 
Voor het berekenen van de geluidsbelastingen op basis van de gewijzigde Wgh ten opzichte 
van de ‘oude’ Wgh zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. In de nieuwe Wgh dient 
de geluidsbelasting te worden uitgedrukt in de gemiddelde geluidsbelasting, Lden. Terwijl de 
geluidsbelastingen op basis van de ‘oude’ Wgh uitgedrukt werd in de equivalente etmaal-
waarde, LAeq. Naast het anders berekenen van de geluidsbelastingen zijn ook de normen van 
de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde aangescherpt. Deze normen zijn 
met 2 dB(A) strenger geworden. Dat wil zeggen dat de voorkeursgrenswaarde op basis van de 
‘oude’ Wgh  50 dB(A) bedroeg, maar op basis van de gewijzigde Wgh 48 dB(A) bedraagt. 
 
Voor 50 km/uur-wegen binnen de bebouwde kom geldt, bij nieuwe ontwikkelingen, een wettelijk 
onderzoeksgebied van 200 meter vanuit de rand van de weg. Hierbij geldt een voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB(A). Indien deze grenswaarde overschreden wordt en het niet mogelijk 
is deze door maatregelen te beperken, kunnen burgemeester en wethouders hiervoor hogere 
waarden vaststellen. Dit voornemen dient gelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan ter 
inzage te worden gelegd. De maximaal toegestane waarde bedraagt voor buitenstedelijk gebied 
53 dB(A) en voor binnenstedelijk gebied 63 dB(A). 
Voor 30 km/uur-wegen is in artikel 74, lid 2 Wgh bepaald dat hiervoor geen akoestisch onder-
zoek noodzakelijk is.  
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Afbeelding 14 
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In het voorliggende bestemmingsplan kan nieuwbouw van woningen plaatsvinden binnen de 
bestemming “Uit te werken woongebied" en binnen sommige gebieden met een wijzigings-
bevoegdheid. Gezien de ligging van de nieuwbouwlocaties ten opzichte van de gezoneerde 
wegen, dient onderzoek te worden gedaan. 
Dat onderzoek is verricht door Goudappel Coffeng en is weergegeven in een rapportage d.d.    
2 maart 2006. Dit rapport bevat naast de berekeningsresultaten van het onderzoek naar het 
wegverkeerslawaai ook een analyse ten aanzien van enkele verkeer & vervoer-aspecten. 
Volledigheidshalve worden hierna ook de belangrijkste conclusies daarvan vermeld. 
 
Verkeersafwikkeling 
De huidige verkeersdruk op de provinciale weg N247 voldoet goed aan het landelijke beeld. 
Gekeken naar de toekomst, loopt de verkeersdruk in 2020 op naar zo’n 28.000 motorvoertuigen 
(mvt) per etmaal (etm). Dat kan betekenen dat het verkeer dan te maken krijgt met oponthoud, 
waardoor er gebruik van sluiproutes gemaakt gaat worden. Op de overige wegen ligt de 
verkeersdruk echter niet hoog. Ook op termijn, wanneer de verschillende nieuwbouwplannen 
gerealiseerd zijn, worden er geen doorstromingsproblemen verwacht.    
 
Verkeersveiligheid 
Bezien is tevens of zich in de toekomst verkeersonveilige situaties zullen voordoen op de 
Galggouw en de Westweer. Dit blijkt niet het geval te zijn. Voor dergelijke erftoegangswegen 
wordt een voorkeursprofiel aanbevolen, waarbij eigen voorzieningen voor fietsers worden 
afgeraden. Wel dienen er snelheidsbeperkende maatregelen gerealiseerd te worden. 
 
Parkeren 
Aan de hand van de normeringen uit het handboek “Aanbevelingen voor de verkeers-
voorzieningen binnen de bebouwde kom” (ASVV 2004, CROW), is globaal getoetst of de 
omvang van de ontwikkellocaties in relatie tot het gewenste aantal woningen voldoende ruimte 
biedt voor het vereiste aantal parkeerplaatsen.  Het resultaat daarvan is, dat binnen de locaties 
Galggouw, Broekerhaven, Eilandweg en Van Disweg voldoende plaats is om het parkeren op 
eigen erf te realiseren. Bij de locaties Veenderijvaart en Hellingweg is vermoedelijk een 
combinatie nodig van op straat parkeren en de auto op eigen erf stallen. Uitgangspunt daarbij is 
dat het parkeren binnen de locatie zelf opgelost moet worden, zodat geen overloop ontstaat 
naar aangrenzende woonbuurten. 
 
Wegverkeerslawaai 
Op basis van Standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 
(RMW2002) zijn geluidsberekeningen uitgevoerd voor de betrokken wegen. Aan de hand van 
geluidsberekeningen zijn geluidscontouren bepaald voor de verschillende uitbreidinglocaties. 
Daarmee worden de randvoorwaarden voor de bouw van woningen kenbaar gemaakt. Zoals 
eerder aangegeven, zijn deze berekeningen begin 2006 opgesteld. Inmiddels is dit onderzoek 
geactualiseerd naar aanleiding van het van kracht worden van de nieuwe Wet geluidhinder en 
vervat in een rapportage d.d. 21 augustus 2007. 
 
Geconcludeerd kan worden dat bij de uitbreidingslocaties Galggouw, Veenderijvaart, Van Dis-
weg en Wagengouw geen overschrijdingen te verwachten zijn van de voorkeursgrenswaarden 
van 48 dB(A). Voor de verdere invulling van deze locaties is op grond daarvan geen vervolgon-
derzoek nodig. 
Bij de locaties Broekerhaven, Eilandweg en Hellingweg wordt echter niet overal voldaan aan de 
voorkeurgrenswaarden van 48 dB(A), maar nergens wordt de maximale ontheffingswaarde van 
63 dB(A) overschreden. 
Dit betekent dat langs de wegen die deze geluidsbelasting veroorzaken aanvullende geluids-
reducerende maatregelen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld de toepassing van stil asfalt zijn, het 
plaatsen van een geluidscherm, of de situering van een gesloten gevelwand als eerstelijns-
bebouwing. Wanneer dergelijke maatregelen niet mogelijk zijn, kunnen burgemeester en 
wethouders hiervoor hogere waarden vaststellen. 
Aanbevolen wordt het akoestisch onderzoek te actualiseren zodra er meer duidelijkheid is over 
de invulling van de uitbreidingslocaties.  
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VII.3. Luchtkwaliteit 
 
Om mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging te beschermen is, op 
basis van Europese regelgeving, in Nederland het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) van 
toepassing. Het Blk 2005 is een algemene maatregel van bestuur, op grond waarvan onder 
meer bij het opstellen van een bestemmingsplan inzicht in de luchtkwaliteit geboden dient te 
worden. Onderzocht moet worden of de luchtkwaliteit in het betrokken gebied voldoet aan de in 
het Besluit aangegeven normering en in hoeverre de voorgestane planontwikkeling daarop van 
invloed is. In het algemeen is er sprake van zeven verschillende stoffen die van negatieve 
invloed kunnen zijn op de luchtkwaliteit.  
 
In de voorliggende situatie is het vooral van belang om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit ter 
plaatse van de nieuw geprojecteerde gevoelige bestemmingen. In het bijzonder in de nabijheid 
van druk bereden wegen. Het wegverkeer veroorzaakt met name overlast in de vorm van 
stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (fijnstof, PM10) en benzeen. Voor de nieuw te bouwen 
woningen dient een toetsing plaats te vinden aan de jaargemiddelde grenswaarde van NO2 en 
PM10 welke 40 µg/m3 bedraagt. Deze grenswaarde geldt voor NO2 vanaf het jaar 2010 en voor 
zwevende deeltjes (PM10) vanaf 2005. Daarnaast is voor PM10 een 24-uurgemiddelde 
grenswaarde vastgelegd van 50 µg/m3 welke maximaal 35 keer per jaar mag worden over-
schreden. 
Om het vereiste inzicht te verkrijgen, is door Tauw bv een indicatief onderzoek uitgevoerd. 
Uitgegaan is van de referentiejaren 2005, 2010, 2015 en 2020. De berekeningsresultaten en 
computeruitdraaien zijn opgenomen in het rapport “Milieuonderzoek bestemmingsplan Broek in 
Waterland” d.d. 2 mei 2006. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de luchtkwaliteit slechts in 
geringe mate verslechterd en dat de grenswaarden nergens worden overschreden.  
 
VII.4. Externe veiligheid  
 
Het beleid met betrekking tot externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's en de 
effecten van calamiteiten en het bevorderen van de veiligheid van personen in de omgeving van 
activiteiten (bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen. De veiligheid van burgers wordt 
gewaarborgd op basis van een bepaalde gekwantificeerde risico-acceptatie. Dit betekent dat 
het risico voor de individuele burger niet groter mag zijn dan een in een getal uit te drukken 
risicogrootheid. Dat houdt in dat de risico’s worden gekwantificeerd en uitgedrukt in twee risi-
comaten. De ene is het plaatsgebonden risico, bedoeld om te bepalen welke afstand nodig is 
tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving van de burgers (de ten minste in 
acht te nemen grenswaarde die niet mag worden overschreden). 
De andere is het groepsrisico, bedoeld om er voor te zorgen dat de kans op een bepaald aantal 
dodelijke slachtoffers (als een maat voor de omvang of ernst van een ramp) beneden bepaalde 
grenzen blijft (een oriënterende waarde waarvan gemotiveerd mag worden afgeweken). Naast 
de beoordeling van de kans op een ramp, zijn andere afwegingen eveneens noodzakelijk. Zo 
zijn onder andere de mate van beheersbaarheid van de mogelijke ramp en de mogelijkheid van 
zelfredzaamheid van de burger onderdeel van de normering. 
Met behulp van de genoemde gekwantificeerde risico benadering wordt een uniform bescher-
mingsniveau voor de individuele burger gerealiseerd. 
 
a.  Bedrijven 
Bij de externe veiligheid gaat het onder meer over de aanwezigheid van risicovolle bedrijven. 
Het onderscheid tussen risicovolle en niet-risicovolle bedrijven is afhankelijk van de hoeveelheid 
gevaarlijke stof in het licht van de gevaarseigenschappen, waardoor effecten buiten het bedrijfs-
terrein mogelijk zijn. Risicovolle bedrijven gebruiken of maken hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
die bepaalde toegestane waarden overschrijden. Bedrijven die onder de bepaalde minimale 
hoeveelheden blijven, gelden als bedrijven met een minimaal risico. Risicovolle bedrijven vallen 
onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
Binnen dit bestemmingsplan zijn geen bedrijven gelegen die onder het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen vallen. Er zijn alleen bedrijven met een minimaal risico, waarvoor geen bijzondere 
externe veiligheidsnormen en –regels zijn, anders dan de gangbare regels die gelden om een 
bepaalde afstand tot de bedrijfsterreingrens aan te houden.  
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b.  Transport van gevaarlijke stoffen 
Drie locaties waar nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien bevinden zich binnen 200 meter van de 
N247. Over de N247 vindt vervoer met gevaarlijke stoffen plaats (waarbij LPG maatgevend is). 
Daarom dient onderzocht te worden wat de risico’s zijn voor de woningbouw op de locaties 
Bedrijventerrein Hellingweg, Eilandweg en Broekerhaven. Tevens dient gecontroleerd te wor-
den of de N247 eventueel nog van invloed is op locaties die verder weg zijn gelegen. 
 
De regelgeving voor externe veiligheid met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen is 
neergelegd in de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen” (Stc. 147, 2004). Deze 
circulaire is de voorbode van een wettelijke verankering van de risiconormen, die binnen enkele 
jaren voorzien is. 
Bij de berekening van de risico's wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico 
(PR) en het groepsrisico (GR). Uiteraard met als doel een voldoende veiligheidsniveau te ga-
randeren voor de burger als persoon, dan wel deel uitmakende van een groep. 
  
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats 
langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. De diverse niveaus van het PR kunnen worden weergegeven door zo-
genoemde iso-risicocontouren langs de transportroute. Daarbij geldt een grenswaarde die in elk 
geval aanwezig moet zijn en een richtwaarde waar zoveel mogelijk rekening mee moet worden 
gehouden.  
Verder hanteert de circulaire kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Tot de eerste 
categorie behoren bijvoorbeeld woningen, ziekenhuizen, scholen. De tweede soort betreft ver-
spreid liggende woningen, bedrijfswoningen, hotels, winkels en ook sportcentra. 
In nieuwe situaties bedraagt de grens- en richtwaarde van het PR 10-6. 
  
Het GR is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van tien of meer perso-
nen in de omgeving van de route in één keer het dodelijk slachtoffer wordt als gevolg van een 
ongeval met gevaarlijke stoffen. In dit risico wordt rekening gehouden met de aard en de dicht-
heid van de bebouwing in de nabijheid van die route. 
Getoetst wordt aan de zogenoemde oriëntatiewaarde, berekend per transportsegment per kilo-
meter per jaar. Bij overschrijding van deze waarde, of een toename van het groepsrisico, moe-
ten de bevoegde overheden aspecten als zelfredzaamheid en hulpverlening bij beslissingen 
hieromtrent betrekken. 
  
In de circulaire is tevens de gebruikelijke werkwijze aangegeven.  
Een eerste indruk kan worden verkregen aan de hand van risicoatlassen, het Risico Register 
Gevaarlijke Situaties, of door het aantal transportbewegingen per jaar te vergelijken met de 
drempelwaarden. Indien dit geen duidelijkheid biedt of er sprake is van een externe veiligheids-
probleem, dan kan met de IPO-RBM rekenmal het risico worden ingeschat. Deze rekenmal kan 
worden gezien als een gestandaardiseerde kwantitatieve risicoanalyse. Wanneer de mal geen 
uitsluitsel kan geven, dient een op de situatie toegespitste risico-analyse te worden uitgevoerd. 
 
Voor het voorliggende bestemmingspan zijn door Tauw bv de veiligheidsrisico’s met betrekking 
tot het vervoer van gevaarlijke stoffen in kaart gebracht. De berekeningsresultaten zijn opgeno-
men in een rapportage d.d. 24 februari 2006. Geconcludeerd wordt dat zowel voor het Plaats-
gebonden risico (PR) als voor het groepsrisico (GR) bij alle uitbreidingslocaties wordt voldaan 
aan de geldende eisen.  
 
 
VII.5. Bodemverontreiniging  
 
In opdracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan  regio Waterland is een bodem-
kwaliteitskaart opgesteld voor de regio Waterland. Uit die kaart (schaal 1:35.000) blijkt dat de 
bodemkwaliteit in het plangebied varieert van "schoon" tot "sterk verontreinigd". 

 
Voor alle nieuwbouwlocaties in het plangebied geldt dat een bodemonderzoek zal worden ver-
richt alvorens de bouwvergunning wordt afgegeven. 
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VII.6. Waterparagraaf 
 
 
Inleiding 
 
Deze waterparagraaf is in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
der Kwartier (HHNK) tot stand gekomen en geeft een overzicht van het relevante overheidsbe-
leid. Daarnaast wordt globaal beschreven hoe het huidig watersysteem in Broek in Waterland 
functioneert, waarbij wordt ingegaan op het grondwater, het oppervlaktewatersysteem, de kwali-
teit van het water en de veiligheid. Tenslotte wordt ingegaan op het toekomstig watersysteem 
waarbij de bovenstaande aspecten worden toegelicht in relatie tot de gewenste ruimtelijke ont-
wikkelingen in het plangebied. 
 
Beleidskader 
 
Kader Richtlijn Water (EU) 
Sinds 22 december 2000 is de Kader Richtlijn Water van kracht. Het doel van deze richtlijn is 
het water in Europa te beschermen, te verbeteren en duurzaam gebruik te bevorderen. De richt-
lijn geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater 
en grondwater. Een en ander moet leiden tot: 
- het behoeden van verdere achteruitgang van waterecosystemen en gebieden die recht-

streeks afhankelijk zijn van deze ecosystemen; 
- verbetering van het aquatisch milieu, onder andere door forse vermindering van lozingen 

en emissies; 
- bevordering van duurzaam gebruik van grondwater, door bescherming van de beschikba-

re waterbronnen op lange termijn; 
- een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van grondwater. 
De kaderrichtlijn wordt uitgewerkt in stroomgebiedsplannen. 
 
Vierde Nota Waterhuishouding (Rijk) 
De doelstellingen ten aanzien van de waterkwaliteit zijn vastgelegd in de Vierde Nota Water-
huishouding (NW4). Het stedelijk watersysteem wordt hierin als belangrijke drager voor het 
landschap aangemerkt. Aan het stedelijk water worden ecologische, landschappelijke en recre-
atieve waarden toegekend, die de basis vormen voor een hoogwaardig woon-, werk-, en leef-
klimaat in de bebouwde kom en de directe omgeving. Daartoe worden de volgende aandachts-
punten gegeven: 
- netwerk van watersystemen vormt samen met een groen netwerk van natuurterreinen de 

ecologische verbindingszone tussen stad of dorp en omliggend gebied; 
- bronnen van verontreinigingen, zoals overstorten en diffuse verontreinigingen, dienen te 

worden geminimaliseerd om een goede kwaliteit van water en waterbodem te verkrijgen; 
- neerslag wordt niet direct meer afgevoerd maar vastgehouden in oppervlaktewater, geïnfil-

treerd in de bodem en gebruikt voor specifieke doeleinden; 
- waterkringlopen moeten zoveel mogelijk gesloten zijn. 
 
NW4 pleit voor meer samenhang tussen beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu, ge-
richt op verschillende belangen als veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening, trans-
port, recreatie en visserij; daarbij ruimte scheppend voor gebiedsgericht maatwerk binnen gene-
rieke grenzen. Benadrukt wordt dat dit op lokaal niveau belangrijk is in verband met specifieke 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de ondergrond. Hierbij kan maatwerk van het water- en 
rioleringssysteem een positieve bijdrage leveren aan een maximaal milieu-rendement. 
Tenslotte wordt met betrekking tot water in stedelijk gebied genoemd dat duurzaam bouwen 
met minder milieubezwaarlijke materialen diffuse verontreiniging tegen kan gaan. 
 
Waterbeleid voor de 21e eeuw 
In het advies Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) wordt een nieuw waterbeleid voorgesteld, 
anticiperend op klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Dit wordt noodzakelijk 
geacht om te voorkomen dat er wateroverlast en/of watertekort ontstaat en de waterkwaliteit 
verslechtert.  
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Anders omgaan met Water (Rijk) 
Het kabinet heeft zijn standpunt inzake het waterbeheer voor de 21e eeuw verwoord in de notitie 
“Anders omgaan met Water”. Daarin wordt de noodzaak onderschreven om te anticiperen op 
veranderde omstandigheden als klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Hier-
voor zijn naast technische ook ruimtelijke matregelen nodig. Taakstellende afspraken tussen 
overheden zijn hierbij essentieel.  
Het kabinet geeft de voorkeur aan het bezien van ruimtelijke mogelijkheden inzake het water-
beheer. Door meer ruimte aan water te geven, wordt naast de algemene veiligheid ook de be-
perking van wateroverlast gediend. Tevens  kan een belangrijke kwaliteitsimpuls aan de ruimte-
lijke inrichting worden gegeven. 
Gekozen is voor de aanpak dat burgers meer inzicht dienen te krijgen in waterbeheer en de 
risico’s. Hiermee kan draagvlak gecreëerd worden voor het anders omgaan met water en kun-
nen burgers aanvullende initiatieven ontplooien. De nieuwe aanpak is gebaseerd op drie uit-
gangspunten: 
1. anticiperen in plaats van reageren; 
2. drietrapsstrategie volgen van vasthouden-bergen-afvoeren; 
3. meer ruimte voor water naast technologische oplossingen. 
 
De Watertoets wordt als belangrijk instrument gezien om ruimte voor water te behouden en/of te 
vergroten. De Watertoets is van toepassing op allerlei ruimtelijke besluiten.  
        
Nationaal Bestuursakkoord Water (Rijk) 
Het NBW is op 2 juli 2003 door het Rijk, Interprovinciaal overleg, VNG en de Unie van Water-
schappen ondertekend en betreft een overeenkomst met als doel het watersysteem in 2015 op 
orde te hebben. Het akkoord bevat taakstellende afspraken over veiligheid, wateroverlast en 
procesafspraken ten aanzien van watertekorten, verdroging, verzilting, waterbodemkwaliteit, 
sanering waterbodems en ecologie. De waterbeheerders geven de waterclaim aan, gemeenten 
en provincies dragen zorg voor een integrale afweging van de ruimteclaim en leggen deze vast 
in hun ruimtelijke plannen. Wanneer deze afweging lijdt tot afwijking van de ruimteclaim, motive-
ren provincies en gemeenten dit in de waterparagraaf van het betreffende plan. 
 
Anders omgaan met water is noodzakelijk om de komende jaren het hoofd te bieden aan zee-
spiegelstijging, toenemende neerslag en (rivier)waterafvoer en verdergaande bodemdaling. 
Sleutelbegrippen in dit waterbeleid zijn:  
- meer ruimte voor water: water moet nadrukkelijke een (mede) sturend element zijn in de 

ruimtelijke ontwikkeling; 
- waterbewust bouwen en inrichten: bij de inrichting van watersystemen wordt uitgegaan 

van de volgende drie principes:  
 1)  niet afwentelen (bestuurlijk, financieel en juridisch); 
 2)  volgen van de drietrapsstrategie: vasthouden-bergen-afvoeren; 
 3)  gebruik van ruimtelijke maatregelen naast technische maatregelen. 
 
Provinciaal Waterhuishoudingplan ‘Stilstaan bij Stromen (provincie) 
Ín dit waterhuishoudingplan (WHP2) is de provinciale vertaling gegeven van de Vierde Nota 
Waterhuishouding (NW4) van het Rijk. Hierin wordt het strategisch beleid van de provincie 
Noord-Holland vastgelegd. Aan de hand van de concepten “watersysteembenadering” en “voor-
raadbeheer” wordt een visie op de waterhuishouding gegeven. 
Doel van de watersysteembenadering is om op een meer duurzame wijze om te gaan met de 
natuurlijke bronnen. Voorwaarde hierbij is dat meer rekening wordt gehouden met de kwets-
baarheid van het watersysteem. De ruimtelijke inrichting moet meer afgestemd worden op de 
natuurlijke situatie (water als ordenend principe).  
Bij voorraadbeheer gaat het om het beter op elkaar afstemmen van wateroverschotten en tekor-
ten. Vasthouden van schoon grond-, kwel- en regenwater, om tekorten in droge periodes te 
voorkomen. Voldoende bergingscapaciteit bij hevige neerslagsituaties om afvoerpieken te voor-
komen.  
 
In het WHP2 worden twee bedreigingen gezien voor een duurzaam en veilig watersysteem in 
de toekomst.  
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1. Klimaatverandering en bodemdaling 
De gevolgen hiervan op het waterbeheer zijn groot. Om de veiligheid te garanderen en overlast 
te voorkomen, zijn enorme investeringen nodig voor versterking van dijken en verhoging van de 
maalcapaciteit door de groter worden opvoerhoogte tussen boezem-/polderpeil en zeespiegel. 
Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan verdrogingbestrijding en het beperken van de 
ontwatering in met name veenweidegebieden.  
 
2. Verstedelijking 
Die heeft in de afgelopen decennia geleid tot een aantasting van de grond- en oppervlaktewa-
terkwaliteit. De inrichting van de waterketen had afwenteling tot gevolg van het kwantitatief en 
kwalitatief waterbezwaar op het buitengebied. Er moet wezenlijk anders met water in de stad 
worden omgegaan, om verdere afwenteling te voorkomen en de situatie te herstellen in een 
meer natuurlijk watersysteem.     
 
Evenwichtig omgaan met water (provincie) 
De provincie Noord-Holland heeft met het vaststellen van deze nota invulling gegeven aan de 
vertaling van het generiek beleid van waterbeheer 21e eeuw naar regionaal maatwerk. De nota 
vormt het uitwerkingskader van het Collegeprogramma van Gedeputeerde Staten, het Nationaal 
Bestuursakkoord Water en de deelstroomgebiedsvisies. 
 
Tweede Waterbeheersplan Hollands Noorderkwartier (Hoogheemraadschap) 
De visie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) komt in hoofdlijnen 
overeen met het strategisch beleid in het tweede Waterhuishoudingsplan van de provincie 
Noord-Holland en het Rijksbeleid uit de vierde Nota Waterhuishouding. 
Hoofddoelstelling is de instandhouding en versterking van gezonde, veerkrachtige watersyste-
men in een goed onderhouden, beheersbare infrastructuur, waarmee een duurzaam gebruik en 
belevingswaarde blijft gegarandeerd. Hiertoe zijn 9 uitgangspunten vastgesteld: 
1. watersystemen zijn veilig; 
2. watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier; 
3.  problemen worden voorkomen in plaats van afgewenteld; 
4. met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan; 
5. niet alles kan overal; 
6. integraal waterbeheer is leidend principe voor het waterhuishoudingsbeleid; 
7. samenwerking staat centraal; 
8. water moet betaalbaar blijven; 
9. water is (mede) ordenend principe in de ruimtelijke inrichting.    
 
Het Hoogheemraadschap heeft vervolgens zes thema’s geformuleerd om aan deze uitgangs-
punten invulling te geven. 
 
Deelstroomgebiedsvisie Noorderkwartier (Hoogheemraadschap)
Hierin is de wateropgave uitgewerkt voor tien deelgebieden, voor de korte termijn (2015) en 
voor de lange termijn (2050). De visie schetst een beeld over hoe er in de toekomst met water-
tekorten en overschotten om wordt gegaan en wat het streefbeeld is voor de waterkwaliteit. 
Basis voor de uitwerking is de trits vasthouden-bergen-afvoeren uit het Waterbeleid voor de 21e 
eeuw. Voor de waterkwaliteit geldt het schoonhouden-scheiden-zuiveren. 
De stroomgebiedsvisie is een visie op hoofdlijnen. Nadere uitwerking vindt per deelgebied 
plaats in een uitvoeringsprogramma. Daarin zijn onder meer functie-faciliteringskaarten opge-
nomen. Deze kaarten vormen het uitgangspunt voor een duurzame locatiekeuze.  
Het beleid is er voorts op gericht bij ruimtelijke ontwikkelingen het huidige systeem niet te ver-
slechteren en tevens niet afwentelen.      

Huidige situatie 

Grondwater 
De grondwaterstand in het beheersgebied wordt grotendeels bepaald door het peil van het op-
pervlaktewater. Ter verbetering van de productieomstandigheden voor de landbouw heeft in 
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delen van het agrarisch veenweidegebied peilverlaging plaatsgevonden. Met name in de veen-
weidegebieden is het waterpeil van directe betekenis voor de natuurwaarden. Ten behoeve van 
de landbouw en andere functies in het plangebied is het waterpeil gekoppeld aan een autono-
me maaivelddaling (door oxidatie en inklinking). De maaivelddaling van veenbodems is afhan-
kelijk van de drooglegging en bedraagt 3 tot 6 mm per jaar. Ten aanzien van de grondwater-
stand doen zich in de kern Broek in Waterland in de planperiode geen problemen voor. 
 
Oppervlaktewater 
 
1. Kwantiteit 
Het watersysteem van de kern Broek in Waterland maakt bijna geheel deel uit van één peilge-
bied, ook wel de waterlandsboezem genoemd (peil –1,54 m NAP). Dit peilgebied strekt zich uit 
over een groot gedeelte van de gemeente Waterland, waaronder ook de kernen Monnicken-
dam, Ilpendam en Watergang. Het peilgebied wordt bemalen door gemaal De Poel nabij Mon-
nickendam en gemaal De Kadoelen bij Amsterdam. De hoofdstroomrichting is via de Broeker-
vaart naar Monnickendam 
Het water binnen dit peilgebied bevindt zich in zowel stedelijk als landelijk gebied. Het gedeelte 
waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft, bevindt zich hoofdzakelijk in het bebouwde ge-
deelte van Broek in Waterland, met uitzondering van enkele uitbreidingslocaties. Binnen het 
plangebied bevinden zich ingevolge de keur wateren met verschillende functies: tochten (welke 
de primaire aan-, en afvoer van het water verzorgen), wegsloten, schouwsloten en dijksloten 
(welke de secundaire aan- en afvoer van water verzorgen). In de keur worden regels gesteld 
met betrekking tot de instandhouding van afvoer-, aanvoer en doorvoerfunctie van het opper-
vlaktewater. 
 
2. Kwaliteit 
Zoals hiervoor omschreven maakt het watersysteem van Broek in Waterland deel uit van groter 
peilgebied. Binnen dit peilgebied zijn nog geen problemen met de waterkwaliteit geconstateerd. 
 
Afvalwaterketen 
Het stelsel van Broek in Waterland kenmerkt zich door het grote aantal gemalen dat wordt ge-
bruikt voor de afvoer van afvalwater. Het gemengde stelsel bestaat uit vier bemalingsgebieden 
van vergelijkbare grootte. De verschillende stelsels verpompen het afvalwater naar het hoofd-
gemaal in de sectie Molengouw. In dit bemalingsgebied heerst een negatieve pompcapaciteit, 
met andere woorden: er wordt meer water ingepompt dan eruit gepompt kan worden. Als gevolg 
hiervan ontstaat een grote vuiluitworp. In Broek in Waterland bevindt zich een zevental overstor-
ten van het gemengde stelsel. 
 
Waterkeringen 
Nabij Broek in Waterland bevindt zich een regionale waterkering. Deze ligt rondom de droog-
makerij de Broekermeer. De beschermingszones aan weerszijden van de waterkering liggen 
gedeeltelijk in het plangebied. 
 
Toekomstige situatie 
 
Watertoets 
Het doel van de watertoets is het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet 
en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige rele-
vante ruimtelijke plannen en besluiten. Sinds 1 november 2003 is de watertoets wettelijk ver-
plicht voor streekplannen, streekplanuitwerkingen, regionale en gemeentelijke structuurplannen, 
bestemmingsplannen en vrijstellingen op grond van artikel 19, eerste lid,  van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO). Voor de overige ruimtelijke plannen wordt de watertoets om be-
leidsmatige en bestuurlijke redenen toegepast. (handreiking watertoets 2 van het ministerie van 
V&W) 

Het plangebied bestaat met name uit bestaande, te handhaven bebouwing. Daarnaast is voor 
enkele locaties een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Tevens bevat het plan een uitwerkings-
gebied, waarbinnen ontwikkeling van woningbouw mogelijk wordt gemaakt. 
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Door de nieuwbouw neemt het verhard oppervlak toe en daardoor ook de hoeveelheid af te 
voeren hemelwater. Dit vereist een vergroting van het waterbergend vermogen. In het kader 
van de uitwerking van de verschillende plannen zal derhalve compensatie moeten plaatsvinden 
in de vorm van nieuwe waterberging. Daarnaast hanteert het HHNK ten aanzien van de 
waterkwaliteit, afvalwaterketen, waterkeringen en beheer en onderhoud van nieuw oppervlakte-
water een aantal uitgangspunten dat in de watertoets moet worden meegenomen. In het kader 
van de uitwerking en wijzigingsprocedures zal hierover overleg plaatsvinden met het HHNK. 
 
Waterkwantiteit 
Aangezien het bestemmingsplan voor de kern Broek in Waterland niet het gehele peilgebied 
bestrijkt en ook compensatie buiten het plangebied kan plaatsvinden, is de gemeente met het 
HHNK in overleg om te komen tot gemeentelijke waterbank. Deze waterbank bergt een 
hoeveelheid water, die met het oog op toekomstige uitbreidingen wordt gerealiseerd. De 
vereiste compenserende berging kan dan per ruimtelijk plan worden afgeboekt op deze 
waterbank. Uitgangspunt hierbij is dat de locatie van het ruimtelijke plan en de waterbank een 
waterhuishoudkundige relatie met elkaar hebben.  
 
Waterkwaliteit 
In het bemalingsgebied Havenrak bevindt zich bij het Grutterspad een overstort, die een groot 
aandeel levert in de vuiluitworp (welke echter conform de waterkwaliteitstoets geen knelpunt 
oplevert). Door ruimtegebrek is het niet mogelijk om bij deze overstort een randvoorziening te 
realiseren. Daarom wordt bekeken of de overstort kan worden verplaatst naar de N247, waar 
wel de benodigde ruimte beschikbaar is. Hierop vooruitlopend is in het bestemmingsplan een 
bergbezinkbassin planologisch-juridisch mogelijk gemaakt. 
 
In het bemalingsgebied Molengouw/Eilandweg komt meer afvalwater binnen dan eruit gepompt 
wordt. De capaciteit van het hoofdgemaal zal binnen de planperiode vergroot worden. In de 
andere bemalingsgebieden zijn geen aanpassingen nodig. 
 
Afvalwaterketen 
In opdracht van het Hoogheemraadschap en de gemeente Waterland heeft er een optimalisa-
tiestudie plaatsgevonden voor de RWZI in Katwoude. In lijn hiermee heeft een waterkwaliteits-
toets plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat er in Broek in Waterland geen problemen 
zijn. 
Bij nieuwbouw is het uitgangspunt afkoppelen. Dit  houdt in dat het regenwater van schoon 
verhard oppervlak, zoals daken, niet terechtkomt in de riolering.  
 
Waterkeringen 
De beschermingszones aan weerszijden van de waterkering liggen gedeeltelijk in het plange-
bied. Binnen deze zones gelden restricties ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen in ver-
band met de stabiliteit van de waterkering. 
 
Beheer en Onderhoud van oppervlaktewater 
Er zijn nog geen afspraken gemaakt over overname van het stedelijk oppervlaktewater door 
HHNK. 
 
 
VII.7. Flora en fauna   
 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet van kracht. Met deze wet wordt een groot aantal 
plant- en diersoorten beschermd. Als er plannen zijn om ruimtelijke ingrepen uit te voeren, dient 
onderzocht te worden of die nadelige effecten kunnen hebben op mogelijk aanwezige bescherm-
de flora en fauna.  
Door Els & Linde is hiertoe een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarover een rapportage is 
uitgebracht in december 2005. Uit de daarin vermelde inventarisatie en analyse blijkt dat op 
geen van de uitbreidingslocaties een grote schade aan beschermde flora en fauna wordt 
toegebracht als de plannen worden ontwikkeld.  
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Voor de locaties Hellingweg en De Draai (Broekerhaven) wordt aangeraden om voorafgaand 
aan de sloop - in het juiste seizoen - te onderzoeken of er sprake is van kolonies van 
vleermuizen. Als dat het geval is kan met eenvoudige technieken de schade aan de kolonie-
plekken worden gecompenseerd. Wel moet dan worden voorkomen dat er tijdens de sloop 
vleermuizen in het gebouw aanwezig zijn.   
Op de locatie achter de woningen aan de Wagengouw, langs de voormalige trambaan en langs 
de Drs. J. van Disweg is in potentie een leefgebied van de waterspitsmuis aanwezig. Geadvi-
seerd wordt om voorafgaand aan de ingreep met live traps te controleren of er inderdaad 
sprake is van waterspitsmuizen op deze locaties. Als deze aanwezig zijn, is een ontheffing ex 
artikel 75 van de Flora- en Faunawet noodzakelijk.  
Overwogen kan worden om voor de Van Disweg eveneens te onderzoeken of er sprake is van 
een jachtgebied van de laatvlieger. In het geschikte seizoen (voorjaar) moet met behulp van een 
batdetector het landschapsgebruik van de eventueel aanwezige vleermuizen worden onderzocht.   
 
In beginsel kan geconcludeerd worden dat er geen onoverkomelijke problemen zijn op het ge-
bied van beschermde of bijzondere soorten en de Flora- en Faunawet. Alle eventueel aanwezi-
ge natuurwaarden kunnen binnen de plangebieden op eenvoudige wijze gecompenseerd wor-
den. Er is geen rede om te veronderstellen dat, mits zorgvuldig wordt gehandeld, de noodzake-
lijke ontheffingen worden geweigerd.  
 
Op basis van dit onderzoek is door de gemeente besloten om, conform het advies, na te gaan 
of er daadwerkelijk waterspitsmuizen op de drie aangegeven bouwlocaties voorkomen. Daarom 
is aan Els & Linde opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek, waarover een rapportage 
uitgebracht is d.d. februari 2006. Daarbij is inderdaad gebruik gemaakt van live traps (vallen 
waarin kleine zoogdieren levend gevangen worden en gedetermineerd). Er zijn vier soorten 
kleine zoogdieren gevangen op de onderzochte locaties. Deze staan alle vier op tabel 1 van de 
Algemene Maatregel van bestuur bij de Flora- en Faunawet. Dat betekent dat er voor deze 
soorten een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen, zolang de populatieniet bedreigd wordt. 
De aangetroffen soorten komen qua aantallen als verspreiding algemeen voor in de omgeving. 
Er is dus geen sprake van bedreiging. 
Geconcludeerd kan worden dat er geen compensatie en geen ontheffing voor deze kleine 
zoogdieren nodig is.          
 
 
VII.8. Water en natuur, bodembeschermings- en stiltegebieden 
 
Het provinciale milieubeleid is neergelegd in het Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006. Voor 
het gebiedsdeel waarin de gemeente Waterland ligt, is het beleid gericht op het duurzaam be-
houden, ontwikkelen en beheren van het karakteristieke landschap. Op basis hiervan moet het 
gebied een ‘Groene Long’ zijn voor het omliggende stedelijk gebied en (inter-)nationaal toeris-
me. De druk op de ruimte zal moeten verminderen door verstedelijking alleen toe te laten in en 
om de grote kernen. Natuur- en landschapsbeheer gaat een steeds belangrijkere rol spelen. 
Het cultuurhistorisch erfgoed is een economische drager vanwege de recreatieve aantrekkings-
kracht, maar ook als een element om de openheid van het landschap te claimen. 
 
Het water vormt een netwerk dat voorwaarden schept voor natuur, recreatie en milieu, maar 
ook duurzame landbouw. Het beleid met betrekking tot water richt zich op een verder terugdrin-
gen van de verdroging in de veenweidegebieden. Het oplossen van de kwantitatieve waterpro-
blemen moet ook leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit. De werkwijze van baggeren 
samen met natuurbouw, zoals in het Ilperveld is gedaan, is een voorbeeld voor de andere 
veenweidegebieden. In de gemeente ligt geen grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Het gebied rond Broek in Waterland behoort tot de bodembeschermingsgebieden die niet zijn 
opgenomen in een streekplan. Het beleid in deze gebieden is gericht op de duurzame instand-
houding van waardevolle bodems.  Enerzijds gaat het om het handhaven en verbeteren van de 
kwaliteit van de bodem in gebieden met een natuurfunctie. Anderzijds gaat het om het behoud 
van bodems waaraan de natuurlijke ontstaansgeschiedenis is af te lezen. 
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Broek in Waterland ligt in het veenweidegebied dat behoort tot de provinciale ecologische 
hoofdstructuur (PEHS). Deze hoofdstructuur is een stelsel van bestaande en te ontwikkelen 
natuurgebieden en verbindingszones. Het beleid daarvoor is gericht op het vergroten van de 
oppervlakte van natuurgebieden, het verhogen van de kwaliteit ervan en het verbinden van 
natuurgebieden. De ontwikkeling en het beheer van ecologisch gezonde sloten en boezems en 
natuurvriendelijke oevers is voor een goed functionerende PEHS van belang. De voedselrijk-
dom van het water moet daarom omlaag. De gedachte gaat uit naar het aanleggen van helofy-
tenfilters. Nabij Broek in Waterland ligt ook een aantal staatsnatuurmonumenten. Dit betreft de 
verspreid liggende Aaën en Dieën in Waterland. Verder gaat het om het aan de westzijde van 
de gemeente gelegen Varkensland. Dit gebied is - evenals het Markermeer - onderdeel van de 
speciale beschermingszone die is ingesteld in het kader van de Europese Vogelrichtlijn.  
 
Het veenweidegebied behoort tot het stiltegebied Broekpolders. Door de steeds grotere be-
hoefte aan rust aan de ene kant en de verdere groei van het verkeer en de oprukkende verste-
delijking aan de andere kant, is de aanwijzing en handhaving van stiltegebieden steeds erg 
actueel. Uit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting in de Noord-Hollandse stiltegebieden de 
laatste 5 jaar met 20 procent is toegenomen. Oorzaak is het weg- en vliegverkeer. Voor de stil-
tegebieden geldt bij vergunningverlening het heersende achtergrondgeluidsniveau verminderd 
met 5 dB(A) als richtwaarde. Het achtergrondgeluidsniveau, de norm van L95, is de waarde die 
95 procent van de tijd wordt overschreden). De grenswaarde L95 is gebiedsafhankelijk en 
maximaal 45 dB(A). In de stiltegebieden mag het geluidsniveau overdag niet hoger zijn dan 
45 dB(A), ’s avonds niet hoger dan 40 dB(A) en ’s nachts niet hoger dan 35 dB(A). Dat zijn ge-
luidsniveaus waarbij de geluidsbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is dat 
de in het gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden verstoord. In deze 
gebieden is het beleid gericht op het weren van structurele geluidsbronnen als wegen, bedrij-
ven, lawaaiige (recreatie) objecten en woonlocaties uit de gebieden en uit een overgangszone 
rond de stiltegebieden. De stiltegebieden liggen buiten de plangrens. 
 
 
VII.9.  Handhaving 
 
Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire verant-
woordelijkheid voor controle en handhaving ligt bij de gemeente. Handhaving kan worden om-
schreven als elke handeling die erop gericht is de naleving van regelgeving te bevorderen of 
een overtreding te beëindigen. Het doel ervan is om de duurzame bescherming van mens en 
omgeving te waarborgen. Binnen het kader van het bestemmingsplan heeft regelgeving met 
name betrekking op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. Bij overtreding moet 
gedacht worden aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een verleende ver-
gunning, het handelen zonder of in afwijking van een noodzakelijke aanlegvergunning en het 
gebruik van gronden en opstallen in strijd met de gebruiksvoorschriften van het bestemmings-
plan of een vrijstelling. 
 
Handhaving wordt onderscheiden in preventieve en repressieve handhaving. Preventieve 
handhaving bestaat uit actief toezicht door of namens de gemeente, bijvoorbeeld door regelma-
tige controles op de uitvoering van vergunningen en regelmatige gebiedscontroles. Voorts uit 
het opstellen van duidelijke en maatschappelijk geaccepteerde regels en uit communicatie en 
voorlichting. Repressieve handhaving bestaat uit de aanwending van publiekrechtelijke midde-
len bij geconstateerde overtredingen, zoals het opleggen van een dwangsom of het uitoefenen 
van bestuursdwang. Daarnaast is het mogelijk strafrechtelijke middelen toe te passen en pri-
vaatrechtelijke actie te ondernemen bij inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente. Re-
pressieve handhaving heeft als primair doel een einde te maken aan een specifieke overtreding 
van de WRO of de Woningwet. 
   
De “Handhavingsnotitie voor de gemeente Waterland” geeft richtlijnen en aanbevelingen voor 
handhaving van ruimtelijke regelgeving. In de structuurvisie Waterland 2005 wordt aangegeven 
dat de belangrijke bodemkundige, natuur-, landschaps-, en cultuurhistorische waarden binnen 
de gemeente Waterland door verschillende ontwikkelingen worden bedreigd. De beleidsstrate-
gie welke in de structuurvisie wordt verwoord, houdt in dat enerzijds de aanwezige hoge waar-
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den behouden dienen te worden, maar anderzijds enige ruimte voor ontwikkelingen gewenst is. 
Om deze beleidslijnen concreet inhoud te geven, is onder andere het onderhavige bestem-
mingsplan opgesteld en een nieuw plan voor het hele landelijke gebied. In de gemeente Water-
land hebben de vele claims op de schaarse ruimte, de druk van stedelijke functies en de ont-
wikkelingen in de landbouw geleid tot een toenemende aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Naast het formuleren van ruimtelijk beleid en regelgeving is een actieve en efficiënte handha-
vingsrol van de gemeente gewenst. De gemeente Waterland is actief bezig met handhaving, 
hetgeen blijkt uit een relatief hoog aantal aanschrijvingen op jaarbasis. Met betrekking tot het 
stedelijk gebied is niet zozeer sprake van nieuwe ontwikkelingen, maar gaat het om een toene-
mende druk als gevolg van woningbehoefte, de beperkte uitbreidingsmogelijkheden, het toeris-
tisch-recreatief medegebruik en de blijvende behoefte om te bouwen en reclame te voeren. In 
het landelijk gebied is er sprake van een toenemend areaal ruwvoederteelt, opkomst van niet-
agrarische activiteiten, toename van aantal deeltijd- en hobbyboeren en het recreatief gebruik 
vanuit de agglomeratie Amsterdam. 
 
De handhaafbaarheid van een bestemmingsplan is met name afhankelijk van het draagvlak van 
de voorschriften onder de burgers en van de duidelijkheid van de voorschriften. In dit bestem-
mingsplan is aangesloten op de actuele maatschappelijke behoefte wat betreft bouwen en ge-
bruik. Voorts kan door middel van de flexibiliteitsbepalingen en de nadere eisenregeling ruim-
schoots worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. De plankaart, de toelichting en de 
voorschriften zijn zodanig op elkaar afgestemd dat interpretatieproblemen en problemen met 
betrekking tot de uitvoering zo veel mogelijk worden voorkomen. 
 
Voorafgaand aan de ter visie legging van het ontwerp-bestemmingsplan is het plangebied nog-
maals geïnventariseerd op zowel bouwen als gebruik. De resultaten van deze inventarisatie 
worden betrokken bij de procedure van vaststelling van het bestemmingsplan. Hierbij wordt 
afgewogen of geconstateerde illegale situaties kunnen worden gelegaliseerd of op termijn zul-
len worden gehandhaafd. 
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VIII. JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING 
 
 
VIII.1 Inleiding 
 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan is zoveel mogelijk aangesloten op de systematiek 
van het geldende bestemmingsplan “Ilpendam”. 
 
 
VIII.2 Juridische methodiek 
 
De regelgeving, zoals opgenomen in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985), 
biedt gemeenten de mogelijkheid tot het opstellen van flexibele en globale bestemmingsplan-
nen. Hiermee kan worden ingespeeld op gedurende de planperiode wijzigende omstandighe-
den en op maatschappelijke ontwikkelingen zonder dat het bestemmingsplan direct hoeft te 
worden gewijzigd. 
 
In het bestemmingsplan “Broek in Waterland” is in hoofdzaak gekozen voor een gedetailleerde 
eindbestemming. Alleen voor de ontwikkelingslocatie Eilandweg is een globale uit te werken 
bestemming gehanteerd. Hiermee heeft de gemeente de plicht om deze locatie binnen de plan-
periode te realiseren. Overigens zijn er binnen het plangebied meer plekken aanwezig waar 
nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Voor elke locatie is overwogen hoe deze het beste 
in het bestemmingsplan kon worden opgenomen. Voor een aantal locaties heeft dit geresultaat 
in een directe bouwtitel, aan andere gebieden is een wijzigingsbevoegdheid toegekend.    
 
Op basis van de bepalingen van een eindbestemming kunnen direct bouwvergunningen worden 
afgegeven, indien deze passen binnen de doeleindenomschrijving en de bebouwingsbepalin-
gen. In deze gevallen is er sprake van een directe bouwtitel. Volledigheidshalve wordt opge-
merkt dat een eindbestemming niet altijd een zeer gedetailleerde regeling bevat. Afhankelijk 
van de situatie kan er ook sprake zijn van een globaal karakter, met meerdere functies of enige 
flexibiliteit.  
 
In het geval van een uit te werken bestemming kunnen bouwvergunningen pas worden afgege-
ven nadat de globale bestemming door burgemeester en wethouders is uitgewerkt in een uit-
werkingsplan of een uitwerkingsvoorschrift. Daarbij dient het college zich te houden aan de door 
de raad vastgestelde regels. Logischerwijs sluit het uitwerkingsplan aan op de regeling die in 
het bestemmingsplan voor de betreffende bestemmingen is opgenomen. In de voorschriften is 
de procedure vermeld die moet worden gehanteerd bij uitwerking. 
 
 
VIII.3 Kaart 
 
De bij het bestemmingsplan behorende kaart geeft door middel van coderingen, arceringen en 
kleur de bestemming van de gronden aan. Daarnaast bevat de kaart aanwijzingen en aandui-
dingen welke verband houden met de toekomstige inrichting van het plangebied. De kaart be-
staat uit 2 kaartbladen en is getekend op schaal 1:1000, met als ondergrond een zogenaamde 
grootschalige basiskaart (GBKN). 
 
 
VIII.4 Voorschriften 
 
De voorschriften bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van 
bebouwing. De voorschriften zijn onderverdeeld in hoofdstukken en worden hierna artikelsgewijs 
toegelicht. 
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Artikel 1, Begripsbepalingen 
In de voorschriften worden verscheidene begrippen gebruikt die voor verschillende uitleg vat-
baar zijn. Door het opnemen van de definities van deze begrippen worden misverstanden over 
de uitleg van de voorschriften beperkt. 
 
Artikel 2, Wijze van meten 
In de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan worden nogal eens eenheden (bijvoorbeeld 
‘hoogte’ en ‘peil’) genoemd die op verschillende manieren gemeten of berekend kunnen wor-
den. Dit artikel geeft op eenduidige wijze aan hoe deze eenheden gemeten of berekend dienen 
te worden om misverstanden te voorkomen. 
 
Artikel 3, Anti-dubbeltelbepaling 
Door het opnemen van dit artikel wordt voorkomen dat gronden meerdere malen in beschou-
wing worden genomen bij verschillende aanvragen om bouwvergunning. 
 
Artikel 4, Hoogteaanduidingen 
Indien in hoofdstuk II voor bestemmingen en gebruik geen specifieke hoogtematen zijn ge-
noemd dan gelden de maten die genoemd zijn in dit artikel. 
 
Artikel 5, Overschrijding bouwgrenzen en toepasselijkheid bouwverordening  
In dit artikel zijn bepalingen over ondergeschikte bouwdelen opgenomen. Het betreft bouwdelen 
waarop de bebouwingsgrenzen niet van toepassing zijn. 
In het tweede lid is vermeld dat voor parkeergelegenheden de bouwverordening van toepassing 
is. Daarbij zijn de kencijfers van het C.R.O.W., zoals genoemd in de ASVV uitgangspunt.    
 
Artikel 6, Algemene vrijstellingsbevoegdheid 
Dit artikel biedt de mogelijkheid om af te wijken van in de voorschriften aangegeven grenzen en 
maatvoeringen, alsmede voor het realiseren ven bepaalde nutsvoorzieningen. 
 
Artikel 7, Wijzigingsbevoegdheden 
In dit artikel wordt verwezen naar grenzen van gebieden op de plankaart, waarbinnen onder de 
opgenomen voorwaarden wijziging naar een andere bestemming is toegestaan. Voorts is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het gebied van het beschermd dorpsgezicht te vergro-
ten. Daartoe is op de kaart is een wijzigingsgebied aangeduid, waarbinnen de gronden door 
toepassing van een procedure ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening eveneens 
de aanduiding beschermd dorpsgezicht kunnen krijgen. 
 
Artikel 8, Algemene procedurevoorschriften 
Dit artikel bepaalt dat in geval van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 15 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), dan wel uitwerking of wijziging van het be-
stemmingsplan op grond van artikel 11 van de WRO, de procedure als beschreven in artikel 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd dient te worden. Tevens is geregeld hoe kan wor-
den geanticipeerd op een uitwerkingsplan. 
 
Artikel 9, Bestaande maten 
Door middel van deze bepaling wordt voorkomen dat (delen van) bouwwerken onbedoeld onder 
het overgangsrecht komen te vallen. Alle bestaande afstanden, hoogten, oppervlakten en in-
houdsmaten welke afwijken van de maten genoemd in het bestemmingsplan worden in die ge-
vallen beschouwd als vervangende maat. 

 
Artikel 10, Beschermenswaardige panden en objecten 
In dit artikel wordt aangegeven hoe met vernieuwen, veranderen en uitbreiden van monumen-
ten, beeldbepalende en waardevolle panden en objecten en met alle panden en objecten bin-
nen de aanduiding “beschermd dorpsgezicht” moet worden omgegaan. 
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Artikelen 11 - 29, Bestemmingen en gebruik 
 
In dit hoofdstuk zijn de bepalingen opgenomen die specifiek voor de bestemmingen in het plan-
gebied gelden. Per bestemmingsbepaling geldt een standaardvolgorde van voorschriften 
(waarbij de onderdelen 3 - 9 niet in alle bestemmingen voorkomen): 
1. Doeleindenomschrijving; 
2. Bouwvoorschriften; 
3. Vrijstellingsbevoegdheden; 
4. Wijzigingsbevoegdheden; 
5. Bijzondere gebruiksvoorschriften; 
6. Nadere eisen; 
7. Aanlegvoorschriften; 
8. Verhouding tot samenvallende bestemmingen; 
9. Adviesprocedure. 
 
Artikel 11, Woondoeleinden 
Uitgangspunt bij de bestemming “woondoeleinden” is het consolideren van de bestaande situa-
tie. De bestemming is opgesplitst in “woondoeleinden, categorie I” en “woondoeleinden, catego-
rie II”. De eerste categorie is gehanteerd voor de woningen binnen het gebied dat is aangewe-
zen als beschermd dorpsgezicht, of daar mogelijk in de toekomst toe gaat behoren. Het betreft 
met name woningen die volgens de welstandsnota tot het gebied van de historische kom beho-
ren (met uitzondering van de Noordmeerweg). De woningen die daarbuiten zijn gelegen in uit-
breidingsgebieden, zijn ondergebracht in categorie II.   
Ter bescherming van de bijzondere waarden binnen het beschermd dorpsgebied dient bij even-
tuele uitbreidingen en veranderingen een zorgvuldige afweging gemaakt te worden in hoeverre 
hierbij geen afbreuk wordt gedaan aan de bestaande kwaliteiten. Daarom zijn de mogelijkheden 
voor uitbreiding van de hoofdgebouwen binnen wooncategorie I beperkter dan in categorie II. 
Vanwege de aanwezigheid van over het algemeen grotere percelen zijn in categorie I wel meer 
bijgebouwen toegestaan.  
Voor woningen gelegen binnen de bestemming “woondoeleinden, categorie I” geldt dat hoofd-
gebouwen niet mogen worden vergroot. Aanbouwen en bijgebouwen zijn toegestaan tot een 
gezamenlijke oppervlakte van 75m2 mits het bouwperceel voor niet meer dan 50% wordt be-
bouwd.  
Voor woningen gelegen binnen de bestemming “woondoeleinden, categorie  II” geldt dat hoofd-
gebouwen naar achteren mogen worden vergoot tot een maximum van 30% van het oorspron-
kelijke hoofdgebouw. 
De bouw van aanbouwen en bijgebouwen is toegestaan onder de voorwaarde dat niet meer 
dan 40% van het bouwperceel wordt bebouwd en dat de gezamenlijke oppervlakte van deze 
gebouwen niet meer bedraagt dan 50m2. 
Ter verhoging van de flexibiliteit zijn in dit artikel verschillende vrijstellingsbevoegdheden oge-
nomen, die het burgemeester en wethouders mogelijk maken om na een zorgvuldige afweging 
van de standaardregels af te wijken. Daarbij dient voorop te staan dat de bestaande kwaliteiten 
niet onevenredig aangetast dienen te worden.      
 
Artikel 12, Woondoeleinden, gestapelde woningen 
Gestapelde woningen zijn opgenomen in de bestemming "woondoeleinden, gestapelde wonin-
gen". Het betreft voornamelijk bestaande bebouwing, met uitzondering van Nieuwland 37. In de 
bouwvoorschriften is uitgangspunt handhaving van de bestaande bebouwingsmaten. 
 
Artikel 13, Wooncomplex 
Woningbouw behorende tot bijvoorbeeld een verzorgingshuis is opgenomen binnen de be-
stemming “wooncomplex”. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid kan uitbreiding in de 
hoogte van de bebouwing plaatsvinden en wijziging van het aantal en type woning. 
 
Artikel 14, Woonarkenligplaats 
De gronden die in de bestaande situatie voor woonarken en daarbij behorende gronden in ge-
bruik zijn, zijn bestemd als “woonarkenligplaats”. In de bebouwingsvoorschriften is opgenomen 
wat de maximale omvang van de woonarken en de bijbehorende erfbebouwing is. 
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Artikel 15, Woondoeleinden in combinatie met andere functies 
In een aantal gevallen is sprake van een bedrijfswoning bij kantoren, detailhandel en horeca. 
Binnen de woonbestemming zijn daarvoor geen mogelijkheden, zodat deze combinatie van 
functies in een separate bestemming is opgenomen. 
 
Artikel 16, Bedrijfsdoeleinden 
Binnen de bestemming “bedrijfsdoeleinden” zijn de bestaande bedrijven in het plangebied op-
genomen. Over het algemeen zijn dit bedrijven die in categorie 2 van de Staat van Bedrijfsacti-
viteiten (die als bijlage van de voorschriften is opgenomen) vallen. Hierop zijn twee uitzonderin-
gen: een metaalverwerkingsbedrijf -Bm- en een transportbedrijf -Bt, welke tot categorie 3 beho-
ren.  
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het genoemde transportbedrijf, alsmede de 
gronden met de bestemming “Bedrijven, foerageerhandel -Bf- te wijzigen in de bestemming 
“Woondoeleinden, categorie I -WI-”. 
 
Artikel 17, Maatschappelijke doeleinden 
Binnen het plangebied zijn een aantal maatschappelijke functies gelegen (kerk, schoolgebouw) 
die binnen deze bestemming zijn opgenomen. Om functiewisselingen binnen de bestemming te 
voorkomen, zijn de begraafplaats en de nutsvoorzieningen specifiek bestemd. 
 
Artikel 18, Recreatieve doeleinden 
Binnen deze bestemming zijn de sportvelden met bijbehorende bebouwing (buitensport), de 
verhuurbedrijven van watersportartikelen (watersport) en de speelvelden opgenomen. Door 
middel van de aanduiding ‘b’ is aangegeven welke gronden bebouwd mogen worden. 
Dit artikel bevat tevens een wijzigingsbevoegdheid, die onder voorwaarden een intensivering 
van de bestaande toeristisch recreatieve functies mogelijk maakt. 
 
Artikel 19, Horecadoeleinden 
Deze bestemming is eigenlijk specifiek gehanteerd om uitbreiding van de snackbar aan het 
Nieuwland mogelijk te maken. 
 
Artikel 20, Agrarische doeleinden 
De binnen het plangebied voorkomende agrarische functies zijn binnen deze bestemming gere-
geld. Binnen deze bestemming ligt de nadruk op het behoud van het open agrarisch landschap 
en zijn geen gebouwen toegestaan. Ter bescherming van de waarde van de gronden zijn aan-
legvoorschriften opgenomen. 
 
Artikel 21, Garages en bergplaatsen 
Op enkele plaatsen binnen het plangebied zijn clusters van garages en bergplaatsen gereali-
seerd. Aangezien deze niet direct behoren bij de erfbebouwing van een specifieke woning zijn 
deze separaat in de bestemming “garages en bergplaatsen” geregeld. Uitgangspunt voor de 
bebouwingsregeling is de bestaande maten van de bebouwing. 
 
Artikel 22, Tuinen 
Deze bestemming richt zich met name op gronden die bij woningen behoren. Binnen de be-
stemming mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Daarbij wordt 
voorgestaan de bestaande openheid en doorzichten zoveel mogelijk te handhaven.  
De voor- en zijtuinen zijn afzonderlijk aangeduid met “(v)”. Op de gronden met deze aanduiding 
mogen in beginsel geen andere bouwwerken worden gebouwd dan terreinafscheidingen tot een 
hoogte van maximaal 1 m. Bij wijze van uitzondering zijn enkele plaatsen aangeduid waar car-
ports of bijgebouwtjes worden toegestaan. Daarnaast is op andere plaatsen de aanduiding “1” 
toegevoegd. Daar is het beleid gericht op het beschermen van de aanwezige cultuurhistorische 
waarde. Hiertoe zijn aanlegvergunningen voor bepaalde werkzaamheden opgenomen en wordt 
de hoeveelheid verharding aan banden gelegd. 
 
Artikel 23, Groenvoorzieningen 
Het bestaande openbaar groen in het plangebied is met deze bestemming opgenomen. De 
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bebouwingsmogelijkheden zijn beperkt tot andere bouwwerken die binnen de bestemming pas-
sen. Aangezien het veelal groenelementen betreft die van structureel belang worden geacht, is 
parkeren binnen deze bestemming niet toegestaan. 
 
Artikel 24, Verkeersdoeleinden, wegen 
Binnen deze bestemming is de provinciale weg, die door het plangebied loopt, opgenomen. 
De bestaande brug en het brugwachtershuisje zijn als beeldbepalend object aangeduid. 
 
Artikel 25, Verkeersdoeleinden, verblijfsgebied 
Deze bestemming omvat de wegen (met uitzondering van de provinciale weg) en openbare 
paden die in het plangebied aanwezig zijn. 
 
Artikel 26, Water 
In deze bestemming zijn het gebruik van het water en de bebouwingsmogelijkheden in en over 
het water opgenomen. 
 
Artikel 27, Uit te werken woonbestemming 
Voor de locatie Eilandweg is in de toekomst woningbouw voorzien. Voor de betreffende locatie 
is een uit te werken woonbestemming opgenomen. Bij uitwerking moet aan de in de voorschrif-
ten opgenomen uitwerkingsregels worden voldaan. Voor de gronden met een uit te werken 
bestemming geldt een voorlopig bouwverbod. Anticipatie is mogelijk doordat burgemeester en 
wethouders hiervan vrijstelling kunnen verlenen. Dat is echter alleen toegestaan indien het 
bouwplan voldoet aan de in de voorschriften opgenomen uitwerkingsregels en past binnen een 
reeds vastgesteld uitwerkingsplan of een vastgesteld ontwerp hiervoor. 
 
Artikel 28, Waterkering 
Dit artikel regelt de op de plankaart aangegeven beschermingszone van de waterkering langs 
de Broekermeerdijk. 
 
Artikel 29, Gebruiksbepalingen 
Hierin is het verbod op het gebruik van gronden in strijd met de (doeleindenomschrijving bij de) 
bestemming opgenomen. Tevens is het verboden gronden in gebruik te geven of te laten ge-
bruiken in strijd met de bestemming. Deze laatste toevoeging kan in het kader van de handha-
ving van het bestemmingsplan van pas komen; als de daadwerkelijke gebruiker niet op te spo-
ren is, kan tegen de eigenaar van de gronden alsnog handhavend worden opgetreden. 
In lid 2 en 3 van dit artikel is aangegeven welke vormen van gebruik in elk geval strijdig zijn met 
de bestemmingen in het plan. 
Lid 4 betreft de zogenaamde ‘toverformule’. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling 
van het gebruiksverbod, indien strikte toepassing van dat verbod zou leiden tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik die niet door een dringende reden wordt gerechtvaardigd. De 
toepassing van deze vrijstelling is geen volledig vrije bevoegdheid. De vrijstellingsbevoegdheid 
kan namelijk uitsluitend worden toegepast indien vaststaat dat een zinvol gebruik van de betref-
fende gebouwen of opstallen conform de geldende bestemming naar objectieve maatstaven 
niet meer mogelijk is. In dat geval dient de vrijstelling in principe verleend te worden. 
 
Artikel 30, Aanlegvergunningen 
In dit artikel is de bescherming van de gronden met archeologische waarde en bouwwerken 
binnen de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht in het plangebied geregeld. In het kader 
van de aanvraag om een aanlegvergunning wordt een afweging gemaakt tussen de activiteit en 
de te beschermen waarden. 
 
Artikel 31, Overgangsbepalingen 
Indien de voorschriften wat betreft gebruik of bebouwing afwijken van een bestaande, legale 
situatie, dan zijn daarop de overgangsbepalingen van toepassing. Deze hebben tot doel be-
staande belangen te respecteren, totdat realisering van de nieuwe bestemmingsbepalingen dan 
wel bebouwingsbepalingen plaatsvindt. 
Voor bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, is bepaald dat deze gedeeltelijk mogen 
worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijking niet wordt vergroot. Gehele of 
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gefaseerde vernieuwing is in principe uitgesloten. Het doel van het overgangsrecht is, dat een 
bouwwerk in de bestaande staat in stand mag worden gehouden. Uitsluitend na het tenietgaan 
van het bouwwerk door een calamiteit, is onder voorwaarden gehele vernieuwing toegestaan. 
Vergunningsplichtige bouwwerken die zonder vergunning zijn opgericht kunnen door over-
gangsrecht niet gelegaliseerd worden.  
Voor het gebruik dat onder het overgangsrecht valt, is bepaald dat dit mag worden voortgezet. 
Het gebruik mag worden gewijzigd voor zover de afwijking ten opzichte van het toegestane 
gebruik niet vergroot wordt. 
 
Artikel 32; Strafbepaling 
 
In deze bepaling is aangegeven welke overtredingen strafbaar zijn in de zin van artikel 1a onder 
2 van de Wet op de economische delicten. Dit artikel bepaalt: 

Economische delicten zijn eveneens: [...] overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: [...] de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening, de artikelen 10, eerste en tweede lid, en 14 - voor zover aangeduid als strafbare 
feiten - alsmede de artikelen 17, vierde lid, 21, derde lid, 28, vierde lid, 29, achtste lid, en 45, tweede lid; [...]. 

 
Deze bepaling betreft dus uitsluitend handhaving op grond van economisch strafrecht. De be-
voegdheid ten aanzien van bestuursrechterlijke handhaving is geregeld in artikel 125 van de 
Gemeentewet. 
 
Concreet worden in dit artikel het gebruik in strijd met de bestemming en de uitvoering van ver-
gunningsplichtige werken en werkzaamheden zonder aanlegvergunning onder het economisch 
strafrecht gebracht. 
 
Artikel 33; Slotbepaling 
Dit artikel bepaalt hoe het bestemmingsplan aangehaald dient te worden. 
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IX.  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 
 
IX.1. Wettelijke basis 
 
Conform artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 voert de gemeente in het kader 
van het bestemmingsplan een onderzoek uit naar de financiële uitvoerbaarheid van het plan. 
 
 
IX.2. Grondbeleid 
 
In het plan wordt een aantal ontwikkelen voorzien waarbij de mogelijkheid wordt geboden op di-
verse locaties nieuwe woningen en/of voorzieningen te ontwikkelen (zie hoofdstuk 6). Op dit mo-
ment is voor deze locaties nog geen exploitatie-opzet beschikbaar waaruit blijkt dat woningbouw-
ontwikkeling ter plaatse financieel uitvoerbaar is.  
 
Daarnaast zijn in het plan diverse wijzigingslocaties opgenomen. Voor deze ontwikkelingen geldt 
dat de economische haalbaarheid niet eerder aangetoond hoeft te worden dan bij het daadwerke-
lijk gebruikmaken van de desbetreffende wijzigingsmogelijkheid. 
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X. INSPRAAK, OVERLEG EN ZIENSWIJZEN 
 
 
X.1 Inspraak 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf vrijdag 3 juni 2005, gedurende 4 weken, in het 
kader van de inspraakprocedure ex. artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter visie 
gelegen. Op maandag 20 juni 2005 heeft in Het Broekerhuis een inspraakavond plaatsgevon-
den. De ter visie legging en de inspraakavond zijn op donderdag 2 juni 2005 in het huis-aan- 
huisblad “Ons  Streekblad” aangekondigd.  
Op 2 juni 2005 is de inspraakprocedure tevens middels een in Broek in Waterland huis-aan-huis 
verspreide folder aan de inwoners van Broek in Waterland kenbaar gemaakt. 
 
Totaal zijn 61 inspraakreacties ontvangen, waarvan er ongeveer 26 leiden tot aanpassingen in de 
plankaart, voorschriften en/of toelichting. Alle reacties zijn samengevat en van een antwoord en 
conclusie voorzien door het college van burgemeester en wethouders. Deze zijn opgenomen in 
een door de gemeente opgestelde Concept Nota van Wijzigingen Voorontwerp bestemmingsplan 
Broek in Waterland d.d. 2 oktober 2006. 
  
 
X.2 Overleg ex artikel 10 Bro 
 
Op 3 juni 2005 is het voorontwerp-bestemmingsplan in het kader van het artikel 10 BRO-overleg 
aan diverse instanties verzonden met het verzoek een eventuele reactie binnen twee maanden 
aan de gemeente kenbaar te maken. 
 
Totaal zijn 17 overlegreacties ontvangen, waarvan er ongeveer 8 leiden tot aanpassingen in de 
plankaart, voorschriften en/of toelichting. Deze reacties zijn eveneens samengevat en van een 
antwoord en conclusie voorzien door het college van burgemeester en wethouders. Tevens zijn 
ze opgenomen in de Concept Nota van Wijzigingen Voorontwerp bestemmingsplan Broek in Wa-
terland.  
 
 
X.3 Zienswijzen 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 23 november 2007 tot 4 januari 2008 ter inzage gelegen. 
Naar aanleiding daarvan zijn totaal 80 zienswijzen ingediend, waarvan er 11 hebben geleid tot 
aanpassingen van het plan. Alle zienswijzen zijn samengevat en van een antwoord en conclusie 
voorzien door het college van burgemeester en wethouders. Deze zijn opgenomen in een door de 
gemeente opgestelde Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Broek in Waterland d.d. 3 maart 
2008. Deze nota bevat tevens een aantal ambtshalve wijzigingen, die eveneens in het plan zijn 
verwerkt.    
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Bijlage 1 
Cultuurhistorische verkenning  

van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
Aanwijzing beschermd dorpsgezicht 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 
Monumentenverordening Waterland 2005  

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 
Subsidieverordening  

gemeentelijke monumenten 2005  
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