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V.  PLANBESCHRIJVING  
 
 
V.1.  Inleiding 
 
Voor het beschermd dorpsgezicht is gekozen voor een gedetailleerde planvorm. Met betrekking 
tot de overige gebieden is aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan Ilpendam. Het plan legt 
grotendeels de huidige stedenbouwkundige opzet en functiesamenstelling vast. Dit met uitzon-
dering van een tweetal aspecten.  
Het eerste betreft bestaande situaties die verbetering behoeven, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de inrichting. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het parkeer- en evenementenplein 
ter plaatse van het Nieuwland, waar gestreefd wordt naar herinrichting en een passende afwer-
king van de pleinwanden. Het plan biedt hier ruimte voor. Maar ook aan de hierna beschreven 
gebieden die een wijzigingsbevoegdheid hebben gekregen. 
Het tweede punt heeft te maken met locaties die voor woningbouw in aanmerking komen. Het 
voorliggende plan omvat zowel plekken waarvoor al concrete bouwplannen zijn ingediend, als 
locaties waarvan de verwachting is dat binnen de planperiode woningbouw zal worden gereali-
seerd.                                                                                                                                                                              
 
In het plan is een aantal bouwplannen als recht opgenomen. Het gaat daarbij om plannen, 
waarover reeds een beslissing is genomen en die in procedure zijn gebracht. Hiertoe behoren: 
de nieuwe bebouwing voor Nieuwland 37(8 appartementen), de vervangende bebouwing op de 
locatie Stokpaardje (10 woningen), de uitbreidingsbuurt Veenderijvaart (65 woningen), het plan 
Riemersma alsmede het bouwplan woning met kapsalon, beiden gesitueerd nabij de Burg. Pee-
reboomweg (4 woningen). 
 
Daarnaast is in het bestemmingsplan aan een aantal gebieden een wijzigingsbevoegdheid  
toegekend. Dit betreft onder meer het bedrijventerrein Hellingweg, alsmede het terrein beho-
rend bij KEBO meubelen. De gemeente wil dit gebied op termijn transformeren tot woongebied 
(maximaal 100 woningen). Dit vergt een grote inspanning, gezien de diversiteit van de verte-
genwoordigde belangen.  
Andere locaties, zoals De Draai, Galgouw, Van Disweg en Eilandweg, komen later in deze toe-
lichting verder aan de orde.  
 
In het bestemmingsplan is gekozen voor een onderscheid tussen de historische kom en nieuw 
gebied. De daarvoor aangehouden begrenzing van de historische kom valt niet geheel samen 
met het gebied dat als beschermd dorpsgezicht is aangewezen. Uit praktische overwegingen is 
uitgegaan van de gebiedsindeling zoals opgenomen in de welstandsnota van de gemeente. Dit 
met uitzondering van de omgeving van de Noordmeerweg, die buiten de historische kom valt. 
Bij de eerstvolgende wijziging van de Welstandsnota zal dit gebied daarin worden aangepast.  
De omvang van het historische gebied in de Welstandsnota komt globaal overeen met de be-
bouwingscontour van het dorp, zoals die was in 1901. De uitbreidingen van na 1901 zijn als 
nieuw gebied opgevat. In deze periode vindt door de Woningwet naast individuele bouw een 
ontwikkeling plaats van woningbouwcomplexen.  
 
Voor flexibiliteit  ten aanzien van gebruiksfuncties en bouwbepalingen bevat het voorliggende 
plan een aantal wijzigings- en vrijstellingsbevoegdheden. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de doelstellin-
gen van het plan kunnen worden verwezenlijkt. 
  
  
V.2.  Ruimtelijke ontwikkeling 
 
Zoals gezegd, is het plangebied onderverdeeld in twee zones: het gebied van de historische 
kom met de linten en het nieuwe uitbreidingsgebied.  
Voor de historische kom geldt een restrictief beleid. Daarbij wordt uitgegaan van het aanwezige 
stratenstelsel, de waterstructuur en het verkavelingspatroon. De veelal historische bebouwing is 
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qua contour gedetailleerd vastgelegd naar de huidige bebouwingsopzet. Op deze wijze wordt 
de fijnschalige karakteristiek van de individueel gebouwde panden beschermd. Nieuwbouw 
dient te worden afgestemd op de voor Broek in Waterland authentieke bouwstijl. Het gaat daar-
bij met name om de pandbreedte, de voorgeveloriëntatie, de goot- en bebouwingshoogte en de 
kaphelling. De gebouwen dienen te zijn uitgevoerd met kappen welke zijn bedekt met pannen, 
simpele overkragende goten, windplanken en kleinschalige raamopeningen en een voorgevel in 
de vorm van een top- of lijstgevel.  
 
Er is een onderscheid gemaakt naar openbaar gebied en particulier gebied. De particuliere 
percelen zijn in blokken samengevoegd tot globale bestemmingsvlakken.  
 
Bij het historische gebied is in hoofdzaak uitgegaan van de bestemmingen “Woondoeleinden, 
categorie I” en “Tuinen”.  
De bestaande hoofd- en bijgebouwen zijn met een fijnere arcering op de plankaart aangegeven 
(bestaande bebouwing). Daar waar een uitbreiding van bestaande bebouwing mogelijk wordt 
geacht is dit tevens door genoemde arcering op de kaart aangegeven (toegelaten uitbreidin-
gen). Door deze methodiek is de specifieke situering van de panden met het karakteristieke 
verstaffelingpatroon en de bebouwingssamenstelling op het erf vastgelegd. In geval van ver-
vanging moet de goot- en bebouwingshoogte van de huidige panden of pandgedeelten in prin-
cipe worden aangehouden. In de voorschriften is echter wel een vrijstellingsmogelijkheid opge-
nomen om hiervan af te kunnen wijken (afwijking van de bestaande maatvoering en bouwvorm). 
Het overige deel van het achtererf is wat grover gearceerd. Binnen categorie I mogen hoofdge-
bouwen niet worden vergroot.  
Binnen de bestemming “Tuinen” 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 geen andere bouwwerken worden gebouwd dan terreinafscheidingen tot een 
hoogte van maximaal 1 m. Tevens is op een aantal 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 hoe-
veelheid verharding aan banden gelegd.   
De specifieke regeling in het bestemmingplan is gebaseerd op de status van het gebied als 
beschermd dorpsgezicht. Een dergelijke vergaande regeling wordt ook van toepassing geacht 
voor het overige deel van de historische kom. Voor een beschermd dorpsgezicht is voor alle 
bouwactiviteiten een vergunning vereist. 
 
Bij het nieuwe uitbreidingsgebied is naast de bestemming “Tuinen”, de bestemming “Woondoel-
einden, categorie II” gehanteerd. Ook hier zijn de huidige gebouwen en achtererven met een 
arcering aangegeven.  Voor de hoofdbebouwing van bestemming -WII- geldt respectievelijk een 
maximale goot- en bebouwingshoogte van 7 m en 9 m. Binnen deze categorie zijn meer bouw-
mogelijkheden. De hoofdbebouwing mag naar achteren worden vergroot tot een maximum van 
30% van het oorspronkelijke hoofdgebouw.  
 
Bijgebouwen en aanbouwen  
Het bestemmingsplan maakt onderscheid tussen vrijstaande bijgebouwen, zoals garages en 
bergingen, en aanbouwen, veelal aan het hoofdgebouw vastzittende bebouwing in één bouw-
laag.  
Binnen “Woondoeleinden, categorie I” zijn bijgebouwen mogelijk tot een gezamenlijke opper-
vlakte van maximaal  75 m². mits het bouwperceel voor niet meer dan 50% wordt bebouwd. 
Voor “Woondoeleinden, categorie II” geldt, dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijge-
bouwen maximaal 50 m2 mag bedragen, waarbij 40% van het bouwperceel onbebouwd dient te 
blijven. Dat binnen categorie I meer bebouwing is toegestaan, komt doordat hier over het alge-
meen grotere percelen aanwezig zijn. 
  
Bijgebouwen binnen de bestemming “Woondoeleinden, categorie I” dienen in principe binnen 
het verlengde van de zijgevels van de woningen gebouwd te worden, zodat ze dus altijd achter 
het hoofdgebouw komen. In het plan is een vrijstelling opgenomen voor een vrije situering. 
Daarbij dient minimaal een afstand van 3 m ten opzichte van huidige of voormalige sloten aan-
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gehouden te worden. Tevens mag de beoogde openheid naar het achterliggende landschap 
niet onevenredig worden aangetast. 
Bij aanbouwen wordt veelal gedacht aan bebouwing die achter aan de hoofdbebouwing vastzit. 
In de voorschriften bij dit plan is geregeld dat de diepte van deze aanbouwen maximaal 4 meter 
mag bedragen en dat de goothoogte niet meer mag zijn dan de hoogte van de eerste bouwlaag 
van het bijbehorende hoofdgebouw.  
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een vrijstelling te verlenen voor een uitbouw aan 
de zijgevel van een woning. Deze uitbouw mag een diepte hebben van maximaal 1,5 m. Bo-
vendien dient altijd minstens 1 m (of binnen de bestemming woondoeleinden categorie I: 1,5 m)  
uit het verlengde van de voorgevel te worden gebouwd. De toegestane hoogte mag niet meer 
zijn dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw. 
 
Bij een aanbouw (uit- en achterbouw) moet worden uitgegaan van een opzet, welke qua massa, 
vormgeving en materiaalgebruik is afgeleid van de architectuur van het hoofdpand. Daarbij is 
van belang dat het hoofdgebouw dominant blijft.  
Een aanbouw dient met name binnen wooncategorie I afgedekt te zijn met een kap. 
 
Gepleit wordt voor behoud van samenhang binnen de diverse complexen door een voorzichtige 
benadering van verbouwplannen. Bij toevoeging van aanbouwen is het van belang rekening te 
houden met de vormgeving en de uitvoering van soortgelijke ingrepen in de buurt. 
 
 

 
 

 
Mogelijkheid tot bouwen van bijgebouwen 
 
Vrijstelling vereist tot bouwen van bijgebouwen  
 

 
Afbeelding 10 
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Indeling naar bestaande functies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woongebied  

Bedrijvengebied 

Maatschappelijk 

Voorzieningen 

Sport en groengebied 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Afbeelding 11 
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V.3.  Functionele ontwikkeling 
 
De huidige niet-woonfuncties in het woongebied zijn met een gecombineerde bestemming aan-
gegeven, namelijk woon- en detailhandelsdoeleinden,  woon- en kantoordoeleinden en woon- 
en horecadoeleinden. Afbeelding 11 geeft globaal aan waar sprake is van een zekere concen-
tratie van dergelijke functies. Voor de historische bebouwing in de bebouwingslinten is in de 
voorschriften een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen, waarbij een toevoeging aan de woon-
functie mogelijk wordt voor kleinschalige detailhandel, dienstverlening en horeca. Ten aanzien 
van detailhandel gaat het slechts om verkoop van eigen producten. Het betreft hier onderge-
schikte activiteiten; de woonfunctie van het pand moet primair behouden blijven. De medewer-
king aan de vrijstellingsbevoegdheid is mede afhankelijk van de consequenties voor het ver-
keersaanbod en parkeren. 
 
De overige op zichzelf staande niet-woonfuncties zijn bestemd volgens de bestaande gebruiks-
functie.  
Binnen de bestemming “Maatschappelijke doeleinden -M-“ is een extra specificatie gehanteerd 
voor het kerkhof aan het Roomeinde en voor de in het plangebied aanwezige nutsgebouwen . 
De aanwezige sportvelden zijn bestemd tot “Recreatieve doeleinden, dagrecreatie -RD-“, met 
een subbestemming “buitensport -RDb-“. De bestaande bebouwing is opgenomen in bebou-
wingsvlakken, waarvoor een maximale gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen geldt. Voor het 
zeilkamp Waterland en de aanwezige groepsaccommodatie is de subbestemming “watersport -
RDw-“ gekozen. Het speelveld aan de Buitenweren is bestemd tot “RDs”.    
 
De in het plangebied aanwezige bedrijven hebben de bestemming “Bedrijfsdoeleinden -B-“. 
Mede in verband met de milieuvergunning van de huidige bedrijven, zijn sommige ervan speci-
fiek bestemd door middel van een extra aanduiding.  
Bij het transportbedrijf aan het Zuideinde nr. 20 (Bt)en de foerageerhandel (Bf) aan de Molen-
gouw 24 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waardoor de bestemming (bij bedrijfsbe-
ëindiging) veranderd kan worden in de bestemming Woondoeleinden, categorie I.  
Met betrekking tot de agrarische percelen is qua regelgeving aangesloten op het vigerende plan 
“Landelijk gebied”.  
 
De bestemming “Groenvoorzieningen -G-” is gehanteerd voor groenelementen in het openbaar 
gebied, die veelal van structureel belang worden geacht. Parkeren binnen deze bestemming is 
daarom niet toegestaan. 
 
 
V.4.  Verkeer en parkeren 
 
Ten aanzien van het openbaar gebied is een onderscheid gemaakt naar wegverkeer (gebieds-
ontsluitingswegen) en erftoegangswegen. Bij wegverkeer  gaat het om wegen met een door-
gaand karakter, welke zijn bestemd als “Verkeersdoeleinden, wegen -Vw-“.  
Erftoegangswegen zijn bestemd als “Verkeersdoeleinden, verblijfsgebied“ (Vvb). Het gaat daar-
bij om wegen met weinig autoverkeer en verblijfsgebied (zie afbeelding 12). 
 
Voorts is op de kaart het waterstelsel met de bestemming “Water” aangegeven. Uitgegaan is 
van het waterstelsel overeenkomstig de topografische ondergrond. Uit de vergelijking van de 
huidige situatie met de oude kaartbeelden blijkt dat een aantal sloten niet meer aanwezig is. Er 
wordt naar gestreefd om daar waar mogelijk te komen tot herstel van voormalige afwateringslo-
ten. 
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Verkeersstructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interregionale weg 

Doorgaand lokaal verkeer 
 
 
Afbeelding 12
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VI. ONTWIKKELINGEN 
 
Bij ontwikkeling van nieuwe woningbouwplannen staat een gedifferentieerd woningaanbod voor 
ogen. Het gaat daarbij om plannen, welke variëren van uitsluitend vrijstaande woningen, tot en  
met een variatie aan woningen zoals: gestapelde woningen, grondgebonden rijwoningen, twee-
onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen. In principe is bij de ontwikkeling van woning-
bouwplannen een voorkeur voor doelgroepen, zoals starters en senioren, sociale huur- en 
goedkope koopwoningen, met name ten aanzien van de locaties die zich daarvoor goed lenen. 
Bij de uitbreidingslocaties wordt gestreefd naar de verhouding koop 70% en huur 30%. Bij de 
inbreidingslocaties (ICT) wordt, gelet op de vaak hogere ontwikkelingskosten, gestreefd naar 
koop 80% en huur 20%. Bij de genoemde percentages past evenwel een voorbehoud gezien de 
mogelijkheid van eventuele onvoorziene zaken zoals: bodemverontreiniging, geluidsaspecten 
en overige specifieke locatiekenmerken. 
 
In het najaar van 2006 heeft de gemeenteraad  van Waterland een woningbouwprogramma 
vastgesteld voor de periode 2006-2020. Het programma sluit aan bij de Streekplanuitwerking 
“Waterlands Wonen” van de provincie Noord-Holland en omvat de nieuwbouw van in totaal 
1.215 woningen. In kwantitatief opzicht ligt het bouwprogramma, behoudens een jaarlijkse ac-
tualisatie, voor de komende jaren dus vast. De in het programma opgenomen woningbouwloca-
ties zijn uit oogpunt van een goede volkshuisvesting en een evenwichtig woningaanbod in de 
kernen redelijk evenwichtig verspreid over de kernen. Spreiding is met name belangrijk voor het 
voorzieningenniveau en de dynamiek in de verschillende kernen. Daarnaast wordt nagegaan in 
hoeverre het bouwplan past in de kwalitatieve woonruimtebehoefte binnen de gemeente. In 
2007 wordt een verkenning gedaan naar de kwalitatieve woningbehoefte in Waterland. 
 
VI.1. Gebieden met een bouwrecht  
 
In het vorige hoofdstuk zijn reeds de locaties Veenderijvaart (65 woningen), Het Stokpaardje, 
Cornelis Roelestraat 1 (10 woningen) en Nieuwland 37 (8 woningen) genoemd, die als recht in 
dit bestemmingsplan zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat voor deze bouwplannen reeds proce-
dures vooruitlopend op dit bestemmingsplan in een ver gevorderd stadium zijn. 
 
Voor de locaties Veenderijvaart, Het Stokpaardje (Cornelis Roelestraat 1)en Nieuwland 37 zijn 
inmiddels bouwvergunningen verleend, maar lopen nog bezwaar- en beroepsprocedures.  
Het Bouwplan Veenderijvaart heeft betrekking op een lange strook grond aan de westzijde van 
het dorp. Bij de stedenbouwkundige opzet is aansluiting gezocht bij de aangrenzende woon-
buurten. Aan één zijde grenzen de achtererven van de woningen aan de Wagengouw en aan 
de andere zijde is de Veenderijvaart gelegen.  
Het bouwplan op de locatie Het Stokpaardje bestaat uit 10 woningen, in twee bouwlagen plus 
kap en voorziet in de bouw van 6 huurwoningen en 4 goedkope koopwoningen. 
Het bouwplan de hoek van de Vennen, het Nieuwland en de Binnenweeren geeft een ontwikke-
ling aan met 8 woonappartementen. Met een nieuwe gevelwand in de rooilijn in het verlengde 
van de bebouwing op Nieuwland nr. 19 tot en met nr. 25 ontstaat een logische afronding van de 
straatruimte. 
 
VI.2. Gebieden met een wijzigingsbevoegdheid 
 
Daarnaast zijn er nog andere locaties die op kortere of langere termijn voor woningbouw in 
aanmerking komen, waarbij onderscheid gemaakt tussen gebieden met een wijzigingsbe-
voegdheid en uitwerkingsgebieden.    
Bij gebieden met een wijzigingsbevoegdheid wordt in eerste instantie de huidige situatie vastge-
legd. Per gebied afzonderlijk worden in de voorschriften van het plan voorwaarden omschreven, 
waaraan de uitwerking van de voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. 
Totaal zijn er vier locaties aangewezen met een wijzigingsbevoegdheid voor meerdere wonin-
gen. Voor deze gebieden is onderzoek verricht op het gebied van archeologie, flora en fauna, 
verkeersafwikkeling, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. In sommige gevallen leidt dit tot 
nadere voorwaarden bij de daadwerkelijke uitvoering.  
Daarnaast komen nog locaties voor, waar bij bedrijfsbeëindiging één nieuwe woning mag wor-
den gerealiseerd.  
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Afbeelding 13
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A. Bedrijventerrein Hellingweg inclusief de KEBO 
Hoewel de planontwikkeling voor de transformatie van een bedrijventerrein doorgaans een pro-
ces van lange adem is, wil de gemeenteraad toch prioriteit geven aan het opstellen van een 
integrale stedenbouwkundige visie voor het gehele bedrijvengebied.  
Vooralsnog is het beleid gericht op het bevriezen van de huidige omvang van de aanwezige 
bedrijven. Uiteindelijk dient er sprake te zijn van beëindiging of verplaatsing van de bedrijven. 
Hiervoor is onder meer ruimte beschikbaar binnen de uitbreiding van het bedrijventerrein De 
Dollard in de nabij gelegen kern Watergang. 
In samenhang met de ontwikkeling ontstaat een mogelijkheid voor de verbreding van de Hel-
lingweg, hetgeen gewenst is vanwege de verkeersfunctie. Bovendien kan de toegang tot het 
dorp verbeterd worden. De begrenzing van de wijzigingsbevoegdheid is ruim gehouden, zodat 
een optimale reconstructie mogelijkheid is van het openbaar gebied.  
Uitgangspunt is een goede landschappelijke inpassing, een afstemming van de toekomstige 
bebouwing (qua massa en architectuur) op de kleinschalige omgeving en voldoende parkeer-
capaciteit op eigen terrein. Aan de Hellingweg dienen in principe geen parkeerplaatsen te wor-
den geprojecteerd.  
Het vastgestelde gemeentelijke woningbouwprogramma gaat voor deze ontwikkelingslocatie uit 
van 100 woningen (indicatief). Dit woningaantal is met opzet aan de hoge kant gehouden met 
het oog op de complexiteit van de herinrichting van het betrokken gebied. 
 
B. Bejaardencentrum Broekerhaven aan De Draai 
Het voormalig bejaardencentrum “Broekerhaven” is als gevolg van het concentratiebeleid van 
bejaardenvoorzieningen leeggekomen. Het gehele complex omvat een tweetal bungalow-
clusters met seniorenwoningen. Kenmerkend is de opzet van het complex met bebouwing in 
één laag met kap aan de buitenzijde en centraal het hoofdgebouw in twee lagen.  
Bij herontwikkeling van het gebied wordt in eerste instantie uitgegaan van handhaving van de 
tuinaanleg met de beide bungalowclusters. Het hoofdgebouw kan plaatsmaken voor een appar-
tementengebouw als middelpunt van het complex. Uitgangspunt bebouwing in 2 lagen met een 
incidentele verhoging als derde laag. Gestreefd moet worden naar een kleinschalig karakter. 
Aan de buitenzijde dient een geleding te zijn aangebracht van hooguit 6 m breed. Op deze wijze 
ontstaat een goede afstemming op de schaal van de gebouwde omgeving. Gepleit wordt voor 
de toepassing van een kap, zodat een landschappelijk herkenningspunt ontstaat. De maximale 
ontwikkelingscapaciteit wordt geschat op ca. 35 woningen, met eventueel een wijksteunpunt. 
Gelet op de ligging grenzend aan locatie Eilandweg, is in het plan een mogelijkheid opgenomen 
om een langzaamverkeerverbinding tussen beide woongebieden mogelijk te maken. In overleg 
met betrokkenen zal naar mogelijke alternatieven voor de verdere verkeersafwikkeling worden 
gekeken. 
 
C. Twee percelen aan de noordzijde van de Galggouw 
De strook aan de noordzijde van de Galggouw kan worden ontwikkeld ten behoeve van eigen 
kavels. Het gaat daarbij om een afronding van de aangrenzende bebouwingstroken, het door-
zetten van het lint als definitieve afronding van het dorp ter plekke. Het gaat om woningen met 
een landschappelijk karakter. Het woningtype is vrijstaand . Bij de uitwerking zijn de doorzichten 
naar het open land belangrijk. Uitgegaan wordt van woningen met 1 laag en een grote bewoon-
bare kaplaag. De maximale goot- en bebouwingshoogte bedragen 3,5 en 7 m. De capaciteit 
bedraagt hooguit 6 woningen.  
 
D. Een gebied aan de zuidzijde van de drs. J. van Disweg 
De buurt Noord, aan de zuidzijde van de drs. J. van Disweg, komt te liggen in een nogal kwets-
baar landelijk gebied. Met name aan deze zijde is het aanzicht op het dorp gezien vanuit het 
open landschap van groot belang. Gekozen wordt voor een relatief lage woningdichtheid van 15 
woningen per hectare. Oorspronkelijk werd uit gegaan van maximaal 8 vrijstaande woningen 
met achtertuinen langs het water, als voortzetting van de oorspronkelijke kenmerkende struc-
tuur van lintbebouwing langs ‘t Dee. Dit aantal is verhoogd naar 13, om de mogelijkheid te creë-
ren voor meer differentiatie in het type woning.    
Belangrijk is het behoud van het aanwezige slotenstelsel . De maximale goot- en bebouwings-
hoogte bedragen 7 en 9 m. De woningen moeten zijn uitgevoerd met een zadeldak. De ontslui-
ting van deze toekomstige woonbuurt is vanaf de Drs. J. van Disweg. De locatie Noord wordt 
opgevat als de definitieve afronding van het dorp. 
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VI.3. Uitwerkingsgebied 
 
Het open gebied langs de N247 ten noorden en oosten van de Draai, aangemerkt als de locatie 
Eilandweg, is in het bestemmingsplan opgenomen met een uitwerkingsbevoegdheid. 
De locatie valt binnen de rode contour van het streekplan en dient gezien te worden in samen-
hang met de wijzigingsbevoegdheid voor Broekerhaven. De plek leent zich goed voor een gedif-
ferentieerd woningprogramma. Te denken valt aan vrijstaande woningen en rijtjeswoningen. De 
ontsluiting van het buurtje kan worden geprojecteerd vanaf de Eilandweg met een langzaam-
verkeeraansluiting in de richting van de Draai. 
Vanwege de landschappelijke inpassing wordt voor de buitenzijde, aan de kant van de provinci-
ale weg, gedacht aan een geschakeerde bebouwingsopzet. Aan de binnenzijde van de uitbrei-
dingslocatie kan worden uitgegaan van eenvoudige rijtjeswoningen, zodat een afstemming 
plaatsvindt op de opzet van de aangrenzende buurt. Volgens een globale raming is een capaci-
teit mogelijk van ca. 45 woningen. De locatie wordt opgevat als een definitieve afronding van 
het dorp. 
 
Burgemeester en wethouders werken de bestemming niet eerder uit dan nadat is gebleken dat: 
• een afdoende oplossing aanwezig is voor de geluidzone van de N247; 
•  het uitwerken van de bestemming in overeenstemming is met het Provinciale beleid; 
• de bodemkwaliteit ter plaatse voldoende is en een schone grondverklaring is afgegeven. 
 
Bij de planontwikkeling van de uitwerkingslocatie dient bij voorkeur 70% van de woningen zon-
gericht te zijn. Voorts dient rekening te worden gehouden met de wateruitgangspunten van het 
Hoogheemraadschap Holland Noorder Kwartier, zoals vermeld in de waterparagraaf (paragraaf 
VII.6.). 
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