
 
 

 
 

 

BESTEMMINGSPLAN 'T SCHOUW  
 

ONTWERP 
 
 
 
 
 



 
  

Bestemmingsplan 't Schouw  
   

Code 1012108 / 01-06-12 



GEMEENTE WATERLAND 1012108 / 01-06-12 
BESTEMMINGSPLAN 'T SCHOUW  
 
TOELICHTING 
 

   

INHOUDSOPGAVE 
 

          blz 

1. INLEIDING 1 

1.  1. Aanleiding 1 
1.  2. Planologische regeling 1 
1.  3. Leeswijzer 1 

2. PLANBESCHRIJVING 3 

2.  1. Huidige situatie 3 
2.  2. De ontwikkeling 4 
2.  3. Landschappelijke inpassing 7 

3. BELEID  8 

3.  1. Provinciaal beleid 8 
3.  2. Regionaal beleid 9 
3.  3. Gemeentelijk beleid 10 

4. OMGEVINGSASPECTEN 11 

4.  1. Ecologie 11 
4.  2. Archeologie en cultuurhistorie 13 
4.  3. Water 13 
4.  4. Milieuzonering 15 
4.  5. Bodem 15 
4.  6. Geluid 16 
4.  7. Luchtkwaliteit 18 
4.  8. Externe veiligheid 19 
4.  9. M.e.r.-beoordeling 20 

5. JURIDISCHE PLANOPZET 21 

5.  1. Algemeen 21 
5.  2. Toelichting op de bestemmingen 21 

6. UITVOERBAARHEID 23 

6.  1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 23 
6.  2. Economische uitvoerbaarheid 23 
6.  3. Grondexploitatie 24 

7. VOOROVERLEG 25 

 
  



 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1  Verkeersonderzoek 
 
Bijlage 2 Ecologisch onderzoek 
 
Bijlage 3 Archeologisch onderzoek 
 
Bijlage 4 Bodemonderzoek zuidelijk deel 
 
Bijlage 5 Bodemonderzoek noordelijk deel 
 
Bijlage 6 Bodemonderzoek kavel Kanaaldijk 
 
Bijlage 7 Akoestisch onderzoek 
 
Bijlage 8 Luchtkwaliteitsonderzoek 
 
Bijlage 9 Onderzoek externe veiligheid 
 
Bijlage 10 Reactienota vooroverleg 
 
 
 



1012108 blz 1 
 

 
 
Bestemmingsplan 't Schouw     Buro Vijn B.V. 
Status: Ontwerp / 01-06-12 

1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

De bebouwing langs de zuidrand van het dorp Watergang wordt ’t Schouw 
genoemd. De gemeente wil hier samen met enkele ontwikkelaars een 
nieuwe woonlocatie met 54 nieuwe woningen bouwen. Het gaat om 50 wo-
ningen in het plangebied van ’t Schouw en om 4 sociale woningen aan de 
Kanaaldijk 85. Ook staat er in het gebied van ’t Schouw een bestaande 
woning die behouden blijft. De ligging van het plangebied is weergegeven 
in figuur 1. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied 

1.   2. Planologische regeling 

Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Watergang 1995 
(vastgesteld op 2 november 1995). In dit plan heeft het plangebied de be-
stemmingen ‘Woondoeleinden’, ‘Bedrijven’ (met de aanduiding ‘transport 
en opslagbedrijf’) en ‘Natuurgebied’. Om ontwikkeling van woningbouw op 
deze locatie mogelijk te maken, is een bestemmingsplanherziening nood-
zakelijk. 

1.   3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van het plan. Hierbij wordt inge-
gaan op de ruimtelijke en functionele aspecten van het plan. Vervolgens is 
in hoofdstuk 3 een beschrijving gemaakt van het provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met het plangebied en/of de ont-
wikkeling.  
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In hoofdstuk 4 wordt op de diverse omgevingsaspecten ingegaan. Een juri-
dische beschrijving van het plan is gegeven in hoofdstuk 5. Hierin wordt 
onder andere ingegaan op de bestemming. Ten slotte gaat hoofdstuk 6 in 
op de uitvoerbaarheid van het plan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. Ook wordt er in 
dit hoofdstuk aandacht besteed aan de grondexploitatie. 
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

Het landschap rondom Watergang wordt gekarakteriseerd als veenweide-
gebied. Het veenweidegebied is zeer open met brede watergangen. Ver-
spreid over het landschap liggen dorpen en boerderijen als eilanden in dit 
open landschap. De doorzichten over het water en uitzichten over het open 
landschap zijn nog steeds karakteristiek voor dit gebied.  
 
Het plangebied ligt ten zuiden en oosten van de lintbebouwing in ’t Schouw 
en ten noorden van bedrijventerrein De Dollard. Dit is te zien in figuur 2. De 
oorspronkelijke lintbebouwing was gesitueerd aan de Dorpsstraat van Wa-
tergang, maar sinds de aanleg van het Noordhollandsch kanaal is deze ge-
deeltelijk verdwenen. Toen ontstond er nieuwe bebouwing aan de Kanaal-
dijk. Tussen ‘t Schouw en het dorp Watergang is nu nauwelijks een ruimte-
lijke relatie. Dit komt door de relatief grote afstand tussen beide.  
 
In het zuidelijk deel van het plangebied zijn momenteel een transportbedrijf 
en een bestaande woning met groen er omheen gevestigd. Het noordelijk 
deel van het plangebied bestaat ook uit groen. Dit ligt verscholen achter de 
lintbebouwing aan de Kanaaldijk.  
 

 
Figuur 2. Het plangebied 
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2.   2. De ontwikkeling 

In het plangebied wordt woningbouw ontwikkeld. Naast de bestaande wo-
ning, die behouden blijft, worden in totaal 54 nieuwe woningen gebouwd, 
50 woningen in het plangebied van ’t Schouw en 4 woningen aan de Ka-
naaldijk 85. Voor de ontwikkeling van de woningen is een Stedenbouwkun-
dig Programma van Eisen (SPVE) vastgesteld. Dit SPVE vormt het kader 
voor de ontwikkeling. Hieronder wordt aangegeven hoe de ontwikkeling 
vorm krijgt. 
 
Ruimtelijke structuur 
Parallel aan de Kanaaldijk wordt een nieuwe straat gecreëerd. Deze nieu-
we straat ligt ruimtelijk in het verlengde van de Dorpsstraat in Watergang, 
maar zonder op elkaar aan te sluiten. Deze gebogen nieuwe straat sluit 
ruimtelijk goed aan bij de toekomstige structuur van De Dollard en zorgt 
voor variatie in de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. In het noor-
den buigt de nieuwe straat in westelijke richting af, waardoor de woningen 
in het noorden ten oosten van de weg komen te liggen.  
 
Langs de nieuwe noord-zuid georiënteerde weg worden vrijstaande wonin-
gen gebouwd. In het noorden van de noord-zuid georiënteerde weg komt 
een grotere vier-onder-één-kap woning te staan.  
 
Ten oosten van de noord-zuid georiënteerde weg worden twee ‘boerener-
ven’ ontwikkeld die in de Waterlandse typologie worden vormgegeven. De-
ze erven vormen een belangrijke overgang naar het open landschap, het 
Varkensland. De twee boerenerven bestaan uit een aantal wooneenheden 
op een redelijk open, groen omsingelde kavel. De erven liggen ruimtelijk los 
van elkaar door een open groenzone. De ensembles zijn gebaseerd op de 
Waterlandse boerderij met een stolp als dominant vooraanstaand gebouw 
en daarachter kleinere volumes gebaseerd op het ensemble met een hooi-
huis en stal. Voor de stolp geldt één bouwlaag met forse kap. Het ’hooihuis’ 
mag twee bouwlagen met kap hebben en voor de overige volumes geldt 
weer één bouwlaag met kap. 
 
In het zuidwestelijk deel van het plangebied staat een vrijstaande woning. 
Deze blijft behouden. Daaromheen worden verschillende typen aaneenge-
bouwde woningen en een appartementencomplex gebouwd. Hierdoor 
wordt dit deel van het plangebied enigszins intensiever bebouwd.  
 
Langs de zuidrand is sprake van de nabijheid van het bedrijventerrein De 
Dollard. Het terrein heeft aan de noordkant een maximale bouwhoogte van 
negen meter. Daardoor is het hier wenselijk om de bebouwing van ’t 
Schouw omhoog te brengen. Op de zuidwestelijke hoek wordt daarom een 
accentgebouw gebouwd (één laag met forse kap). 
 
Ten slotte wordt in het bestaande bebouwingslint aan de Kanaaldijk een 
vier-onder-één-kap woning gebouwd. Deze woning vervangt één bestaan-
de woning. 
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Woningbouwprogramma 
In het plangebied is naast vrijstaande woningen ook ruimte voor goedkope-
re, sociale woningbouw. Deze woningen bestaan uit minimaal 6 grondge-
bonden woningen en 9 appartementen. Uitgangspunt is dat minimaal 30% 
van de woningen valt binnen de sociale sector. 
 
Relatie met De Dollard 
Bij de ontwikkeling van de woningbouwlocatie is rekening gehouden met de 
uitbreiding van bedrijventerrein De Dollard. Dit bedrijventerrein wordt ten 
zuiden van de woningbouwlocatie uitgebreid. Met de toekomstige ontwikke-
ling van de twee projecten De Dollard en ‘t Schouw krijgt de zuidelijke toe-
gangsweg van het dorp Watergang, De Dollard genaamd, een nieuw aan-
gezicht. Uitzicht, aanzicht en doorzicht zijn belangrijke aandachtspunten. 
 
In de milieuzonering van de uitbreiding van De Dollard is de aanwezigheid 
van de nieuwbouwlocatie ’t Schouw meegenomen.  
 
De woningen in het zuiden van het plangebied liggen op minimaal 30 meter 
vanaf de categorie 2-bedrijven, minimaal 50 van de categorie 3.1-bedrijven 
en minimaal 100 meter vanaf de categorie 3.2-bedrijven. De vestiging van 
bedrijven hindert de ontwikkeling van de woningbouw op deze locatie niet.  
 
Bebouwing 
Voor de bebouwing wordt een goede ruimtelijke kwaliteit nagestreefd. De 
woningen oriënteren zich op de nieuwe noord-zuid georiënteerde weg en 
op de Kanaaldijk, met een geleidelijke overgang tussen privé en openbaar 
gebied door middel van bijvoorbeeld duidelijke voortuinen.  
 
De gevels van de woningen krijgen een sprekende en bijzondere architec-
tuur die aansluit op het karakter van Watergang. Daarnaast is er (in ver-
band met de zichtlocatie) extra aandacht voor de kwaliteit van de buiten-
ruimte en voor het aanzicht van het appartementencomplex op de zuidelij-
ke hoek tegenover De Dollard. 
 
Het kleur- en materiaalgebruik en de detaillering van de boerenerven en de 
woningen langs de nieuwe noord-zuid georiënteerde weg en de Kanaaldijk 
zijn afgestemd op de karakteristieke Waterlandse architectuur. Ook voor de 
rest van het plan geldt dit als uitgangspunt, maar dan met meer speelruimte 
voor uitzonderingen.  
 
Speelplek 
Er is een ruime speelplek in het midden van het plangebied gesitueerd. Er 
moet in de verdere uitwerking aandacht worden besteed aan een goede en 
duidelijke toegankelijkheid voor de hele buurt en ook vanuit het bestaande 
lint. De speelplek dient verder als ontmoetingsplek voor de buurt en vormt 
het groene hart. Er is extra aandacht voor de kwaliteit van de inrichting. 
 
Ontsluiting 
De woningbouwlocatie wordt ontsloten via de noord-zuid georiënteerde 
weg en de insteekweg van het Varkensland, ten zuiden van het plangebied. 
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Dit wordt een 30 km/uur-zone. Bij de nieuwe wegprofielen van het lint en de 
binnenstraatjes wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijbaan en trottoir. 
De wegbreedte is minimaal 5,5 meter. In het verlengde van de nieuwe 
noord-zuid georiënteerde weg kan een landelijke en aantrekkelijke wandel-
route worden geprojecteerd. Op informele wijze kan voor de bewoners het 
gebied met het bestaande dorp Watergang worden verbonden. De boeren-
erven worden met een brug of een duiker ontsloten. 
 
Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 1). Uit het onderzoek 
blijkt dat de voorgestelde ontsluitingsstructuur voor ’t Schouw voldoet om 
de verwachte verkeersintensiteiten te kunnen verwerken. Wel moet de 
draagkracht van de bermen langs de insteekweg van het Varkensland wor-
den gecontroleerd. Verder is aanbevolen om de noord-zuid georiënteerde 
ontsluitingsweg van het plangebied voor voetgangers door te trekken naar 
de Dorpsstraat in Watergang. Het bouwverkeer kan het beste over de in-
steekweg van het Varkensland worden afgewikkeld. 
 
Parkeren 
Bewoners parkeren vind zoveel mogelijk op eigen erf plaats. Parkeerplaat-
sen die bij vrijstaande woningen op eigen erf worden gerealiseerd tellen 
volledig mee in de berekening van de parkeerbalans. De bewoners van so-
ciale woningen parkeren of in het parkeerhof of in een informele parkeer-
strook langs de straat. Deze informele strook is ook bedoeld voor bezoe-
kersparkeren. De bewoners van de boerenerven parkeren op een geza-
menlijk terrein. De parkeernorm is volgens de richtlijn van het ASVV als 
volgt:  
• dure woning: 2,0 parkeerplaatsen per woning; 
• middendure woning: 1,8 parkeerplaats per woning; 
• goedkope woning / sociaal: 1,4 parkeerplaats per woning. 
 
In het plangebied van ’t Schouw worden 19 dure, 16 middeldure en 15 
goedkope woningen gerealiseerd. Het totaal aantal benodigde parkeer-
plaatsen komt hiermee uit op 88. In totaal worden er 111 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Dit is dus ruimschoots voldoende. Het aantal parkeerplaatsen 
is als volgt onderverdeeld: 
• 22 garages op eigen terrein; 
• 31 parkeerplaatsen op eigen terrein; 
• 46 parkeerplaatsen in openbaar gebied; 
• 12 parkeerplaatsen aan de Kanaaldijk. 
 
De 4 sociale woningen aan de Kanaaldijk krijgen parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Hier worden 8 parkeerplaatsen gerealiseerd.  
 
Groen  
De tuinen bij de woningen bepalen voor een belangrijk deel de groene uit-
straling van het gebied. Verder wordt de groenstructuur in het openbare 
gebied ingericht met solitaire bomen en boomgroepen in gras. De inrichting 
van de speel- en ontmoetingsplek krijgt een groene inrichting en uitstraling. 
Verder wordt het landelijke, kleinschalige en groene karakter van de be-
staande weg tussen ’t Schouw en De Dollard in stand gehouden. 
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Water 
De waterstructuur in het plangebied krijgt vorm door plaatselijke verbreding 
van een bestaande sloot en het graven van nieuwe sloten. Dit is tegelijker-
tijd ook de watercompensatie die moet plaatsvinden als gevolg van de toe-
name van het verhard oppervlak. De watercompensatie is nader uitgewerkt 
in paragraaf 4.3. 

2.   3. Landschappelijke inpassing 

Het plangebied krijgt een groene overgang naar het landschap. De zichtlijn 
vanaf de entree N235 naar het Varkensland blijft zo gehandhaafd. Er is 
aandacht voor het zicht vanuit de nieuwbouw van bedrijventerrein De Dol-
lard naar ’t Schouw en omgekeerd. De doorzichten tussen de Kanaaldijk en 
de noord-zuid georiënteerde weg richting het open landschap vragen om 
aandacht. De boerenerven vormen de groene overgang en zijn de schakel 
tussen de woonbuurt en het open landschap. 
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3. BELEID 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit bestem-
mingsplan. Gezien de kleinschaligheid van het voornemen is rijksbeleid 
hierbij niet van belang. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het provinci-
aal, regionaal en gemeentelijk beleid dat een relatie heeft met de genoem-
de ontwikkeling en/of het plangebied. 

3.   1. Provinciaal beleid 

Structuurvisie en Provinciale Verordening 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld door Provinciale Staten op 
21 juni 2010). In de structuurvisie geeft de provincie een toekomstbeeld, 
waaruit het provinciaal belang volgt. Het toekomstbeeld is als volgt gedefi-
nieerd: ‘De provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, 
veelzijdige en internationaal concurrerende provincie blijft door in te zetten 
op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik.’ 
 
Om het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren, heeft de provin-
cie zijn provinciale belangen benoemd. De drie hoofdbelangen (klimaatbe-
stendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik) vormen ge-
zamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie. De hoofdbelan-
gen zijn in de structuurvisie uitgewerkt. In de Provinciale Ruimtelijke Veror-
dening Structuurvisie (eveneens vastgesteld door Provinciale Staten op 21 
juni 2010) zijn regels verbonden aan de hoofdbelangen.  
 
In de Structuurvisie wordt nader ingegaan op het Nationaal Landschap 
Laag Holland, waar de gemeente Waterland deel van uitmaakt. Dit gebied 
is van belang voor het behoud en de ontwikkeling van groen in de stad. In 
dit gebied hebben de functies recreatie, natuur en landschap voorrang. In 
de verordening zijn regels gesteld aan de verdere verstedelijking van natio-
nale landschappen. 
In de nationale landschappen bepaalt de verordening dat nieuwe functies 
en uitbreiding van de bebouwing van bestaande functies alleen zijn toege-
staan als deze geen significant negatieve effecten hebben op de kernkwali-
teiten van het gebied.  
 
Het plangebied is in de verordening aangegeven als ‘bestaand bebouwd 
gebied’. Binnen ‘bestaand bebouwd gebied’ is ruimte voor herstructurering. 
Bij het maken van plannen in het bestaande bebouwde gebied hebben ge-
meenten een grote mate van beleidsvrijheid. 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen komen tot stand via de SER-ladder. Binnen de 
SER-ladder gaat het om het aantonen van nut en noodzaak en het verken-
nen van binnenstedelijke mogelijkheden.  
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De verordening stelt dat in de toelichting op bestemmingsplannen en om-
gevingsvergunningen, waarbij woonfuncties mogelijk gemaakt worden, in 
ieder geval wordt ingegaan op de afspraken tussen de regiogemeenten 
over de verdeling van woningen over de gemeenten ten opzichte van de to-
tale regionale bouwopgave. Deze beschrijving is hieronder weergegeven. 
 
Convenant Binnenstedelijke opgave (ICT) Waterlands Wonen 
Op 2 maart 2007 hebben de provincie, de acht betrokken gemeenten 
(Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Water-
land, Wormerland en Zeevang) en het Intergemeentelijk Samenwerkings-
orgaan Waterland (ISW) het Convenant Binnenstedelijke opgave (ICT) Wa-
terlands Wonen gesloten. Hierin zijn concrete afspraken over de woning-
bouwopgave binnen bestaand stedelijk gebied vastgelegd. De provincie 
heeft de ambitie om 50% van de totale woningbouwopgave (6.000 wonin-
gen tot 2020 over de regio Waterland) binnenstedelijk te realiseren. Het 
convenant heeft de ambitie om de binnenstedelijke bouwopgave door mid-
del van Intensiveren, Combineren en Transformeren (ICT) uit te voeren. Uit 
een nadere inventarisatie is gebleken dat het realiseren van in totaal 2.000 
woningen door middel van ICT realistisch en haalbaar is. Voor de gemeen-
te Waterland bestaat de ICT-opgave uit 250 woningen tot en met 2012. 
 
Vertaling naar bestemmingsplan 
Het voornemen is in overeenstemming met het provinciaal beleid. Door de 
ontwikkeling van woningbouw op locatie ’t Schouw worden de kernkwalitei-
ten van het Nationaal Landschap Laag Holland niet aangetast. Bij het op-
stellen van een Stedenbouwkundig Progamma van Eisen is er juist veel re-
kening gehouden met deze kernkwaliteiten. Bovendien worden het trans-
portbedrijf en het autobedrijf gesaneerd, wat ten goede komt aan de ruimte-
lijke kwaliteit. 
 
Bovendien is de SER-ladder op een juiste manier toegepast. Nut en nood-
zaak komen voort uit de woningbouwopgave die de gemeente Waterland 
heeft. Het plangebied ligt volledig binnen bestaand bebouwd gebied. Van 
uitbreiding in het landelijk gebied is geen sprake.  

3.   2. Regionaal beleid 

Regiovisie Waterland 2040 
In de Regiovisie Waterland 2040 (januari 2009) hebben de acht Waterland-
se gemeenten hun koers bepaald voor het ruimtelijk beleid op lange ter-
mijn. Het centrale motto van de visie is Vitaal met Karakter. In de visie 
staan behoud en zo mogelijk versterking van het kenmerkende authentieke 
karakter van de regio Waterland voorop, maar wel met de noodzakelijke 
sociaaleconomische en infrastructurele impulsen om de kernen vitaal te 
houden en de regio binnen de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar te 
maken. Verder is de volledige uitvoering van Waterlands Wonen het uit-
gangspunt. 
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3.   3. Gemeentelijk beleid 

Woningbouwprogramma Waterland 
Aansluitend op de Streekplanuitwerking ‘Waterlands Wonen’ is het woning-
bouwprogramma Waterland opgesteld, waarin voor Waterland een aantal 
woningbouwlocaties binnen de rode contour (bebouwd gebied) is opgeno-
men. Het woningbouwprogramma wordt elk jaar geactualiseerd. De locatie 
’t Schouw is ook opgenomen in het woningbouwprogramma. Voor deze lo-
catie zijn 50 woningen in het woningbouwprogramma opgenomen. Door 
toevoeging van de woningen aan de Kanaaldijk 85 komt het totaal aantal 
woningen uit op 54.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

Uit de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen 
en/of voorwaarden voortkomen voor dit bestemmingsplan. Het uitgangs-
punt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ont-
staat. In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien 
uit de omgevingsaspecten beschreven. 

4.   1. Ecologie 

Normstelling en beleid 
Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermingswaardige natuur-
waarden, rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied 
van gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonu-
menten is geregeld in de Natuurbeschermingswet. Indien ontwikkelingen 
(mogelijk) leiden tot aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebie-
den, moet een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening 
worden gehouden met het beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS). 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het 
verstoren en vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde 
diersoorten en hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is 
ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld 
staan op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode Lijst-soorten 
zijn deze voorwaarden zeer streng.  
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Gebiedsbescherming 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het ‘Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske’. Dit gebied grenst aan het plangebied. Het Natura 
2000-gebied maakt ook deel uit van de EHS.  
 
Om de effecten van de uitbreiding van het bedrijventerrein op beschermde 
natuurgebieden na te gaan, is ecologisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 
2). Uit het onderzoek blijkt dat de kwetsbare natuur van het Natura 2000-
gebied niet in de directe omgeving van het plangebied aanwezig of te ver-
wachten is. Aan de hand van de effectindicator is beoordeeld of er sprake 
kan zijn van significante effecten op het Natura 2000-gebied. De Ecolo-
gische Hoofdstructuur is gelijk gesteld aan de Natura 2000-gebieden. 
 
Er zijn tijdelijke effecten als gevolg van bouwactiviteiten mogelijk, vooral 
vanwege de noodzaak tot heien. De effecten op het Natura 2000-gebied 
zijn niet significant en tijdelijk van aard. Er is geen vergunning ex artikel 19 
van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk. 
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De Ecologische Hoofdstructuur ligt buiten het plangebied. Op een uitloper 
van de Ecologische Hoofdstructuur is het inrichten van een waterberging 
voor het woningbouwproject ’t Schouw voorzien. Door het kiezen van een 
natuurlijke inrichting van deze waterberging, blijft het functioneren als Eco-
logische Hoofdstructuur goed mogelijk. Er is daardoor geen negatief effect.  
 
Ten aanzien van het aspect gebiedsbescherming zijn er geen belemmerin-
gen voor dit bestemmingsplan. 
 
Soortenbescherming 
Door middel van het ecologisch onderzoek zijn de effecten op beschermde 
soorten nagegaan (zie bijlage 2). Tijdens het onderzoek zijn buiten het 
plangebied enkele vleermuizen waargenomen. Het betreft een waarneming 
van de Meervleermuis en van de Ruige dwergvleermuis. Er is geen sprake 
van een kraamkolonie of een andere vaste verblijfplaats.  
 
Binnen het plangebied (buiten het Natura 2000-gebied) is een broedende 
Bruine kiekendief waargenomen. Deze is beschermd via de Flora- en fau-
nawet, terwijl de Natuurbeschermingswet niet van toepassing is. Er zijn 
geen andere beschermde dieren of planten waargenomen binnen het plan-
gebied. Wel broeden er verschillende vogels.  
 
Aan de hand van de effectindicator is beoordeeld of er sprake kan zijn van 
schade aan soorten die beschermd zijn via de Flora- en faunawet. Tijdens 
de bouwwerkzaamheden zijn tijdelijke effecten op vleermuizen binnen het 
plangebied mogelijk. Daarnaast zijn geringe effecten op weidevogels in het 
naastliggende weiland mogelijk. Ook het gebruik van bouwlampen kan een 
effect veroorzaken. 
 
Om de effecten te minimaliseren wordt er rekening gehouden met de ad-
viezen uit het ecologisch onderzoek: 
• het starten van de werkzaamheden buiten de broedtijd (maart - juni);  
• niet heien tijdens de kwetsbare perioden (broedtijd en de winterperiode) 

en bij voorkeur met gebruik van technieken die geen of zeer weinig ge-
luid en trillingen produceren; 

• zorg voor een natuurlijke inrichting van de waterberging; 
• geen of zeer beperkt gebruik maken van bouwlampen; 
• het integreren van een groene afscherming in het plan; 
• zorgen dat er geen verspreiding van bouwmateriaal buiten de bouw-

plaats plaatsvindt (uitspoeling en verwaaien). 
 
Door rekening te houden met deze adviezen is er geen schade voor be-
schermde soorten. Er is geen ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en fau-
nawet noodzakelijk. 
 
Ten aanzien van het aspect soortenbescherming zijn er geen belemmerin-
gen voor dit bestemmingsplan. 



1012108 blz 13 
 

 
 
Bestemmingsplan 't Schouw     Buro Vijn B.V. 
Status: Ontwerp / 01-06-12 

4.   2. Archeologie en cultuurhistorie 

Normstelling en beleid 
Ter implementatie van het Verdrag van Malta is de Monumentenwet gewij-
zigd. De kern van de Monumentenwet is dat, wanneer de bodem wordt 
verstoord, archeologische resten intact moeten blijven. 
 
Op basis van het Bro moet verder gekeken worden naar het behoud van 
cultuurhistorisch waardevolle objecten.  
 
Het archeologisch beleid van de gemeente Waterland is vastgelegd in de 
‘Archeologienota Waterland 2011’. In deze nota wordt verwoord hoe het 
behoud van archeologische waarden of het onderzoek daarnaar zeker 
worden gesteld. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Volgens de provinciale cultuurhistorische waardenkaart zijn er op de locatie 
geen bouwkundig, archeologisch en historisch geografisch waardevolle 
punten, lijnen of gebieden aanwezig. Het aspect cultuurhistorie is hier dus 
niet aan de orde.  
 
Volgens de Archeologienota ligt het plangebied in een gebied waarbij ar-
cheologisch onderzoek vereist is bij plangebieden vanaf 2500 m2 en een 
bodemverstoring dieper dan 0,40 meter. Het plangebied overschrijdt deze 
norm, dus is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 3).  
 
Op basis van het bureauonderzoek werden binnen het plangebied mogelij-
ke bewoningslagen op het veen verwacht die dateren uit de periode vanaf 
de late Middeleeuwen. In de boringen zijn echter geen archeologische indi-
catoren aangetroffen. Er is geconstateerd dat er in het plangebied zeer 
waarschijnlijk geen (intacte) archeologische waarden in de ondergrond 
aanwezig zijn en dat de bodem niet overal intact is gebleven. Het gehele 
plangebied krijgt om deze reden een lage archeologische verwachting. Op 
basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt daar-
om geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren.  
 
Ten aanzien van het aspect archeologie zijn er geen belemmeringen voor 
dit bestemmingsplan. 

4.   3. Water 

Normstelling en beleid 
Een belangrijk onderdeel van de planvorming is de watertoets. Het doel 
van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 
meer expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden ge-
nomen bij alle waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en be-
sluiten.  
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Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Het projectgebied ligt in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Met het Hoogheemraadschap is overleg gevoerd 
over de waterhuishoudkundige randvoorwaarden voor het plan.  
 
In het gebied wordt een gescheiden riolering aangelegd. Regenwater dat 
op verharding valt, wordt afgevoerd naar het omliggende oppervlaktewater. 
Hierdoor ontstaat een versnelde afvoer van regenwater. Deze versnelde 
afvoer wordt gecompenseerd in nieuw oppervlaktewater.  
 
Als gevolg van het initiatief neemt het verhard oppervlak toe met 3.714 m2. 
Het hoogheemraadschap hanteert in dit gebied een compensatiepercenta-
ge van 15%. Bij dit percentage is ervan uitgegaan dat er geen doorlatende 
verharding wordt aangelegd. Als later blijkt dat er wel doorlatende verhar-
ding wordt aangelegd, kan dit percentage in overleg met het Hoogheem-
raadschap verminderen. Voor dit gebied komt dat neer op circa 557 m2. 
 
De compensatie vindt plaats door het graven van nieuwe en het verbreden 
van bestaande watergangen in het plangebied. In totaal komt er 1.537 m2 
oppervlaktewater bij. Dit is ruimschoots voldoende om aan de compensa-
tie-eis van het Hoogheemraadschap te voldoen.  
 
Bij het ontwerpen van nieuwe watergangen, worden de uitgangspunten 
voor onderhoud nauw betrokken. Bij nieuwe watergangen met een breedte 
tussen 2,20 en 4,00 meter is onderhoud vanaf de kant, vanaf één zijde, 
mogelijk. Bredere waterlopen moeten vanaf twee zijden bereikbaar zijn. Bij 
onderhoud vanaf de kant moet rekening worden gehouden met een obsta-
kelvrije zone aan één of twee zijden van de watergang. Bij watergangen die 
breder zijn dan 6,00 meter gaat de voorkeur uit naar varend onderhoud. 
Hiervoor geldt een waterdiepte conform de eisen van het waterschap. 
 
Met uitzondering van de watergang tussen de achtertuinen van de wonin-
gen aan de Kanaaldijk en de nieuwe woningen, zijn alle watergangen vanaf 
openbaar gebied toegankelijk. Daar is onderhoud vanaf de kant mogelijk. 
De watergang tussen de achtertuinen van de woningen aan de Kanaaldijk 
en de nieuwe woningen zal varend onderhouden worden. 
 
In verband met de waterkwaliteit worden er geen uitloogbare bouwmateria-
len, zoals koper en zink, op het terrein toegepast. Dergelijke materialen 
lossen op in het regenwater en worden daardoor verspreid in het watersys-
teem.  
 
In en rond watergangen is de Keur van toepassing. De Keur bepaalt dat 
voor werkzaamheden aan en in watergangen een watervergunning nodig 
is. 
 
Ten aanzien van het aspect water zijn er geen belemmeringen voor dit be-
stemmingsplan. 
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4.   4. Milieuzonering 

Normstelling en beleid 
Onder andere vanuit milieuhygiënisch oogpunt vergt bedrijvigheid een goe-
de afstemming met andere, in de omgeving aanwezige functies. Voor het 
bepalen welke categorieën bedrijfsactiviteiten toelaatbaar zijn, is in het ka-
der van dit bestemmingsplan gebruik gemaakt van de VNG-uitgave ‘Bedrij-
ven en milieuzonering’ (2009). 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
In de milieuzonering van de uitbreiding van De Dollard is de aanwezigheid 
van de nieuwbouwlocatie ’t Schouw meegenomen. Aan de noordzijde van 
De Dollard zijn bedrijven tot en met milieucategorie 2 toegestaan. Op basis 
van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) geldt hiervoor een 
adviesafstand van 30 meter ten opzichte van woningen. Meer richting het 
zuiden worden bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 3.1 en ver-
der naar het zuiden bedrijven tot en met milieucategorie 3.2. Hiervoor gel-
den adviesafstanden van respectievelijk 50 en 100 meter. Aan alle advies-
afstanden wordt voldaan.  
 
Ten aanzien van het aspect milieuzonering zijn er geen belemmeringen 
voor dit bestemmingsplan. 

4.   5. Bodem 

Normstelling en beleid 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke 
ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het 
beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van 
bodemverontreiniging moet verkennend bodemonderzoek worden uitge-
voerd.  
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
In het kader van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie aan ’t Schouw 
te Watergang zijn drie bodemonderzoeken uitgevoerd. Er zijn onderzoeken 
uitgevoerd voor het zuidelijk deel (zie bijlage 4), het noordelijk deel (zie bij-
lage 5) en het perceel aan de Kanaaldijk (zie bijlage 6).  
 
Zuidelijk deel 
Bij het onderzoek voor het zuidelijk deel is de bodem verdeeld in een ver-
dachte en een onverdachte deellocatie. Bij de onverdachte deellocatie zijn 
in de grond lichte verontreinigingen met kwik en minerale olie geconsta-
teerd. In het grondwater zijn chroom en xyleen gemeten in licht verhoogde 
gehalten. Deze gehalten geven geen aanleiding tot nader onderzoek.  
 
De bovengrond van de verdachte deellocatie, die sterk puinhoudend is, is 
sterk verontreinigd met koper, lood en zink en licht verontreinigd met cad-
mium, kwik, nikkel, PAK en minerale olie. Plaatselijk is de grond licht ver-
ontreinigd met arseen.  



blz 16 1012108    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    Bestemmingsplan 't Schouw  
 Status: Ontwerp / 01-06-12 

De ondergrond van het zuidelijk deel van de verdachte locatie is sterk ver-
ontreinigd met koper, lood en zink en matig verontreinigd met PAK en licht 
verontreinigd met arseen, cadmium, kwik, nikkel en minerale olie. De on-
dergrond van het noordelijk deel van de verdachte locatie is sterk veront-
reinigd met koper en licht verontreinigd met kwik, lood, zink, PAK en mine-
rale olie.  
De verontreinigingen in de grond zijn te relateren aan het puin. Daar waar 
sprake is van puinhoudende bodem, moet deze (waarschijnlijk) met circa 1 
meter worden afgegraven. Dit is afhankelijk van de grondbalans. Hiervoor 
moet een saneringsplan worden opgesteld dat ter goedkeuring moet wor-
den aangeboden aan de provincie.  
 
Het grondwater van de verdachte locatie is licht verontreinigd met chroom, 
xyleen, naftaleen en minerale olie. Deze aangetoonde gehalten geven 
geen aanleiding tot nader onderzoek. 
 
Noordelijk deel 
Uit het verkennend onderzoek blijkt dat, met uitzondering van het toe-
gangspad langs het garagebedrijf aan Kanaaldijk 75, maximaal lichte ver-
ontreinigingen met enkele metalen in de bovengrond aanwezig zijn. In de 
ondergrond zijn licht verhoogde gehaltes van Polychloorbifenyl (PCB) ge-
meten.  
 
Voor het toegangspad is nader onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er 
sprake is van een ernstige grondwaterverontreiniging. De verontreiniging 
bevindt zich in een puntpakket. Verwacht wordt dat de sterke olieverontrei-
niging circa 600 m3 bedraagt. Er geldt een saneringsplicht. Ook hiervoor 
moet een saneringsplan worden opgesteld dat ter goedkeuring moet wor-
den aangeboden aan de provincie.  
 
Perceel Kanaaldijk 
Tijdens het onderzoek aan de Kanaaldijk is er kwik, lood, PAK, EOX en mi-
nerale olie in lichte mate in de bovengrond aangetroffen. Daarnaast blijkt 
dat de bovengrond sterk is verontreinigd met zink. Er is waarschijnlijk spra-
ke van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er moet waarschijnlijk 
grond worden afgevoerd. Voor het afvoeren van sterk verontreinigde grond 
moet een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) worden gedaan.  
 
De ondergrond is licht verontreinigd met kwik, zink en PAK. Het grondwater 
is niet verontreinigd.  
 
Ten aanzien van het aspect bodem zijn er geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan. 

4.   6. Geluid 

Normstelling en beleid 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is rond inrichtingen die ‘in belang-
rijke mate geluidhinder veroorzaken’, rond wegen met een maximumsnel-
heid hoger dan 30-km/uur en rond spoorwegen een geluidzone van kracht. 
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Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluid-
zones moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat 
de ontwikkeling voldoet aan de in de wet bepaalde voorkeursgrenswaarde. 
Indien niet aan deze grenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd 
gezag, in de meeste gevallen de gemeente, hogere grenswaarden vaststel-
len. Hiervoor geldt een bepaald maximum, de uiterste grenswaarde ge-
noemd. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Het plangebied ’t Schouw ligt langs de provinciale weg N235. De geplande 
nieuwbouw omvat geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Daarom is 
er in het kader van de Wet geluidshinder onderzoek uitgevoerd (zie bijlage 
7).  
 
Langs de Kanaaldijk (N235), ter hoogte van het plangebied, zijn de ge-
luidscontouren berekend. Daaruit valt op te maken dat de 48 dB contour 
(voorkeursgrenswaarde) gemiddeld op ongeveer 69 meter vanaf de wegas 
(N235) ligt. Door de afschermende werking bevindt zich achter de bestaan-
de bebouwing vrijwel direct de 48 dB contour.  
 
Van de nieuw te bouwen woningen hebben 24 woningen een hogere ge-
luidswaarde dan de voorkeursgrenswaarde (zie figuur 3). Binnen het plan-
gebied zijn er geen mogelijkheden om het woningbouwprogramma zodanig 
in te richten zodat alle woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. 
Ook het nemen van maatregelen, zoals het aanleggen van stiller asfalt of 
het aanleggen van een geluidswal is niet doelmatig voor dit beperkte aantal 
woningen. Daarom wordt voor deze woningen een Besluit Hogere Waarde 
genomen. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet over-
schreden. 
 
Ten aanzien van het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor dit be-
stemmingsplan. 
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Figuur 3. Geluidskaart van ’t Schouw

4.   7. Luchtkwaliteit

Normstelling en beleid
In de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de lucht-
kwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met na-
me de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van be-
lang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan luchtveront-
reiniging zijn op grond van het Besluit ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) 
daarbij vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. 
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De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak 
van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling 
tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.  
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering 
voor ruimtelijke ontwikkelingen als: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

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

luchtkwaliteit leidt; of 
• een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontrei-

niging. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
In het kader van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie ‘t Schouw en 
drie andere projecten aan de N235 (De Dollard, Stiereveld en De Coöpera-
tie) is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 8). Uit het onder-
zoek blijkt dat de vier projecten ‘niet in betekenende mate bijdragen’ aan de 
concentraties luchtverontreinigende stoffen en dat deze concentraties na 
verloop van tijd aanzienlijk afnemen. Aangezien langs de maatgevende 
wegen wordt voldaan aan de grenswaarden, is dit ook ter plaatse van de 
verschillende ontwikkelingslocaties en in de verdere omgeving van het 
plangebied het geval. De concentraties luchtverontreinigende stoffen wor-
den immers lager naarmate zij verder van de weg zijn gelegen.  
 
Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor 
dit bestemmingsplan. 

4.   8. Externe veiligheid 

Normstelling en beleid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s die ontstaan 
voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wet-
geving over ‘externe veiligheid’ om de burger niet onnodig aan te hoge risi-
co’s bloot te stellen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in 
diverse wet- en regelgeving. De belangrijkste daarvan zijn het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire Zonering langs hogedruk 
aardgastransportleidingen en de Circulaire risiconormering vervoer van ge-
vaarlijke stoffen. 
 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. 
Op grond van deze benadering worden grenzen gesteld aan de risico’s, ge-
let op de kwetsbaarheid van de omgeving. De risico’s worden daarbij aan 
twee verschillende normen getoetst: het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR). Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een 
kans van 10-6 als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenoemde 
PR 10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden toege-
staan.  
  



blz 20 1012108    
 

 
 
Buro Vijn B.V.    Bestemmingsplan 't Schouw  
 Status: Ontwerp / 01-06-12 

Voor de ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, geldt deze 
norm als streefwaarde. Het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtin-
gen. 
 
Nieuwe ontwikkelingen binnen het invloedsgebied, die een wezenlijke toe-
name teweegbrengen van het GR, moeten (bestuurlijk) worden verant-
woord. Door deze verantwoordingsplicht zal een bestuurlijke afweging en 
keuze worden gemaakt waarbij de nieuwe ontwikkeling wordt afgewogen 
tegen aspecten als externe veiligheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid, 
bereikbaarheid en economische belangen. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van risicovolle inrichtin-
gen en hoofdgasleidingen. Het plangebied ligt wel aan de N235. Hier vindt 
transport van gevaarlijke stoffen plaats. Deze weg is niet opgenomen in het 
Basisnet Weg. Dat houdt in dat er geen risicocontouren overschreden wor-
den.  
 
Wel is onderzoek uitgevoerd naar het PR en het GR van deze weg (zie bij-
lage 9). Uit de RBMII-berekening blijkt dat geen 10-6/jaar-contour aanwezig 
is. Dit betekent dat het PR als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stof-
fen over de N235 geen belemmering vormt voor het mogelijk maken van de 
nieuwe ontwikkelingen. 
 
Het groepsrisico neemt als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
toe. Dit wordt veroorzaakt door de extra personen die binnen het invloeds-
gebied van de N235 aanwezig zijn. Vanwege de toename van het groepsri-
sico is de wettelijk verplichte invulling van de verantwoordingsplicht nood-
zakelijk. In de rapportage in de bijlage is een aanzet voor de verantwoor-
ding opgenomen.  
 
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid zijn er geen belemmeringen 
voor dit bestemmingsplan. 

4.   9. M.e.r.-beoordeling 

Normstelling en beleid 
In het Besluit m.e.r. en bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn (Richtlijn 
85/337/EEG) zijn de harde grenzen vanaf wanneer een m.e.r.-beoordeling 
moet worden uitgevoerd, komen te vervallen. In ieder bestemmingsplan 
moet worden aangetoond dat er geen sprake is van een m.e.r.-beoordeling. 
 
Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Het plangebied ligt in een gevoelig gebied. Met het ecologisch onderzoek is 
beoordeeld of er sprake is van significante effecten op Natura 2000-
gebieden en de EHS. Hieruit blijkt dat er sprake is van tijdelijke effecten die 
niet significant zijn. Uit de overige milieu- en omgevingsaspecten blijkt dat 
er een goede omgevingssituatie ontstaat. Daarom is een m.e.r.-beoordeling 
niet nodig.  
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.   1. Algemeen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke 
situatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst 
aan de milieu- en omgevingsaspecten en aan het beleid. In dit hoofdstuk 
worden de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.  
 
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In-
herent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsPlannen (SVBP) 2008. De SVBP maakt het mogelijk om bestem-
mingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op 
dezelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2008 is toegespitst op de re-
gels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het 
Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor 
de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als 
analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze 
standaarden, met inachtneming van de aanpassingen die voortvloeien uit 
de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 
2010 in werking is getreden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de 
gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeel-
ding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende be-
stemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden.  
 
Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelich-
ting. Deze toelichting heeft echter geen juridische status, maar is wel be-
langrijk als het gaat om de onderbouwing van wat in het bestemmingsplan 
is geregeld en om de uitleg daarvan. 

5.   2. Toelichting op de bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de 
bestemmingen in dit bestemmingsplan. 
 
Groen 
Delen van het plangebied worden ingericht als groen. Dit groen is belang-
rijk voor de inrichting van het plangebied. Daarom is het groen onder de ge-
lijknamige bestemming gebracht. Een deel van de groenzone wordt inge-
richt als speel- en ontmoetingsplek. Speelvoorzieningen zijn daarom ook 
toegestaan binnen de bestemming. Binnen deze bestemming zijn geen ge-
bouwen toegestaan.  
 
Verkeer - Verblijf 
De wegen op het terrein zijn als ‘Verkeer - Verblijf’ bestemd. Naast de ver-
keersfunctie hebben deze wegen namelijk ook een verblijfsfunctie.  
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Naast wegen zijn ook voet- en fietspaden, groen, parkeervoorzieningen en 
dergelijke toegestaan. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen 
worden gebouwd.  
 
Water 
In het plangebied worden enkele sloten gegraven en verbreed. Deze sloten 
vallen onder de bestemming ‘Water’. Onder deze bestemming vallen ook 
oevers en groenstroken. Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen 
toegestaan. 
 
Wonen 
De nieuwe woningen in het plangebied zijn bestemd als ‘Wonen‘. Op de 
woningkavels zijn ruime bouwvlakken gelegd, zodat er flexibele mogelijk-
heden zijn om woningen te bouwen. De woningen moeten binnen de 
bouwvlakken worden gebouwd. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en over-
kappingen mogen ook buiten het bouwvlak worden gebouwd. Zowel hoofd-
gebouwen als aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen moeten 
in of één meter uit de perceelsgrens worden gebouwd. Hiermee wordt ver-
rommeling voorkomen.  
 
Het terrein is onderverdeeld in meerdere hoogtematen. Deze zijn op de 
verbeelding weergegeven.  
 
Tussen de boerenerven wordt een groenzone aangelegd. Deze wordt uit-
gegeven in particuliere grond. De groenzone valt onder de bestemming 
‘Wonen’. Om er voor te zorgen dat deze zone wordt gerealiseerd, is er een 
voorwaardelijke verplichting voor deze zone opgenomen. De vier woningen 
op het noordelijke boerenerf mogen pas worden gebouwd nadat de groen-
zone is aangelegd.  
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6. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid 
van een bestemmingsplan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maat-
schappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) heeft ter inzage ge-
legen. Tijdens deze periode kon iedereen zijn mening over het plan ken-
baar maken.  
 
Vervolgens doorloopt het bestemmingsplan de in de Wro vastgelegde be-
stemmingsplanprocedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende 
momenten waarop burgers en belanghebbenden hun zienswijze op het 
plan kenbaar kunnen maken. Hieronder volgt een nadere toelichting. 
 
Vooroverleg  
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgestuurd naar de vooroverlegpart-
ners, de klankbordgroep en de dorpsraad. De vooroverlegpartners, de 
klankbordgroep en de dorpsraad zijn zo in de gelegenheid gesteld hun visie 
op het plan kenbaar te maken.  
 
Ontwerpbestemmingsplan 
De resultaten van vooroverleg en inspraak zijn verwerkt in het ontwerpbe-
stemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens zes weken 
ter inzage gelegd. In deze periode kan eenieder zijn zienswijze kenbaar 
maken. 

6.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het betreft een particulier initiatief. De gemeente heeft hier geen financiële 
bemoeienis mee. Het plangebied is in eigendom van verschillende initia-
tiefnemers. Alle initiatiefnemers hebben voor hun eigen deel een exploita-
tieopzet opgesteld. Hieruit blijkt dat de verschillende onderdelen econo-
misch uitvoerbaar zijn. 
 
Bovendien hebben zij onderzoek gedaan naar de woningmarkt in Water-
land. Uit het onderzoek blijkt dat in Waterland met name vraag is naar een-
gezinswoningen in het goedkope, middeldure en dure segment en wonin-
gen voor starters en senioren. Ten behoeve van starters en senioren wordt 
de nadruk gelegd op huurwoningen en meergezinswoningen. Voor starters 
is het belangrijk dat deze woningen betaalbaar zijn. Het type woningen is 
hierop afgestemd. Hiermee worden de woningen verkoopbaar geacht, 
waardoor het plan economische uitvoerbaar is.  
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6.   3. Grondexploitatie 

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over 
mogelijkheden voor het verhalen van kosten.  
 
Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en woonrijp maken en aan 
kosten voor het bestemmingsplan. Daarnaast hebben gemeenten stu-
ringsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploitatie door derden 
diverse eisen en regels gesteld kunnen worden.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van woningen. Dit valt onder de 
bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de Wro is opgenomen 
dat voor dergelijke bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de 
gemeente, in beginsel een exploitatieplan vastgesteld moet worden. Van 
het vaststellen van een exploitatieplan kan worden afgezien als voornoem-
de kosten ‘anderszins verzekerd’ zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten, 
en als het stellen van eisen en een fasering niet noodzakelijk worden ge-
acht. 
 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemers zijn overeenkomsten afgeslo-
ten. In deze overeenkomsten is onder andere vastgelegd dat de exploita-
tiekosten, waaronder de kosten van voorbereiding, planvorming, bouwrijp 
maken en uitgifte van het gebied voor rekening van de initiatiefnemers zijn. 
Omdat met deze overeenkomsten het kostenverhaal anderszins verzekerd 
is en het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is, beslist de 
gemeenteraad bij de vaststelling van het plan dat er geen exploitatieplan 
wordt vastgesteld. 
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7. VOOROVERLEG  

In het kader van het bestuurlijk vooroverleg is het bestemmingsplan opge-
stuurd naar de vooroverlegpartners. Tevens is het voorontwerpbestem-
mingsplan in het kader van de participatie en het dorpsradenconvenant 
toegezonden aan de ingestelde klankbordgroep, bestaande uit drie belan-
gengroepen, en de Vereniging Dorpsgemeenschap Waterland. In totaal zijn 
er vijf reacties ingediend. In bijlage 10 zijn de reacties samengevat. De re-
acties hebben geleid tot aanpassing van de regels, de verbeelding en de 
toelichting van het bestemmingsplan.  
 

=== 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Op dit moment worden voor Watergang (gemeente Waterland) vier bouwlocaties 
voorbereid. Drie locaties hebben betrekking op woningbouw en één plan heeft betrekking 
op de uitbreiding van een bedrijventerrein.   
 
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de verkeerskundige gevolgen van de 
uitbreidingslocaties voor de directe omgeving. Daarnaast wil de gemeente concreet advies 
krijgen ten aanzien van eventuele knelpunten en de meest optimale verkeersafwikkeling.  
 
De resultaten van de studie worden onderdeel van de verschillende nieuw op te stellen 
bestemmingsplannen. De rapportage zelf wordt toegevoegd als bijlage bij de 
bestemmingsplannen.  
 
 

1.2 Het lintdorp Watergang 

Het dorp wordt gekarakteriseerd door de lintbebouwing via twee parallelle lintstructuren: 
- Het oude Watergang langs de Dorpsstraat is vervlochten met het water en het 

omliggende landschap. De Dorpsstraat vormt de centrale as van het dorp, met haaks 
daarop enkele zijstraatjes die in verbinding staan met de parallelweg Kanaaldijk. 

- Het moderne Watergang ligt langs de Kanaaldijk en staat met de voorkant naar het 
Noordhollandsch kanaal en met de achterkant naar het oude dorp. De N235 is de 
ontsluitingsweg van Watergang richting Ilpendam en de N247.  

Verder zijn ook de vele watergangen en kleine ophaalbruggen karakteristiek.  
 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de vier nieuwbouwlocaties beschreven, wordt de 
parkeerbalans opgesteld en wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel verkeersbewegingen de 
locatie op gaat leveren. Ook worden de knelpunten in kaart gebracht en wordt gekeken 
naar de routering voor het bouwverkeer. De bijlagen bevatten de telcijfers, de 
berekeningen voor het bouwverkeer en de resultaten van interviews met bewoners. 
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2 Stiereveld 
 

2.1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen  

Het plangebied sluit aan op de zuidzijde van de bebouwde kom van Watergang. Het 
plangebied ligt ingesloten tussen de Kanaaldijk en Dorpsstraat, is circa 5.685 m2 groot en 
opgenomen in het Woningbouwprogramma Waterland 2006-2020. 
 
Voorkeursrichting Stiereveld 
— De Dorpsstraat wordt, indien mogelijk, ontzien voor autoverkeer, enkele woningen 

worden indien mogelijk aan de achterzijde voor auto’s ontsloten. 
— De aanwezige openbare ruimte is beperkt, dit vraagt extra aandacht voor 

parkeeroplossingen en speelvoorzieningen in de buurt. 
— Het uitgangspunt is 19 woningen, waarvan 7 sociale rijwoningen, 6 twee-onder-een-

kapwoningen , 2 vrijstaande en 4 geschakelde woningen. 
 
Openbare ruimte = ontsluiting/parkeren 
— Het gebied wordt een 30 km/h-gebied, ontsloten via de Kanaaldijk. 
— De Dorpsstraat behoudt haar huidige functie en profiel. Dit is tevens een goede en 

veilige ontsluiting voor de voetgangers. 
— De ontsluitingen vanaf de Kanaaldijk hebben een breedte van 5,5 meter. De overige 

wegen in het plan hebben een breedte van minimaal 3,5 meter. 
— De doorsteek tussen Dorpsstraat en Kanaaldijk wordt verbreed tot 5,5 meter. 
— Voor langzaam verkeer is er een nieuwe doorkoppeling vanaf de Kanaaldijk naar de 

Dorpsstraat aanwezig. Nader moet worden onderzocht of deze route ook geschikt 
moet zijn voor hulpdiensten. 

— De wegen hebben een eenvoudig profiel. Er is geen onderscheid tussen rijbaan, 
trottoir en de auto parkeert zo veel mogelijk op eigen erf. 

— Te hanteren parkeernormen zijn: 
• dure woning:   2,0 — 2,2 p.p. per woning; 
• middenwoning:   1,8 — 1,9 p.p. per woning; 
• goedkope woning: 1,4 — 1,7 p.p. per woning.  

— Bij de huurwoningen is een geclusterde parkeervoorziening aanwezig.  
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Figuur 2.1: Ligging Stiereveld (bron: Google-maps) 
 

2.2 Parkeerbalans 

Het plan behelst in totaal 19 woningen en het Programma van Eisen gaat uit van de 
ASVV2004 kencijfers. In tabel 2.1 staan de cijfers voor het Stiereveld. Onze ervaring leert 
om niet uit te gaan van het minimumaantal parkeerplaatsen, maar een gemiddelde te 
nemen. Het gemiddelde van 33 pp is in de verkaveling opgeomen. 
 
 parkeernorm ASVV2004 aantal parkeerplaatsen 

19 woningen minimaal maximaal minimaal maximaal 

7 sociale rijwoningen 1,4 1,7 9,8 11,9 

6 twee-onder-een-kapwoningen* 1,8 1,9 9 11,4 

2 vrijstaande woningen 2,0 2,2 4 4,4 

4 geschakelde woningen* 1,8 1,9 7,2 7,6 

totaal (afgerond)   30 35 
* De gemeente Waterland heeft de geschakelde en twee-onder-eenkapwoningen ingedeeld in de 

categorie midden duur. Afhankelijk van de uiteindelijke grootte, verkoopprijs en doelgroep voor 
deze woningen, is te overwegen deze woningen in de dure categorie in te delen om latere 
parkeerproblemen in te voorkomen.  

 
Tabel 2.1: Aantal benodigde parkeerplaatsen plan Stiereveld 
 
 
Omdat in het plan wordt gesproken over parkeren op eigen terrein, wijzen wij u graag op 
tabel 2.2 afkomstig uit het ASVV2004 (tabel 6.3/1). Ervaring leert dat parkeerplaatsen op 
eigen terrein niet altijd als zodanig worden gebruikt.  
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* De garages zijn in de parkeerbalans van de gemeente al niet meegerekend. 

 
Tabel 2.2: Berekeningsaantallen parkeervoorzieningen bij woningen 
 
 
Conclusie parkeren 
De voorgestelde opzet voor het parkeren bij het Stiereveld voldoet niet. De 
parkeervoorzieningen waarbij twee parkeerplaatsen achterelkaar zijn ingetekend zijn ten 
onrechte als 2 parkeerplaatsen gerekend. Per saldo zijn er 11 parkeerplaatsen tekort. 
Afhankelijk van de uiteindelijke vormgeving en prijsstelling van de geschakelde en twee-
onder-een-kapwoningen kan het bovendien verstandig zijn deze woningen in de dure 
categorie mee te rekenen. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 aanbevolen twee bestaande 
langsparkeerplaatsen aan de Kanaaldijk op te heffen. Deze zullen ook in of nabij het 
plangebied moeten worden gecompenseerd. 
 

2.3 Verkeersintensiteiten 

In totaal worden 19 woningen gebouwd. Via de rekentool op www.verkeersgeneratie.nl1 
wordt inzichtelijk dat deze woningen gemiddeld 145 mvt/etmaal genereren op een 
werkdag. Voor de Coöperatie (zie hoofdstuk 5) gaat het om in totaal 90 mvt/etmaal. 
 

In bijlage 1 is de uitwerking van de 
verkeerstelling weergegeven. Gemiddeld 
genomen rijden op een werkdag  
500 mvt/etmaal over de Kanaaldijk.  
 
Als we dit opplussen met de intensiteiten 
afkomstig uit het nieuwbouwplan dan komen 
de totale intensiteiten op maximaal  
750  mvt/etmaal voor een werkdag.  
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2: Telpunt Kanaaldijk (bron: Google-maps) 

                                                           
1  CROW heeft in samenwerking met Goudappel Coffeng deze rekentool ontwikkeld. 

 

parkeervoorziening 

theoretisch 

aantal 

berekenings-

aantal 

 

verschil 

 

aantal 

 

enkele oprit zonder garage 1 0,8 -0,2   

lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 -1,0 9 -9,0 

dubbele oprit zonder garage 2 1,7 -0,3   

garage zonder oprit 1 0,4 -0,6   

garagebox 1 0,5 -0,5   

garage met enkele oprit 1 of 2* 1,0 -1,0 of 0,0*   

garage met lange oprit 2 of 3* 1,3 -1,7 of 0,7* 3 -2,1 

garage met dubbele oprit 2 of 3* 1,8 -1,2 of -0,2*   

totaal     -11,1 
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2.4 Mogelijke knelpunten 

Dorpsstraat 

De Dorpsstraat is een karakteristieke straat in Watergang. 
De straat is circa 3,5 meter breed en enkel toegankelijk voor 
aanwonenden. Het is ongewenst om hier meer verkeer over 
te krijgen. De aanbeveling is dan ook om de woning van het 
Stiereveld die met de voorkant op de Dorpsstraat wordt 
georiënteerd te ontsluiten via de Kanaaldijk.   
 
 
              Foto 2.1: Dorpsstraat  
Kanaaldijk 

De Kanaaldijk is een 30 km/h-weg, onderdeel van de 
regionale fietsroute tussen Purmerend en Amsterdam en 
een belangrijke wandelroute naar de bushalte op de N235. 
De Kanaaldijk is in beheer bij de Provincie Noord—Holland.  
De dijk is 5,5 meter breed waarvan 2 meter is ingericht als 
parkeerstrook. Snelverkeer en langzaam verkeer maken 
gebruik van dezelfde ruimte. Deze inrichting en functie van 
de dijk zorgt ervoor dat het niet wenselijk is om meer dan  
1.000 mvt/etmaal over de dijk te hebben en dat de snelheid 
 op de weg laag is.  
 
Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie blijft het aantal intensiteiten ruim 
onder de 1.000 mvt/etmaal. Het aantal intensiteiten kan dus over de weg worden 
afgewikkeld. Dit geldt ook in de situatie zonder voetgangersvoorzieningen. 
 
De functie als regionale fietsroute plaatst de intensiteitsgrenzen wel in een ander 
perspectief dan gebruikelijk. Uit eigen waarneming en uit de interviews met bewoners en 
de Dorpsraad komt naar voren dat de snelheid van brommers en wielrenners op de 
Kanaaldijk dermate hoog is, dat vaak onveilige situaties zich voordoen. De 
conflictsituaties doen zich voor tussen race- en bromfietsers enerzijds en plaatselijk 
voetgangers-, fiets en autoverkeer anderzijds. Door de ontwikkeling van Stiereveld (en de 
Coöperatie) neemt het plaatselijke verkeer toe. De kans op conflictsituaties neemt 
hiermee navenant toe.  
 
Het is wenselijk om de snelheid op de Kanaaldijk daadwerkelijk te reduceren tot 30 km/h. 
Omdat het hier om brommers en wielrenners gaat, is het aanleggen van versmallingen 
geen geschikte oplossing. De snelheid wordt enkel verminderd door de aanleg van 
drempels. Het meest effectief zijn bromfietsdrempels. Die kunnen echter niet worden 
toegepast op wegvakken met autoverkeer. We stellen een combinatie voor van: 
- een bromfietsdrempel aan het einde van het gedeelte waar autoverkeer niet is 

toegestaan; 
- een of twee 30 km/h-drempels op het wegvak. 
Uiteraard zorgen de drempels voor enige hinder voor het fietsverkeer. De Stadsregio 
werkt tegelijkertijd echter aan een snelfietsroute aan de overzijde van het kanaal. De 
functie van de route aan de westzijde wordt daardoor ontlast. De hinder van drempels 
voor ‘normale’ fietsers is bovendien beperkt. Auto’s en brommers ondervinden relatief 
veel hinder.  
 
Door de ontwikkeling van Stiereveld komt een extra ontsluiting uit op de Kanaaldijk en de 
huidige kruising met de Kanaaldijk (oude school) wordt drukker. De aanbeveling is om 
beide kruisingen overzichtelijk te maken en ervoor te zorgen dat de snelheid laag is ter 

Foto 2.2: Kanaaldijk 
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hoogte van de kruispunten. Het voorstel is om een goed uitzicht vanuit de zijwegen te 
garanderen door in overleg met de wegbeheerder en de aanwonenden: 
- de bossage laag te houden; 
- de twee huidige langsparkeerplaatsen aan de Kanaaldijk ter hoogte van de oude 

school, direct ten zuiden van de aansluiting, te verwijderen en; 
- ter hoogte van de nieuwe ontsluiting geen langsparkeerplaatsen aanleggen.  
Om de snelheid laag te krijgen ter hoogte van de kruispunten wordt voorgesteld om een 
plateau aan te leggen. Deze zijn gelijkwaardig waardoor verkeer van rechts voorrang 
heeft.  
 
Ter hoogte van het Rode Dorp is een smal trottoir gelegen. De Dorpsraad geeft aan dat 
het wenselijk is om dit trottoir over de gehele lengte van de Kanaaldijk door te trekken. 
Vooral nu de Kanaaldijk drukker wordt door uitbreiding van het Stiereveld. Voetgangers 
hebben dan een veilige plek. Strikt noodzakelijk is de aanleg bij 
de geldende intensiteiten echter niet, zeker bij toepassing van 
enkele snelheidsremmers. 
 
Infrastructuur binnen het Stiereveld 

Zoals in het Programma van Eisen is aangegeven, wordt een 
aantal woningen ontsloten op de doorsteek tussen de Dorpsstraat 
en Kanaaldijk. Deze doorsteek wordt verbreed naar 5,5 meter. Het 
grootste gedeelte van de overige woningen wordt ontsloten via 
een nieuwe ontsluiting op de Kanaaldijk. Deze weg in het 
Stiereveld is voor gemotoriseerd verkeer enkel vanaf de 
Kanaaldijk te bereiken. Voor langzaam verkeer wordt de route 
doorgetrokken naar de Dorpsstraat.  
 
Betreffende de infrastructuur binnen het plan Stiereveld hebben wij geen op- of 
aanmerkingen.  
 
Hulpdiensten 

Voor hulpdiensten is het van belang iedere woning te kunnen bereiken. Voor zover wij nu 
kunnen beoordelen is dat het geval. Echter draaicirkels zijn nog niet bekend, dus of alle 
woningen ook werkelijk bereikbaar zijn kan nog niet worden vastgesteld.  Te allen tijde 
dient het laatste plan te worden goedgekeurd door de brandweer.  
 
 
Aansluiting N235 

Alle bewoners die het dorp willen verlaten, doen dit via 
de N235. Het kruispunt is voorzien van verkeerslichten 
welke reageren op de sensoren in de weg. Zodra een 
auto vanuit Watergang over de sensor rijdt, wordt deze 
geactiveerd. De verkeerslichten op de N235 springen op 
rood en het verkeer uit Watergang kan rijden. Deze 
starre regeling zorgt ervoor dat de afwikkeling op de 
N235 verminderd. Thans ook als het verkeer rechtsaf 
richting Purmerend wil rijden, wordt het verkeer op de 
N235 vanuit Purmerend naar Amsterdam gestopt. Een 
toename van het verkeer zorgt ervoor dat er iets vaker 
wordt ingegrepen in de verkeersregeling. De exacte 
impact is niet bekend. De provincie Noord-Holland onderzoekt de doorstroming  
op de N235 en zal rekening moeten houden met het beperkte extra verkeer uit 
Watergang. 
 

Foto 2.3: De doorsteek 

Foto 2.4: Kruising met N235 
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Ook de aantakking van het fietspad op de noordzijde 
van het kruispunt vraagt aandacht. Het is wenselijk dit 
punt op te nemen met de wegbeheerder, de provincie 
Noord-Holland.  
 
 
 
 
 

 
 

2.5 Bouwverkeer 

Het bouwverkeer voor de realisatie van de 19 woningen in Stiereveld dient gebruik te 
maken van de Kanaaldijk. Op de N235 neemt men de afslag naar Watergang. Direct 
hierna neemt men de Kanaaldijk. Deze parallelweg is onderdeel van de regionale 
fietsroute tussen Purmerend en Amsterdam. De Kanaaldijk is doodlopend, wat betekent 
dat zonder extra maatregelen het bouwverkeer dezelfde weg in als uit neemt. 
            
Het is gewenst om voor het bouwverkeer een tijdelijke inrit te maken. De inrit zou dan 
komen te liggen nabij het plangebied. Vrachtverkeer hoeft dan maar eenmaal per rit 
gebruik te maken van de Kanaaldijk. Dit zorgt voor minder overlast voor de bewoners van 
de Kanaaldijk, het fietsverkeer en voor de kwaliteit van het wegdek. Een voordeel van de 
tijdelijke inrit is dat het bouwverkeer elkaar niet hoeft te passeren op de Kanaaldijk en 
dat minder ritten worden gemaakt op een weg die ook deel uitmaakt van een langzaam-
verkeersroute tussen Purmerend en Amsterdam.   
 
Uit oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid van autoverkeer op de N235 is de 
provincie Noord-Holland terughoudend met het toestaan van extra aansluitingen op deze 
weg. Mocht het niet mogelijk blijken om bouwverkeer een eigen inrit naar de parallelweg 
van de N235 te geven, dan is aanpassing van het kruispunt met de Populierenstraat 
noodzakelijk: groot vrachtverkeer kan de draai naar rechts niet maken. In figuur 2.3 is de 
benodigde aanpassing weergegeven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Foto 2.4: kruispunt N235 

Figuur: 2.3: Aanpassing kruispunt Populierenstraat bij bouwverkeer in twee  
                  richtingen 
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Naast de tijdelijke inrit voor het bouwverkeer, is het voorstel om het bouwverkeer pas na 
de ochtendspits te laten rijden. De grootste drukte in het dorp Watergang en op het 
regionale fietspad is dan voorbij. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.  
 
In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de omvang van het bouwverkeer voor de 
verschillende locaties. Voor ’t Stiereveld gaat het om maximaal 8 vrachtautoritten per 
dag. 
 

2.6 Conclusie  

Met circa 750 mvt/etmaal blijft de intensiteit op de Kanaaldijk ruim onder de 
grenswaarde van 1.000 mvt/etmaal voor wegen zonder voetgangersvoorzieningen. In de 
huidige situatie is er op de Kanaaldijk al overlast door snelrijdend brom- en 
racefietsverkeer. Het intensievere gebruik van de Kanaaldijk maakt het wenselijk de 
wegbeheerder te verzoeken snelheid van de bromfiets en racefietsverkeer (en het 
autoverkeer) te temperen en de mogelijkheid van een voetpad te onderzoeken.  
 
Een aparte toegang voor bouwverkeer vanaf de N235 is gewenst. Is toch aanrijden vanaf 
het kruispunt met de Populierenstraat nodig, dan moet het kruispunt worden aangepast. 
 
In het plangegebied zijn, door de vormgeving van het parkeren op eigen terrein, bij de 
huidige verkaveling 11 parkeerplaatsen extra nodig. Bovendien kan het nodig zijn om in 
verleg met de wegbeheerder en de omwonenden twee parkeerplaatsen vanaf de 
Kanaaldijk te compenseren. 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  Verkeersonderzoek vier bouwlocaties in Watergang  

 

 

9 

3 ’t Schouw 
 

3.1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen  

‘Het Schouw’ is de benaming van de bebouwing rond de kruising N235 en N247, de 
Broekervaart en het Noordhollandsch kanaal. Het plangebied ligt ten oosten van de 
Kanaaldijk, ten noorden van de uitbreiding van het bedrijventerrein De Dollard, ten 
zuiden van de Watergang en ten westen van natuurgebied Varkensland. Het plangebied 
ligt aan de ventweg parallel aan de N235.   
 
’t Schouw is een stukje Watergang langs de Kanaaldijk. Het is ontstaan rond het pondje 
over het Noordhollandsch kanaal naar Landsmeer.  
 
Voorkeursvariant ’t Schouw 
— Centraal in het plangebied is het herstellen van de historische Dorpsstraat. De 

woningen en het pad volgen de grillige waterloop. 
— De Kanaaldijk en Dorpsstraat worden met elkaar verbonden door een dwarsstraat, 

waar geschakelde bebouwing mogelijk is. 
— In het totaal zijn op dit moment 55 woningen opgenomen in het plangebied, waarvan 

20 in de sociale sector.  
 
Openbare ruimte = ontsluiting/parkeren 
— Het gebied wordt een 30 km/h-gebied en wordt ontsloten via de Kanaaldijk. 
— De hoofdontsluiting vindt plaats via de landelijke weg ten zuiden (‘de insteekweg 

Varkensland’) en via de Dorpsstraat. De landelijke weg moet wellicht worden 
opgewaardeerd. Het is echter wenselijk dat het oorspronkelijke karakter wordt 
gewaarborgd. 

— Er wordt zo veel mogelijk op eigen erf geparkeerd. 
— Bewoners van de boerenerven parkeren op een gezamenlijk terrein. Bewoners van de 

sociale woningen parkeren of in de parkeerhoven of in een informele parkeerstrook 
langs de dwarsstraat. 

— Bezoekersparkeren vindt plaats op de informele  parkeerstrook langs de dwarsstraat of 
de Dorpsstraat. 

— De nieuwe wegprofielen hebben een eenvoudig en informeel karakter. Er is geen 
onderscheid tussen rijbaan en trottoir en de wegbreedte is minimaal 5,5 meter. 

— In het verlengde van de nieuwe Dorpsstraat kan een landelijke en aantrekkelijke 
wandelroute worden geprojecteerd. 

 
— Te hanteren parkeernormen zijn: 

• dure woning:   2,0 p.p. per woning; 
• middeldure woning:  1,8 p.p. per woning; 
• goedkope woning:  1,4 p.p. per woning.  



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  Verkeersonderzoek vier bouwlocaties in Watergang  

 

 

10 

— Parkeerplaatsen die bij vrijstaande woningen op eigen erf worden gerealiseerd, tellen 
volledig mee in de berekening van de parkeerbalans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1: Ligging ’t Schouw (bron: Google-maps)  
 

3.2 Parkeerbalans 

In het totaal zijn 55 woningen opgenomen in het plangebied, waarvan 20 in de sociale 
sector. Het verkavelingsplan biedt nog enige flexibiliteit in de precieze verdeling van de 
woningen (naar boven en beneden).  
 
De parkeernormen die worden gehanteerd, zijn: 
- dure woningen:   2,0 p.p. per woning; 
- middeldure woningen:  1,8 p.p. per woning; 
- goedkope woning:   1,4 p.p. per woning. 
Het Programma van Eisen voor ‘t Schouw gaat uit van de minimale parkeernorm uit het 
ASVV2004 en alle parkeerplaatsen op eigen terrein worden volledig meegeteld in de 
parkeerbalans.
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In de tabel op de volgende pagina is de parkeerbalans volgens de ASVV2004 kencijfers 
ingevuld. Wanneer van de gemiddelde parkeernorm wordt uitgegaan zijn 100 pp nodig. 
Dee parkeernormen moeten evenredig met de woningverdeling in het plangebied (per 
straat) worden toegepast. Ten opzichte van een verkaveling waarin het aantal 
parkeerplaatsen op basis van minimumaantal is bepaald, zijn zes parkeerplaatsen extra 
nodig. 
 
55 woningen Parkeernorm ASVV2004 Aantal parkeerplaatsen 

 minimum maximum Minimum maximum 

20 sociale woningen 1,4 1,7 28 34 
18 middeldure woningen 1,8 1,9 32 34 

17 dure woningen 2,0 2,2 34 37 
Totaal (afgerond)   94 105 

 
Tabel 3.1: Aantal benodigde parkeerplaatsen plan ’t Schouw 
 
In de verkaveling2 komt bovendien een aantal woning voor met twee parkeerplaatsen op 
eigen terrein. Het is niet verstandig om deze parkeerplaatsen beide volledig mee te tellen. 
Door toepassing van dit principe ontstaat in de verkaveling een extra tekort van 12 pp. In 
tabel 3.2 is dit uitgewerkt. 
 
 

 
Tabel 3.2: Parkeren op eigen terrein 
 
Ten slotte is de parkeerbalans per gebied opgesteld. Het is zaak de parkeersituatie bij 
nadere uitwerking ook per straat te toetsen. In praktijk blijven veel parkeerproblemen 
terug te voeren op een scheve verdeling van de parkeerplaatsen over de parkeergebieden. 
 
Conclusie parkeren 
In de verkaveling is gerekend met de minimale parkeerkentallen van ASVV. Bovendien zijn 
alle parkeerplaatsen op eigen terrein volledig meegerekend. Beide uitgangspunten leiden 
naar verwachting tot een tekort aan parkeerruimte van in totaal 18 pp. De verkaveling 
dient op dit punt te worden aangepast. De precieze aantallen kunnen worden gepaald 
(per straat) op basis van een meer definitieve verkaveling.  

                                                           
2 In de verkaveling is uitgegaan van in totaal 60 woningen 

 

parkeervoorziening 

theoretisch 

aantal 

berekenings-

aantal 

 

verschil 

 

aantal 

 

enkele oprit zonder garage 1 0,8 -0,2 2 -0,4 

lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 -1,0 8 -8,0 

dubbele oprit zonder garage 2 1,7 -0,3 13 -3,9 

garage zonder oprit 1 0,4 -0,6   

garagebox 1 0,5 -0,5   

garage met enkele oprit 2 1,0 -1,0   

garage met lange oprit 3 1,3 -1,7   

garage met dubbele oprit 3 1,8 -1,2   

totaal     -12,3 
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3.3 Verkeersintensiteiten 

In het totaal worden 55 woningen gebouwd in ’t Schouw 
waaronder sociale koopwoningen, vrijstaande woningen en twee-
onder-een-kapwoningen. Via de rekentool op 
www.verkeersgeneratie.nl wordt inzichtelijk dat deze woningen 
gemiddeld  
465 mvt/etmaal genereren op een werkdag.   
 
In bijlage 1 is de uitwerking van de verkeerstelling weergegeven. 
Gemiddeld genomen rijden op een werkdag 145 mvt/etmaal over 
de Kanaaldijk. 
 
Op het kruispunt met de N235 komen de intensiteiten vanaf het 
bedrijventerrein (970), de Kanaaldijk (145) en ‘t Schouw (465) bij 
elkaar. In het totaal zijn dit 1.580 mvt/etmaal.  
 
Bij de verkeerstellingen op de Kanaaldijk is een onderverdeling 
gemaakt naar verkeerssoorten. Hieruit blijkt dat circa 140 
brommers per dag gebruik maken van het regionale fietspad 
 

3.4 Mogelijke knelpunten 

Ontsluiting via de Kanaaldijk  

Tussen Watergang en ’t Schouw is de Kanaaldijk een 
vrijliggend fiets/bromfietspad. In ’t Schouw gaat de route 
weer over in een weg met gemengd verkeer. Aan de 
Kanaaldijk in ’t Schouw worden in de huidige situatie  
10 woningen en bedrijven ontsloten die maximaal  
145 mvt/etmaal produceren. Uit verkeerstellingen blijkt 
dat tevens circa 140 brommers per dag gebruik maken van 
het regionale fietspad. De verdeling op dit moment is dus 
circa 50% autoverkeer, 50% brommers Het aantal fietsers is niet geteld.   
    
Op het moment dat wordt besloten tot een ontsluiting van de nieuwbouwwijk op de 
Kanaaldijk moet deze goed worden vormgegeven. De aanbeveling is om de vormgeving 
aan te passen aan de Kanaaldijk in Watergang. Dus ter hoogte van de ontsluiting een 
plateau aanleggen, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft. Aangezien de Kanaaldijk 
niet in beheer is bij de gemeente Waterland, dient de aanpassing in overleg met de 
Provincie plaats te vinden. 
                  
De ervaring van bewoners is dat de brommers een hoge snelheid hebben. Om deze 
snelheid te beperken stellen wij voor om ook hier de voorgestelde inrichting van de 
Kanaaldijk in overleg met de wegbeheerder op te volgen. De aanleg van drempels houdt 
de snelheid in toom.  
 
Bij het kruispunt met de N235 is een OV-halte gelegen. Uitbreiding van ’t Schouw zorgt 
ervoor dat het gebruik van deze halte gaat toenemen. Het is daar wenselijk om een 
verkeersveilige route voor voetgangers naar deze halte te maken.    
 

Opwaarderen insteekweg Varkensland 

De nieuwe functie van het westelijke deel van de insteekweg Varkensland maakt het 
wenselijk deze weg op te waarderen. In het Programma van Eisen staat aangegeven dat 
het wenselijk is om het oorspronkelijke karakter van de weg te behouden. Gezien de 

 Foto 3.1: De Kanaaldijk 

Figuur 3.2: Telpunt Kanaaldijk 
richting de woningen 
 (bron: Google-maps) 
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breedte van de weg van 3,50 meter kan een intensivering van de weg leiden tot 
bermschade, wat weer tot onveiligheid voor fietsers kan leiden. Het is aan te bevelen de 
bermen van de insteekweg te controleren op draagkracht. Een daadwerkelijke verbreding 
van de weg is niet noodzakelijk.  
 

Aansluiting N235 

Ter hoogte van de aansluiting met de N235 komen drie wegen bij elkaar, te weten de 
Kanaaldijk (parallelweg), het bedrijventerrein en de Kanaaldijk (landelijke weg). Tezamen 
zorgen deze wegen voor circa 1.345 mvt/etmaal, opgeplust met de extra voertuigen die 
de uitbreiding van het bedrijventerrein met zich meebrengt. De omgeving van de 
aansluiting op de N235 is verkeerstechnisch goed vormgegeven met een aantal 
opeenvolgende gelijkwaardige kruispunten. Er is geen aanleiding voor aanpassingen. Een 
voor de hand liggende oplossing met een plateau om de gelijkwaardigheid te 
benadrukken en de snelheid te beperken, laat zich slecht verenigen met de functie voor 
vrachtverkeer. 
 
De provincie Noord-Holland verkent aanpassingen van de N235 ter hoogte van het 
Schouw. Het kruispunt met de Kanaaldijk is daar een belangrijk onderdeel van. De 
toename van het autoverkeer op de aantakking op de N235 zal in dit onderzoek moeten 
worden meegenomen. Het toepassen van een aparte links- en rechtsafstrook zou de 
afwikkeling kunnen verbeteren.  
 

Doorkoppeling Dorpsstraat naar oude dorp 

In het Programma van Eisen staat aangegeven dat in het verlengde van de nieuwe 
Dorpsstraat een landelijke en aantrekkelijke wandelroute kan worden aangelegd. Op deze 
manier wordt op informele wijze ’t Schouw gekoppeld aan het oude dorp Watergang. 
Tijdens het overleg met de Dorpsraad is de meerwaarde van deze verbinding in beeld 
gebracht. Door de aanleg van deze route, worden beide woningbouwgebieden aan elkaar 
gekoppeld. Het dorp wordt één. Daarnaast ontstaat een verkeersveilige route voor 
voetgangers van de ene kant van het dorp naar de andere kant. Met name voor kinderen 
is dit van groot belang. Het oude dorp heeft namelijk een aantal mooie speelplaatsen die 
ook voor de kinderen uit ’t Schouw toegankelijk dienen te zijn. Voetgangers en kinderen 
op de fiets krijgen een alternatief voor het drukke fietspad langs de N235. We achten dit 
voetpad zeer aan te bevelen voor de (verkeerskundige en sociale) samenhang van het 
dorp. 
 

3.5 Bouwverkeer 

Het bouwverkeer ter realisatie van de 55 woningen in ’t Schouw dient gebruik te maken 
van de huidige infrastructuur vanaf het kruispunt rechtsaf en direct linksaf de Kanaaldijk 
op. Deze infrastructuur is in goede staat en kan het bouwverkeer goed verwerken. De weg 
is maar 3,5 meter breed. Ondanks deze beperkte breedte kan, bij de beperkte intensiteiten 
het bouwverkeer goed worden afgewikkeld.  
 
In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de omvang van het bouwverkeer voor de 
verschillende locaties. Voor ’t Schouw gaat het om maximaal 22 vrachtautoritten per dag.  
 
Indien noodzakelijk kan het bouwverkeer een enkele keer gebruik maken van de 
parallelweg Kanaaldijk. Dit wordt echter afgeraden omdat de Kanaaldijk onderdeel is van 
de regionale fietsroute tussen Purmerend en Amsterdam. Daarnaast is de Kanaaldijk een 
doodlopende weg, dus tenzij het bouwverkeer via het plangebied weg kan rijden, dient zij 
te keren en ook weer via deze weg terug te rijden. Dit alles komt de verkeersveiligheid 
niet ten goede. Vandaar enkel in uiterste noodzaak.  
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3.6 Conclusie verkeer 

De voorgestelde ontsluitingsstructuur voor ’t Schouw voldoet goed om de verwachte 
intensiteiten te kunnen verwerken. Wel dient de draagkracht van de bermen langs de 
insteekweg Varkensland worden gecontroleerd. 
 
Voor het goed (verkeerskundig) functioneren van deze woningbouwontwikkeling is een 
doortrekking van de Dorpsstraat tussen ’t Schouw en  Watergang voor voetgangers zeer 
aan te bevelen voor de verkeerskundige en sociale samenhang van het dorp. 
 
Het bouwverkeer kan het beste over de insteekweg Varkensland worden afgewikkeld. 
 

 Foto 3.2: Insteekweg Varkensland Foto 3.3: Kruising met de Kanaaldijk  
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4 De Dollard 
 

4.1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

Het bedrijventerrein De Dollard is gelegen nabij het dorp Watergang. Het vormt een 
onderdeel van het gebied ’t Schouw, het meest zuidelijke deel van het dorp. 
 
Het plangebied bedrijventerrein De Dollard ligt ten oosten van de Kanaaldijk en de N235, 
ten zuiden van het nieuw te ontwikkelen woningbouw ’t Schouw, ten westen van het 
natuurgebied Varkensland en ten noorden van de Broekervaart. Het plangebied ligt aan 
de Kanaaldijk. Het bruto oppervlakte van het nieuwe plandeel bedraagt 1,5 ha, waarvan 
1,1 ha uitgeefbaar terrein. 
 
De Dollard en omgeving 
Begin jaren negentig is er een klein bedrijventerrein gerealiseerd op de plaats van de 
voormalige scheepswerf De Dollard. Op het terrein zijn circa 25 bedrijven gevestigd. De 
locatie is gunstig gelegen ten opzichte van Amsterdam en Purmerend. Het 
bedrijventerrein is kleinschalig en naar binnen gericht, het terrein is omsloten door 
bomen en laag groen. De Dollard heeft één toegangsweg, waarna de route zich in tweeën 
splitst en een rondgang over het terrein maakt.  
Het bedrijventerrein wordt ontsloten via de bestaande toegang vanaf de ventweg. De 
ingang wordt verbreed, waardoor het een fraaie maar vooral veilige invulling kan krijgen 
en een goede aansluiting op het bestaande bedrijventerrein ontstaat. 
De nieuwe entree bestaat uit twee rijbanen met een middenberm. 
De interne ontsluiting van het nieuwe terrein heeft een breedte van 7 meter en sluit 
direct aan op de bestaande weglus.  
 
Door het onderscheid in entreelaan (hoofdweg) en rondweg ontstaat een heldere en 
veilige routering over het terrein. De bedrijven zijn gesitueerd langs de rondweg.  
 
Parkeren moet worden opgelost worden binnen de erven van de panden, zoals ook op het 
bestaande terrein gebeurd.  
 
Randvoorwaarden ontsluiting 
— Huidige entree blijft gehandhaafd. 
— Het bestaande profiel van de weg blijft gehandhaafd. 
— De straten zijn helder en eenvormig vormgegeven en sluiten aan op het gebruik met 

duurzame materialen als beton of asfalt met terughoudende kleuren. 
— Het voorstel is om de huidige slinger in de ontsluiting recht te trekken zodat op het 

bedrijventerrein een haakse gelijkwaardige kruising ontstaat en een duidelijke, 
verbrede entreelaan. 
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— De overige ontsluitingswegen op het bedrijventerrein hebben een breedte van  
7 meter. 

— Met de aanleg van de nieuwe ontsluiting ontstaan 2 rondgangen op De Dollard. 
 
Randvoorwaarden parkeren 
— Parkeren gebeurt op eigen terrein. 
— Vooraf worden geen parkeernormen meegegeven, de richtlijnen van de CROW zijn 

richtinggevend. 
— Per bouwplan zal dit opnieuw worden beoordeeld. 
— Bezoekersparkeren bij voorkeur haaks in combinatie met groenstructuur langs de weg; 
— Per bedrijf is er één toegang. 
— Evenals op de Dollard is het parkeren van vrachtwagens in de openbare ruimte niet 

toegestaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Ligging De Dollard (bron: Google-maps)  
 

4.2 Parkeerbalans 

Bij dit bouwplan is aangegeven dat vooraf geen parkeernormen worden gegeven. De 
richtlijnen van het CROW zijn richtinggevend en ieder bouwplan wordt apart beoordeeld.  
 
Op dit moment is De Dollard daarom niet te beoordelen op het onderdeel parkeren.  
 

4.3 Verkeersintensiteiten 

Op het bedrijventerrein wordt 1,1 ha bouwgrond uitgegeven. Uitgaande van een gemengd 
bedrijventerrein zijn 235 mvt/werkdagetmaal te verwachten.  
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In bijlage 1 is de uitwerking van de 
verkeerstelling weergegeven. Gemiddeld 
genomen rijden op een werkdag 735 mvt/etmaal 
over dit gedeelte van de Dollard.  
 
De totaal te verwachten autoverkeersintensiteit 
bedraagt 970 mvt/etmaal.  
 
Op het kruispunt met de N235 komen de 
intensiteiten vanaf het bedrijventerrein (970), de 
Dollard (145) en ‘t Schouw (465) bij elkaar. In het 
totaal zijn dit 1.580 mvt/etmaal.  
 
 
 

Figuur 4.2: Telpunt aan de Dollard richting bedrijventerrein (bron: Google-maps) 
 

4.4 Mogelijke knelpunten 

De aantakking van het fietspad op de Dollard is in de bestaande situatie al een 
aandachtspunt. Fietsers komen met een schuine hoek vanaf het hoger gelegen viaduct. 
Een snelheidsremmende maatregel is hier wenselijk. Er zijn voor de remming bij hellingen 
goede ervaringen met twee opeenvolgende korte drempels voor fietsers. Op de 
aantakking op de N235 wordt ingegaan bij ’t Schouw. 
 
De wegverbinding naar het bedrijventerrein bereikt met de uitbreiding bijna de grens van 
de intensiteit die goed zonder voetgangersvoorziening kan worden afgewikkeld (circa 
1.000 mvt/etmaal). Verwacht mag worden dat de voetgangersintensiteit bovendien 
toeneemt met de uitbreiding van het bedrijventerrein in combinatie met een gunstige 
ligging ten opzichte van de bushaltes. Een apart voetpad wordt geadviseerd.  
 

4.5 Bouwverkeer 

Het bouwverkeer voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Dollard maakt gebruik 
van de Dollard richting het bedrijventerrein. Het bouwverkeer neemt op de N235 de 
afslag naar het bedrijventerrein, slaat op de T-splitsing rechtsaf en vervolgt zijn route.  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Foto 4.1: Kruising met de N235  Foto 4.2: De Dollard richting het bedrijventerrein  

 

 

Een gedeelte van de route die het bouwverkeer volgt, is onderdeel van de regionale 
fietsroute tussen Purmerend en Amsterdam.  

 

De route voor het bouwverkeer is in prima staat om het bouwverkeer te kunnen 
verwerken. De aanbeveling is om het bouwverkeer na de ochtendspits te laten rijden. De 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  Verkeersonderzoek vier bouwlocaties in Watergang  

 

 

18 

grootste drukte op het regionale fietspad is dan voorbij, de meeste inwoners van 
Watergang/De Dollard zijn naar het werk en de meeste werknemers van het 
bedrijventerrein De Dollard zijn gearriveerd. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. 
Voor het bouwverkeer voor de Dollard is vooralsnog geen prognose beschikbaar. 
 
Voor zowel bouwverkeer als regulier vrachtverkeer van en naar de Dollard is het wenselijk 
de bocht bij de aansluiting op de N235 te verstevigen om bermschade te voorkomen. 
Zowel op basis van de uitgevoerde rijcurvesimulatie als op basis van de waarneming ter 
plekke is versteviging gewenst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Conclusie verkeer 
De ontsluiting van het bedrijventerrein kan goed over de bestaande structuren 
plaatsvinden. Een voetpad naar de bushalte en een maatregel ter hoogte van de 
aansluiting van het fietspad zijn gewenst. 
 

Figuur 4.3: Bochtversteviging Dollard 
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5 De Coöperatie 
 

5.1 Woningbouwlocatie De Coöperatie 

Het plangebied De Coöperatie is gelegen aan de Kanaaldijk 33 en 33b in Watergang. De 
laatste plannen3 gaan uit van kinderopvang (23 kindplaatsen, 4 arbeidsplaatsen,  
220 m2 bvo) en 9 appartementen. Van het aantal te realiseren woningen wordt minimaal 
30% in de sociale sector gebouwd.  
 
De uiteindelijke verkaveling, woningaantallen en beeldkwaliteit worden altijd bepaald na 
een stedenbouwkundige studie door stedenbouwkundig bureau HzA.  
 
De parkeergelegenheid ten behoeve van het plan moet volledig binnen het projectgebied 
worden gerealiseerd conform de geldende parkeerkencijfers van het ASVV. In het plan van 
17 februari 2009 staan 15 parkeerplaatsen ingetekend.  
 
De ontsluiting van de appartementen vindt plaats via een inrit vanaf de kavel op de 
Kanaaldijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.1: Ligging De Coöperatie (bron: Google-maps)  
 
 

                                                           
3  Gegevens gemeente Waterland, 21 juni 2010. 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  Verkeersonderzoek vier bouwlocaties in Watergang  

 

 

20 

5.2 Parkeerbalans 

De plannen voor de Coöperatie staan nog niet vast. Tot op heden gaat men uit van  
9 appartementen en een kinderdagverblijf. Van het totaal aantal woningen, wordt 
minimaal 30% in de sociale sector gebouwd (3 woningen). In het plan zijn in totaal  
15 parkeerplaatsen ingepland, echter de parkeergelegenheid ten behoeve van het plan 
dient volledig binnen het projectgebied te worden gerealiseerd.  
 

   
Tabel 5.1: Aantal benodigde parkeerplaatsen voor de woningen van De Coöperatie  
 
 
Bovenstaande berekening geeft aan dat de appartementen alleen al minimaal  
15 parkeerplaatsen behoeven. Eerder is aangegeven dat het niet aan te bevelen is om uit 
te gaan van het minimaal aantal parkeerplaatsen.  
 
Op basis van landelijke kengetallen4 zijn voor het kinderdagverblijf 5 parkeerplaatsen 
nodig. Gezien de afgelegen ligging is uitgegaan van de bovengrens in het autogebruik.  
 

5.3 Verkeersintensiteiten 

In totaal worden 9 appartementen gebouwd in twee verschillende segmenten. Via de 
rekentool op www.verkeersgeneratie.nl wordt inzichtelijk dat deze appartementen 
gemiddeld 58 mvt/etmaal genereren op een werkdag. Voor een weekdag zijn dit  
55 mvt/etmaal. 
 
In paragraaf 2.3 is beschreven dat inclusief het Stiereveld gemiddeld op een werkdag  
610 mvt/etmaal gebruik maken van de parallelweg Kanaaldijk. De intensiteiten van de  
9 appartementen worden hierbij opgeplust. V oor het kinderdagverblijf kan worden 
uitgegaan van circa 35 ritten per etmaal. Voor een gemiddelde werkdag bedraagt de 
intensiteiten dan maximaal 750 mvt/etmaal.  
 

5.4 Mogelijke knelpunten 

Het breng- en haalverkeer voor het 
kinderdagverblijf kan een groot knelpunt worden 
rondom of in het plangebied. Wij adviseren wel 
om het parkeren voor het kinderdagverblijf 
binnen het plangebied te organiseren en niet 
aan de parallelweg Kanaaldijk. Ervaring leert dat 
parkeren voor een kinderdagverblijf of 
basisschool rommelig verloopt. Dit laat zich niet 

combineren met een regionale fietsroute. 
 
 

                                                           
4  Halen en brengen: 50-80% per auto, autobezetting 1,33; 25% tegelijkertijd aanwezig 

personeel 0,1 aanwezig per kind, 70% auto. 

9 woningen parkeernorm ASVV2004 aantal parkeerplaatsen 

     

3 sociale appartementen 1,4 1,7 4,2 5,1 

6 midden appartementen 1,8 1,9 10,8 11,4 

totaal (afgerond)   15 17 

Foto 5.2: Parallelweg Kanaaldijk 
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In het plan van februari 2010 staan 7 haaksparkeerplaatsen aan de parallelweg Kanaaldijk 
ingetekend. Dit levert een verstoord verkeersbeeld op de parallelweg Kanaaldijk op. 
Belangrijk voor de verkeersveiligheid is uniformiteit in het uiterlijk van de weg. Zeker 
gezien het feit dat deze weg deel uitmaakt van de regionale fietsroute tussen Purmerend 
en Amsterdam. Bij handhaving van de bestaande bebouwing is er bovendien een groot 
hoogteverschil aanwezig tussen de woning en de weg. Voertuigen die uitparkeren moeten 
tegen de helling oprijden. Dit maakt de toch al lastige manoeuvre (achteruitsteken, slecht 
zicht, snelle fietsers en brommers) nog gecompliceerder. De haakse parkeerplaatsen langs 
de fietsroute zijn op de voorgestelde wijze niet geschikt. 
         
Het plangebied wordt ontsloten op de parallelweg Kanaaldijk. Het voorstel is om een 
inritconstructie te realiseren. Op deze manier heeft al het verkeer op de parallelweg 
Kanaaldijk voorrang op het verkeer komende uit het plangebied De Coöperatie.   
 
De knelpunten betreffende de inrichting van de Kanaaldijk en de aansluiting met de N235 
staan beschreven in paragraaf 2.4. 
 

5.5 Bouwverkeer 

De Coöperatie ligt aan de parallelweg Kanaaldijk en daarmee geldt voor het bouwverkeer 
voor dit plangebied hetzelfde als voor het Stiereveld. In bijlage 2 is een overzicht gegeven 
van de omvang van het bouwverkeer voor de verschillende locaties. Voor de Coöperatie  
gaat het om maximaal 6 vrachtautoritten per dag. 
 

5.6 Conclusie  

De Coöperatie is een kleine ontwikkeling die kan meeliften op de voorstellen die voor het 
Stiereveld zijn gedaan. De Kanaaldijk leent zich niet als locatie voor haaksparkeren, zeker 
niet voor een kinderdagverblijf. Het parkeren moet op de locatie worden opgelost. 
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6 Resumé 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen samengevat. Dit 

resumé kan dienen als input voor de bestemmingsplannen. 

6.1 Stiereveld en de Coöperatie 

De ontsluiting voor Stiereveld en de Coöperatie moet plaatsvinden over de Kanaaldijk. 
 
Ondanks een toename van de verkeersintensiteit op de Kanaaldijk kan de weg met de 
huidige vormgeving het verkeersaanbod, inclusief Stiereveld en de Coöperatie goed 
verwerken. 
 
Door de nieuwe ontwikkeling wordt de wens om een aantal bestaande knelpunten op te 
lossen wel dringender: 
— de snelheid van racefietsers en bromfietsers op de Kanaaldijk; 
— de organisatie van het kruispunt N235- Kanaaldijk — Populierenstraat; 
— de menging van voetgangers op de Kanaaldijk. 
 
Voor de snelheid van racefietsers en bromfietsers stellen we de toepassing van een 
bromfietsdrempel en een of twee reguliere drempels voor. 
 
De provincie moet bij de onderzoeken naar de N235 rekening houden met het extra 
verkeer. In het verleden is meer zuidelijke aansluiting op de N235 onderzocht.  
 
Een voetpad langs de Kanaaldijk is wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk, mits de 
snelheid van race- en bromfietsers in de hand wordt gehouden. 
 
Voor bouwverkeer is een eigen inrit vanaf de N235 wenselijk. Kan dat niet dan moet het 
kruispunt met de Populierenstraat worden aangepast. 
 
Haaksparkeren aan de Kanaaldijk bij de Coöperatie is niet geschikt. Parkeren voor een 
eventueel kinderdagverblijf moet apart van de Kanaaldijk plaatsvinden. In de verkaveling 
van Stiereveld moet het tekort van 11 pp in het plan worden opgelost.  
 

6.2 ’t Schouw en de Dollard 

De ontsluiting van ’t Schouw moet deels plaatsvinden via de Kanaaldijk. Probeer dit in 
ieder geval voor bouwverkeer zo veel mogelijk te beperkten. 
 
Conform de voorstellen voor de Kanaaldijk in Watergang is bij de aantakking van  
’t Schouw op de Dollard een plateau wenselijk.  
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De provincie moet bij de onderzoeken naar de N235 rekening houden met het extra 
verkeer. 
 
Voor het verkeerskundig functioneren van deze losliggende woonwijk is doorkoppeling 
van de Dorpsstraat naar dit plangebied voor voetgangers en kinderen op de fiets zeer 
gewenst met het oog op de (verkeerskundige en sociale) samenhang van het dorp. 
 
De aantakking van het fietspad uit Amsterdam op de Dollard is een aandachtspunt. Een 
dubbele drempel op het fietspad voor het aansluitpunt is wenselijk. Ook de bocht bij de 
aansluiting op de N235 is een kleine civieltechnische aanpassing wenselijk. Door de 
toename van autoverkeer en voetgangers is in overleg met de weheerder een voetpad 
naar de bushalte gewenst.  
 
Door uit te gaan van een mimimale parkeernorm en parkeren op eigen terrein volledig 
mee te rekenen, zijn in totaal 18 pp extra nodig. Deze moeten in de verdere uitwerking 
worden meegenomen. Het parkeren moet dan per straat worden getoetst. 
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Bijlage 1: Verkeerstellingen 
De verkeerstellingen in Watergang hebben plaatsgevonden tussen 13 en 25 mei 2010. op 
13 mei was het Hemelvaartsdag en op 24 mei Pinksteren. Er is gebruik gemaakt van de 
gegevens van de week van 17 tot en met 21 mei. Metingen uitgevoerd in mei geven, 
buiten de vakantieperiodes een goed beeld van de jaargemiddelde intensiteiten. De 
afwijkingen in auto-intensiteit op werkdagen buiten de vakantieperiodes zijn beperkt. 
 
De tellingen van de provincie zijn uitgevoerd met de lussen van de 
verkeersregelinstallatie. De tellingen zijn uitgevoerd in november en december van 2009. 
 

Verkeerstellingen Kanaaldijk Watergang 

data Twee richtingen intensiteiten 

13 mei Hemelvaart 243 

14 mei 429 

15 mei 412 

16 mei 269 

17 mei 464 

18 mei 502 

19 mei 489 

20 mei 519 

21 mei 511 

22 mei 357 

23 mei 289 

24 mei Pinksteren 307 

25 mei 467 

 
werkdaggemiddelde  

17 t/m 21 497 
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Verkeerstellingen Kanaaldijk richting Bedrijventerrein 

data twee richtingen intensiteiten 

13 mei Hemelvaart 131 

14 mei 481 

15 mei 324 

16 mei 92 

17 mei 733 

18 mei 751 

19 mei 695 

20 mei 749 

21 mei 748 

22 mei 308 

23 mei 78 

24 mei Pinksteren 163 

25 mei 734 

 
werkdaggemiddelde  

17 t/m 21 735 

 

Verkeerstellingen Kanaaldijk ’t Schouw  

data twee richtingen intensiteiten 

13 mei Hemelvaart 59 

14 mei 76 

15 mei 64 

16 mei 39 

17 mei 130 

18 mei 162 

19 mei 143 

20 mei 159 

21 mei 105 

22 mei 75 

23 mei 68 

24 mei Pinksteren 73 

25 mei 146 

 
werkdaggemiddelde  

17 t/m 21 140 

 

Telling provincie  

De telling van de provincie laat zien dat de intensiteit op de tak vanuit Watergang op het 
kruispunt met de N235 gemiddeld 158 mvt/etmaal bedraagt in de periode tussen  
05.00 uur en 19.00 uur. Op basis van de normale verdeling van verkeer over het etmaal 
vindt in die periode 76% van het totale etmaaltotaal plaats. De etmaalintensiteit 
bedraagt dan naar verwachting 207 mvt/etmaal. In twee richtingen zou de intensiteit dan 
415 mvt/etmaal bedragen. Het is bij de tellus bij het verkeerslicht zeer de vraag of alle 
voertuigen zijn geteld. De intensiteit ligt al lager dan het totaal van de telling op de 
Kanaaldijk. Wellicht gooit het schuine aanrijden van de voertuigen roet in het eten.
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Bijlage 2: Prognose bouwverkeer 

Deze bijlage bevat de prognose voor de omvang van het bouwverkeer 

voor de onderzochte bouwlocaties. De berekeningen hebben een 

verkennend karakter. 

Voor de prognoses van het bouwverkeer gelden de volgende kengetallen uitgaande van 
een bouwfase van 50 woningen: 
— fase 1: Grondwerk circa 3.300 m3 in 20 dagen; 
— fase 2: Ruwbouw, 10 vrachtauto’s per etmaal; 
— fase 3: Afbouw, 3 bestelauto’s per woning per etmaal. 
Vooral het grondwerk is sterk afhankelijk van de grondslag en de ophogingsmethode. De 
genoemde getallen geven een globale indruk.  
 
Voor het bedrijventerrein geldt dat de omvang van het bouwverkeer, uitgaande van een 
gafaseerde oplevering van de bedrijven altijd beperkter is dan de uiteindelijke omvang 
van het vrachtverkeer na oplevering, eventueel met uitzondering van een periode met 
intensieve ophoging van het gebied. De bouwperiode is dan ook niet maatgevend. 
 
    gemiddeld maximum 

   

aantal 

woningen vrachtauto bestel vrachtauto bestel 

aantal woningen Stiereveld 19 2 27 8 57 

  Schouw 55 7 78 22 165 

  Coöperatie 15* 2 21 6 45 

* Inclusief aanname voor kinderdagverblijf 

 
Tabel B2.1: Gemiddeld en maximum aantal ritten bouwverkeer per etmaal per locatie 
 
 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  Verkeersonderzoek vier bouwlocaties in Watergang 

 

 

 

Bijlage 3: Interviews bewoners en  

              dorpsraad  

Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met een aantal bewoners 

en met de Dorpsraad Watergang. 

 Op 2 juni is een aantal bewoners van Watergang geïnterviewd. De deelnemers aan de 
interviews zijn aangedragen door de Dorpsraad Watergang. Ook de leden van de 
dorpsraad zelf zijn geïnterviewd. De interviews met de geïnterviewde bewoners laten zich 
in grote lijnen als volgt samenvatten. De cursieve teksten geven de mening van de 
geïnterviewden weer.  

Dorpsraad 

Verkeerstellingen 
Er zijn verkeerstellingen gehouden van donderdag 13 mei tot en met dinsdag 25 mei. Dit 
is in de vakantieperiode van Watergang geweest. De meivakanties zijn geweest vanaf  
10 mei tot en met 24 mei.  
 
De meivakantie in de regio gelijk aan de rest van Nederland, nl. maximaal van 30 april tot 
en met 14 mei. De schoolvakantie van de St. Sebastianusschool in Ilpendam was 
bijvoorbeeld van 30 april tot en met 14 mei [schoolgids school]; de Van Randwijkschool 
van 30 april tot en met 7 mei (en Hemelvaart op 13 en 14 mei) [website school]. De 
tellingen in de week van 17 tot en met 21 mei zijn dus representatief. 
 
De Populierenweg is niet geteld. Watergang heeft ook nog een deel Dorpsstraat richting 
Purmerend. Deze mensen hebben ongeveer allemaal 2 auto’s en moeten via de 
Populierenweg het dorp verlaten. Door deze tellingen inzichtelijk te hebben, is duidelijk 
hoeveel intensiteiten uit Watergang de N235 oprijden.  
 
Goudappel Coffeng vraagt na of het mogelijk is om cijfers van de provincie Noord-
Holland vrij te krijgen betreffende het kruispunt N235 - Populierenweg. Deze gegevens 
zijn beschikbaar gesteld en in dit onderzoek betrokken. 
 
Parkeerbalans 
De parkeerplaatsen op de Kanaaldijk tussen de Populierenweg en het Boetplein worden 
met name gebruikt door forensen die in Watergang parkeren en dan verder gaan met het 
openbaar vervoer. Zo vermijden ze in Amsterdam de hoge parkeerkosten en de file 
richting Amsterdam.  
 
Ter hoogte van het Rode Dorp is de parkeerdruk op dit moment hoog maar nog te 
overzien. Het nieuwbouwplan moet voorzien in voldoende eigen parkeerplaatsen zodat 
het hier niet drukker wordt.  
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Verkeersintensiteiten 
Het is nu niet druk in Watergang. Een toename van 28 woningen op het dorp en  
55 woningen en uitbreiding van het bedrijventerrein op de Dollard zorgen voor een grote 
toename in de drukte, ook al is deze toename objectief gezien beperkt.  
 
Mogelijke knelpunten 
Kanaaldijk: 
— De kanaaldijk heeft geen trottoir (ter hoogte van het Rode Dorp is een smal trottoir 

aanwezig). Een trottoir is van belang omdat dit de route is naar de bushalte en deze 
veelvoudig wordt gebruikt.  

— De snelheid van brommers en wielrenners is dermate hoog dat gevaarlijke situaties 
ontstaan. 

— Graag drempels aanleggen op de Kanaaldijk zodat de snelheid eruit wordt gehaald. 
Met name die van de brommers en wielrenners. 

— De kruising aan de zuidzijde van de Kanaaldijk (bij Rode Dorp) levert onveilige 
situaties op. Het verkeer komt vanaf de Dorpsstraat en rijdt dus de parallelweg 
Kanaaldijk op. Je rijdt hier als automobilist omhoog en hebt vervolgens weinig 
uitzicht over het kruispunt (bossage en geparkeerde auto’s). Dit levert nu conflicten 
op met fietsers en brommers. Als er autoverkeer bij komt en deze straat twee 
richtingen wordt, dan komen er ook conflicten bij met autoverkeer. Dan graag goed 
kijken naar de inrichting van het kruispunt.  

 
De in- en uitrit van zowel ’t Schouw als Watergang zorgt voor vertraging op de N235. Als 
een motorvoertuig de N235 op wil rijden, gaat de hele regeling op rood en loopt de N235 
vertraging op.  
 
Het kruispunt N235 — Populierenweg is raar vormgegeven. Vanaf Purmerend ligt een 
fietspad parallel aan de N235. Deze komt ook uit op het kruispunt. Het is zo dat als 
auto’s uit het dorp groen hebben de fietsers moeten stoppen. Er staan ook haaientanden. 
Op het verkeerslicht heeft een klein licht richting de fietsers waarop staat aangegeven of 
het dorp groen of rood heeft. Dit zorgt echter voor onduidelijkheid. Bij groen denken de 
fietsers dat ook zij groen hebben. Ze steken zo de straat over op het moment dat auto’s 
de N235 oprijden. Dit heeft al vaak voor bijna en al een aantal keer voor ongevallen 
gezorgd. Verder is het kruispunt onoverzichtelijk ten opzichte van het fietspad. De 
bossage ontneemt het overzicht voor zowel de automobilist als voor de gebruikers van 
het fietspad.  
 
Is het mogelijk om een rotonde aan te leggen op de N235 met beide kruisingen. Dit zorgt 
voor een natuurlijke remming van de snelheid.  
Is het anders eventueel mogelijk om vanuit het dorp en De Dollard een aparte 
rechtsafstrook aan te leggen, zodat het verkeer richting Purmerend niet het gehele 
kruispunt stil legt.  
 
Aan de overkant van het kanaal komt een snelfietspad. Wat is er voor nodig om fietsers 
die nu gebruik maken van het fietspad aan de kant van Watergang gebruik te laten 
maken van het snelfietspad.  
 
De bewoners willen graag een betere koppeling tussen het dorp en ’t Schouw. Van 
oudsher ligt naast de Dorpsstraat een watergang. Deze loopt door tot aan ’t Schouw. In 
het plan voor de nieuwbouw in ’t Schouw wordt de Dorpsstraat weer aangelegd. Graag 
willen wij deze voor voetgangers doortrekken naar het dorp middels een schelpenpad. Op 
deze manier worden beide gebieden met elkaar verbonden voor de dorpsbewoners. 
Daarnaast komt het de veiligheid van de kinderen in beide gebieden ten goede omdat zij 
via het schelpenpad kunnen lopen en niet via het regionale fietspad (waar brommers en 
wielrenners met hoge snelheid de kinderen passeren).  
 



Goudappel Coffeng | adviseurs verkeer en vervoer  Verkeersonderzoek vier bouwlocaties in Watergang  

 

 

B3-3 

Langs een deel van het regionale fietspad is geen verlichting aanwezig. Dit is niet 
verkeersveilig met name in de wintermaanden niet.  
 
Het fietsverkeer vanaf Amsterdam moet zich op de Dollard ter hoogte van het 
bedrijventerrein mengen met het gemotoriseerd verkeer. Hierbij gaan de richtingen ook 
tegen elkaar in. Als het drukker wordt, dan kan dit een onveilig punt worden.  
 
Bouwverkeer 
Het bouwverkeer liever niet over de Kanaaldijk en al helemaal niet in twee richtingen. 
Graag een extra inrit voor het bouwverkeer.  
De vraag is ook of het bouwverkeer richting de N235 de draai wel kan maken.  
 
Als het bouwverkeer over de Kanaaldijk gaat rijden, dan willen bewoners graag een  
nulmeting voor hun woning. Bij de bouw van het Rode Dorp is geen bouwverkeer via de 
Kanaaldijk gereden.  

Bewoners 

Kanaaldijk gaat over in een fietspad. Vroeger stond hier een paaltje dat er voor zorgde 
dat autoverkeer geen gebruik kan maken van het fietspad. In de winter is dit paaltje 
weggehaald zodat de strooidienst ook het fietspad kon strooien. Het paaltje is nooit 
terug gezet. Wat je nu ziet is als er file staat op de N235 automobilisten deze route gaan 
gebruiken als sluiproute. Dit is gevaarlijk voor het fietsverkeer.  

 

De verkeerslichten bij zowel het dorp als De Dollard reageren op een sensor. Op het 
moment dat ze een auto detecteren, wordt het verkeer op de N235 stil gezet en kan het 
verkeer vanuit het dorp of de Dollard gaan rijden. Door een toename van verkeer in het 
dorp en de Dollard gaat het verkeerslicht dus vaker op rood en gaat de doorstroming op 
de N235 nog verder achteruit. Nu is het al niet optimaal.  

 

De Kanaaldijk is nu al niet veilig in verband met de snelheid van brommers en 
wielrenners. Nog meer verkeer op de parallelweg zorgt ervoor dat deze veiligheid nog 
verder afneemt.  

 

Er is geteld in de meivakantie. In Watergang was het meivakantie van 10 mei tot en met 

24 mei. NB: Zie commentaar bij dorpsraad. 

 
Het in en uitrijden van het dorp en de Dollard in de spits levert problemen op omdat de 
verkeerslichten werken op sensoren. Er is één strook en dus ook als het verkeer rechtsaf 
wil slaan, staat de hele N235 stil. Ik verwacht geen extra problemen door de 
nieuwbouwprojecten. De problemen die er nu al zijn worden hooguit verergerd.  

 

De snelheid van de bromfietsers is een probleem. Ik ben benieuwd hoe er wordt 
geparkeerd ter hoogte van Kanaaldijk 33 en 33b. Het is belangrijk om voldoende 
parkeerplaatsen aan te leggen. 

 

In het verleden is er sprake geweest van een in- en uitgang van het dorp tussen 
Kanaaldijk 35 en 37. Hier is voldoende ruimte om een goede en ruime in- en uitrit te 
maken. Misschien is het een idee om dit plan weer eens bij de provincie onder ogen te 
brengen.  
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4 Het Schouw te Waterland

Inleiding
De gemeente Waterland is bezig met de voorbereiding van de ontwikkeling 
van een kleine woningbouwlocatie in Het Schouw. Voor de planlocatie is een 
stedenbouwkundig plan van eisen opgesteld met enkele mogelijke ontwikkelin-
gen. De woningen zijn ontworpen achter de huidige woningen aan de Dollard 
en op het terrein van het aanliggend bedrijf. Voor de ontwikkeling wordt een 
ruimtelijke procedure doorlopen. Vanwege de potentiële gevoeligheid van het 
bouwplan en de mogelijke effecten op de beschermde natuurwaarden is in een 
vroeg stadium een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bescherm-
de soorten en de effecten op de naastliggende natuurgebieden.

In eerste instantie is een quick scan ecologie uitgevoerd. Daarin is onderzocht 
of er absolute barrières zijn en welke beschermde soorten in potentie voorko-
men. Op basis van dat vooronderzoek is besloten om een aantal soortgroepen 
nader te inventariseren ten einde een afdoend onderzoek te verkrijgen voor de 
analyse van de effecten. De soorten die zijn geïnventariseerd zijn: vleermuizen, 
waterspitsmuis (Neomys fodiens), rugstreeppad (Epidalea calamita) en heikikker 
(Rana arvalis). Tijdens de inventarisaties zijn de overige waarnemingen opge-
schreven, maar hiervan is geen afdoende inventarisatie uitgevoerd.

Globale ligging van het plangebied. 
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Werkwijze
Voor het oriënterend onderzoek is op 15 februari 2010 door een ecoloog een be-
zoek gebracht aan het plangebied. Tijdens het veldbezoek is op basis van aan-
wezige leefgebieden geschat welke beschermde soorten voor kunnen komen. 
Aanvullend is een bureaustudie verricht om informatie te verzamelen van 
eerdere inventarisaties en losse waarnemingen van derden. Op basis van deze 
informatie is geschat welke soorten schade kunnen leiden van de plannen.

In de bureaustudie is tevens gezocht naar de doelstellingen van de aanliggende 
natuurgebieden. Daarbij is beoordeeld of de plannen significant negatieve ef-
fecten hebben op de Natura 2000, de Beschermde Natuurmonumenten en de 
ecologische hoofdstructuur. In het hoofdstuk analyse wordt nader ingegaan op 
de mogelijke effecten en op de significantie ervan.

Voor de inventarisatie van de vleermuizen is het protocol van de Gegevensauto-
riteit Natuur gevolgd. In het inventarisatieseizoen – mei/half juli – zijn driemaal 
de vleermuizen geïnventariseerd, telkens met twee mensen. De vleermuizen 
zijn op naam gebracht met behulp van een batdetector, waarvan één met time-
expention. Het weer was tijdens het onderzoek voldoende gunstig voor het 
vaststellen van vleermuizen. De inventarisaties zijn telkens ruim voor zonson-
dergang gestart en tot minstens een uur na zonsondergang voortgezet. Het zeer 
gering aantal waargenomen dieren was de aanleiding om niet naar het zwerm-
gedrag en daarmee niet naar de exacte locatie van de kolonie te zoeken. Door 
zowel achter de woningen als aan de straatzijde te luisteren naar vleermuizen 
is een goed beeld verkregen naar de aanwezige vleermuizen binnen het plange-
bied en is de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen op een afdoende manier 
geïnventariseerd, het onderzoek voldoet daarmee aan de vereiste uit de Flora 
en Faunawet. Het feit dat niet de exacte locatie van de verblijfplaats bekend is, 
is geen handicap voor de conclusie en de analyse.

Voor de inventarisatie van de waterspitsmuis zijn in twee raaien live-traps uit-
gezet met in totaal 100 vallen. De vallen zijn voorzien van aas eerst een aantal 
dagen met geblokkeerd vangmechanisme uitgezet om de kleine zoogdieren aan 

31-05 16-06 05-07 06-07 07-07 08-07
temperatuur min 7,8 11,4 12,4 11,8 11,3 15,4

max 17,5 20,3 22,7 20,3 25,5 26,9
wind 3 4 3 3 3 2
neerslag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
soorten vleermuizen ja ja ja ja ja

muizen ja ja ja ja
amfibieën ja ja ja

Tabel 1. Gegevens van het weer tijdens de onderzoeksdagen. Bron: KNMI, weerstation Schiphol.
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de aanwezigheid van de vallen en het aas te laten wennen. Ervaring leert dat 
hierdoor een beter en betrouwbaar resultaat wordt bereikt dan zonder het zo-
genoemde pre-baiten. De vallen zijn uitgezet langs de oever van de sloot achter 
de woningen én langs de oever van enkele sloten in een naast gelegen weiland. 
Op die manier is een goed beeld verkregen van de aanwezigheid van kleine 
zoogdieren binnen het plangebied.

De rugstreeppad is op geluid geïnventariseerd, de zangkoor van de pad is 
onmiskenbaar en op grote afstand te horen. Aanvullend zijn enkele steekmon-
sters genomen in de sloten met een schepnet dat geschikt is voor het vangen 
van amfibieën. De overige soorten zijn als losse waarneming opgeschreven.
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Beschrijving
Het plangebied is in twee type gebieden te verdelen: een terrein dat gebruikt 
wordt voor de opslag en stalling van bedrijfsmaterieel en een terrein met een 
groene inrichting. Het bedrijfsterrein is volledig verhard, aan de straatzijde 
staan twee woningen met tuin en aan de zuidzijde is het terrein afsluitbaar 
met een hek. Langs het bedrijfsterrein loopt een brede sloot met een iets aflo-
pende brede berm. De berm en de sloot vallen binnen de ecologische hoofd-
structuur. Het terrein achter de woningen langs de Dollard is begroeid met een 
kruidenrijk grasveld. Op het terrein staat een schuur en langs de randen lage 
bomen, voornamelijk zwarte els (Alnus glutinosa). Er zijn twee toegangen naar 
het terreintje, beide afgesloten met een landbouwhek. Achter het terreintje 
loopt een brede ondiepe sloot. Aan de voorzijde van de woningen loopt de Pro-
vinciale weg en het Noord-Hollandsch Kanaal. De Provinciale weg is druk. Ach-
ter het plangebied (aan de oostzijde dus) en ten noorden van het plangebied 
liggen veenweide die binnen de Natura 2000 vallen. Op de oostoever van de 
sloot langs het plangebied wordt een strook niet gemaaid. Het grasland wordt 
op deze locatie als hooiland beheerd, de overige graslanden worden beweidt.

n	 Natura	2000
De weilanden vallen onder het Natura 2000 gebied IIperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske. Het betreft hier het Varkensland, dat samen met de 
overige gebieden een uitgestrekt 

De ligging van het Natura 2000 gebied ten hoogte van het plangebied.
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laagveencomplex vormt. De veenterreinen zijn van internationale betekenis 
vanwege het voorkomen van de Noordse woelmuis, veenmosbegroeiingen met 
gewone dophei (Erica tetralix) en een naar verhouding grote oppervlakte aan 
overgangs- en trilvenen. Daarnaast zijn de gebieden van belang voor voedsel-
rijke, zoomvormende strooiselruigten en voor dieren als bittervoorn (Rhodeus 
amarus), grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), kleine modderkruiper (Cobi-
tis taenia taenia), rivierdonderpad (Cottus perifretum) en meervleermuis (Myotis 
dasycneme).

SVI Landelijk

Doelst. Opp.vl.

Doelst. Kwal.

Doelst. Pop.

Draagkracht
aantal vogels

Draagkracht
aantal paren

Kernopgaven

Habitattypen
H3140 Kranswierwateren -- > =
H4010B Vochtige heiden - > = 4.09,W
H6430B Ruigten en zomen - = = 4.13,W
H7140B Veenmosrietlanden - > = 4.09,W
H91D0 Hoogveenbossen - = = 4.09,W

Habitatsoorten
H1134 Bittervoorn - = = =
H1149 Kleine modderkruiper + = = =
H1163 Rivierdonderpad - = = =
H1318 Meervleermuis - = = =
H1340 Noordse woelmuis -- = = = 4.11,W 4.12,W 4.13,W

Broedvogels
A021 Roerdomp -- = = 15 4.12,W
A081 Bruine Kiekendief + = = 15
A151 Kemphaan -- > > 5 4.11,W
A153 Watersnip -- > > 60
A193 Visdief - = = 180
A292 Snor -- > > 50 4.12,W
A295 Rietzanger - = = 800

Niet-broedvogels
A043 Grauwe Gans + = = 90
A050 Smient + = = 6400 4.11,W
A051 Krakeend + = = 200
A056 Slobeend + = = 50
A125 Meerkoet - = = 710

Tabel 2. Essentietabel van het Natura 2000 gebied.
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Het Varkensland is een restant een ooit zeer uitgestrekt hoogveengebied, dat 
bijna vijfduizend jaar geleden in grote delen van Noord-Holland tot ontwik-
keling komt. Vanaf de Vroege Middeleeuwen is het gebied ontgonnen en ont-
waterd. Langs de ontginningsassen ontstonden lintdorpen van waaruit men 
steeds dieper het veen binnendringt. Door verschillende oorzaken is het gebied 
tegenwoordig als laagveen te beschouwen. Het huidige landschap is te typeren 
als een weids en open veenweidegebied, dat wordt doorsneden door sloten en 
slootjes. Naast brakke kwel en overstromingen is de inlaat van brak water uit 
de Zuiderzee en het IJ de belangrijkste bron van verzilting.  
Hoewel de brakwatervenen na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 geleidelijk 
zijn verzoet, staan delen van het veengebied nog steeds indirect onder invloed 
van zeewater. Het zoutgehalte in het Ilperveld en het Varkensland schommelt 
tussen de 0,5 en 1,0 gram per liter. 

De terreinen bieden een fraaie afwisseling van extensieve graslanden (rijk aan 
weidevogels), soortenarme rietlanden, voedselrijke rietzomen en veenmosrijke 
riet- en biezenlanden. De grootste oppervlakte wordt ingenomen door graslan-
den van het zilverschoonverbond (Lolio-Potentillion anserinae), dat van beteke-
nis is voor grutto (Limosa limosa), tureluur (Tringa totanus), zomertaling (Anas 
querquedula), krakeend (Mareca strepera) en slobeend (A. clypeata). In graslanden 
die worden afgewisseld met een moerassige vegetatie, broedt plaatselijk de 
watersnip (Gallinago gallinago). Naast de weidevogels zijn de graslanden van 
belang voor de noordse woelmuis (Microtus oeconomus), die vooral voorkomt in 
de meest vochtige graslanden. Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) is min of 
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Ligging van de ecologische hoofdstructuur ter hoogte van het plangebied.

l

Ligging van het plangebied (stip) binnen het Nationaal landschap Laag Holland.
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meer beperkt tot relatief droge rietlanden. De broedaantallen van deze roofvo-
gel variëren van 12 tot 16 broedparen. Slaapplaatsen van grutto’s bevinden zich 
onder andere in het Varkensland. 

Van de habitattypen nemen vooral de overgangs- en trilvenen een grote opper-
vlakte in. Het betreft hier vooral overgangsvenen bestaande uit koekoeksbloem-
rietland (Lychnido-Hypericetum tetrapteri) en veenmosrietland (Pallavicinio-Sphag-
netum), die plaatselijk worden gedomineerd door gewoon haarmos (Polytrichum 
commune). Deze begroeiingen hebben zich vooral in voormalige petgaten ge-
vormd, waarbij de vegetatie op gezette tijden werd gemaaid. De voedselrijke, 
zoomvormende ruigten behoren in de brakwatervenen alle tot het verbond van 
harig wilgenroosje (Epilobion hirsuti). In de tabel staan de doelstellingen van het 
Natura 2000 gebied samengevat. 

n	 Nationaal	Landschap
Het plangebied ligt midden in het nationaal landschap Laag Holland. De kern-
kwaliteiten van het nationaal landschap zijn:

• Zeer open landschap
• Geometrische inrichtingspatroon in droogmakerijen
• Strokenverkaveling

De bouwplannen tasten de openheid of de verkavelingstructuur niet aan. De 
woningen komen niet boven de huidige bebouwing uit en de kavelstructuur 
van het plangebied wijkt sterk af van de beschermde verkaveling in Laag Hol-
land.

n	 Ecologische	hoofdstructuur
Een klein deel van het plangebied valt binnen de ecologische hoofdstructuur. 
Het betreft de wegberm en bermsloot langs de inrit van het bedrijfsterrein. 
Er zijn voor het kleine stukje geen specifieke doelstellingen aangetroffen. Dat 
betekent dat de doelstellingen van het Varkensland als geheel voor dit strookje 
ook opgaan. Onduidelijk is hoe op de wegberm een ecologische kwaliteit van 
een kerngebied kan worden bereikt. Het strookje heeft echter ook bij de recente 
herziening de kwalificatie als ecologische hoofdstructuur behouden (Anonymus 
2010). Het strookje heeft – waarschijnlijk – doelstellingen die overeenkomen 
met de doelstellingen voor moerassen en/of graslanden (Anonymus 2005).
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Waarnemingen
Het terrein achter de woningen bestaat voor een deel uit particuliere tuinen; 
deze worden buiten het onderzoek gehouden. Het resterende terrein heeft voor 
een groot deel een goed ontwikkelde vegetatie van de glanshaverassociatie (Ar-
rhenatheretum elatioris). Het terrein wordt met een laag frequent hooilandbeheer 
onderhouden, verspreid staan er enkele bomen en struiken. De vegetatie langs 
de sloot heeft meer opgaande kruiden en struweel; en is plaatselijk met grote 
brandnetel (Urtica dioica) en braam (Rubus fruticosus) maar grotendeels met een 
min of meer voedselarme ruigte begroeid. Er zijn geen beschermde planten 
aangetroffen of te verwachten.
Het terrein van het bedrijf heeft nauwelijks enige begroeiing en is vrijwel vol-
ledig verhard. Langs de randen is een nitrofiele storingsvegetatie te vinden. De 
begroeiing van de wegberm is te beschouwen als een zwak ontwikkelde vege-
tatie uit de glanshaverassociatie. Ook in dit deel van het plangebied zijn geen 
beschermde planten aangetroffen of te verwachten.

De graslanden buiten het plangebied vallen deels onder de glanshaverasssoci-
atie – het hooiland achter de woningen – en deels onder de kamgrasassociatie 
(Cynosurion cristati). Langs een deel van de sloot ligt een strook die veel minder 
frequent wordt gemaaid. Hier is een voedselarme ruimte ontstaan. De vegeta-
tie buiten het plangebied is niet onderzocht op aanwezigheid van beschermde 
planten.
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datum 05-07 06-07 07-07 08-07

vangronde 1 2 3 4 5 6

veldmuis 1 1 1

bosmuis 4 1 3

bosspitsmuis 2 2 1 3 2

Tabel 3. Vangsten binnen het plangebied in juli 2010.

De inventarisatie van vleermuizen heeft drie soorten aangetoond (kaart 1 - 3). 
Er is in de vroege avond één laatvlieger (Eptesicus serotinus) waargenomen, deze 
kwam met enige zekerheid uit een van de woningen. Aangezien het slechts één 
waarneming betreft is het vinden van de verblijfplaats nagenoeg onmogelijk. 
Aangezien de laatvlieger slechts aan de achterzijde is gehoord en niet aan de 
straatkant wordt geconcludeerd dat de vleermuis in een van de woningen zit. 
Een vergelijkbare waarneming betreft de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus). Nu gaat het om waarschijnlijk twee dieren, die eind mei op twee 
locaties zijn gehoord. Ook nu wordt verwacht dat de soort in een van de wo-
ningen zit. Vanwege het zeer lage aantal is het zoeken naar een verblijfplaats 
nagenoeg onmogelijk. In juni en juli is eveneens gewone dwergvleermuis is een 
zeer laag aantal waargenomen.

Tot slot is eind mei één ruige dwergvleermuis (P. nathusii) gehoord die boven de 
sloot achter de woningen in zuidelijke richting vloog.

Met de life-traps zijn in langs de oever van de sloot achter de woningen drie 
soorten aangetoond. De dieren zijn na vangst op naam gebracht en het geslacht 
is bepaald (behalve bij de spitsmuizen), de dieren zijn niet gemerkt. Er zijn 
– minimaal - een veldmuis (Microtus arvalis), vier bosmuizen (Apodemus sylvati-
cus) en drie bosspitsmuizen (Sorex araneus) gevangen en aangetoond. De soorten 
staan op tabel 1 van de Flora en Faunawet.

Binnen het plangebied zijn geen vogels met een vaste verblijfplaats aangetrof-
fen. Wel zijn er verschillende zangvogels gehoord. In het droge rietland ten 
zuiden van het plangebied is een bruine kiekendief waargenomen (zie separaat 
rapport over De Dollard; Van der Linden 2010).

Eind mei is de koorzang van de rugstreeppad gehoord – de dieren zitten op 
grote afstand in de polder. De exacte locatie is niet bekend. Verder zijn er geen 
beschermde amfibieën waargenomen. Wel zijn enkele exemplaren van de 
bastaardkikker (Pelophylax klepton esculenta) waargenomen. In de sloot achter 
de woningen zijn geen beschermde vissen aangetroffen. Binnen het plangebied 
vliegen verschillende algemene en minder algemene libellen en dagvlinders. Er 
zijn geen beschermde soorten waargenomen. De beschermde insecten heb-
ben over het algemeen een smalle amplitude (anders gezegd komen in nauw 
omschreven habitats voor) die vlakbij en binnen het plangebied ontbreken. 
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De kans dat er meer centraal in de polder, zeker op plekken met veenvorming, 
beschermde insecten voorkomen is zeker aanwezig.

n	 Weidevogels
Het Varkensland is een belangrijk weidevogelgebied. Verschillende soorten be-
reiken een hoge dichtheid in de polder, terwijl er tevens een breed soortenspec-
trum aanwezig is. Grutto en kievit (Vanellus vanellus) hebben een hoge dichtheid 
vlakbij het plangebied. Tureluur, slobeend en waarschijnlijk wulp (Numenius ar-
quata) zijn in lagere dichtheid aanwezig vlakbij het plangebied en hebben hoge 
dichtheden verderop in de meer open polder. Voor de exacte verspreidinggege-
vens wordt verwezen naar de Atlas van Laag Holland (Van ’t Veer & Hoogeboom 
z.j.)

n	 Natura	2000
Ten behoeve van het beheerplan voor het Natura 2000 gebied zijn inventari-
saties uitgevoerd. In onderstaande tabel is beschreven waar de soorten van de 
Habitatrichtlijn voorkomen. Voor de exacte verspreidinggegevens wordt ver-
wezen naar de Atlas van Laag Holland (Van ’t Veer & Hoogeboom z.j.) Van de 
habitattype is alleen de zoomvormende ruigte op relatief korte afstand gevon-
den, echter nog steeds op flinke afstand van het plangebied. Het in potentie 
voorkomen van deze vegetaties binnen of nabij het plangebied kan worden 
uitgesloten. 
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Habitatsoorten Varkensland plangebied

Bittervoorn lokaal aanwezig kleine kans

Kleine modderkruiper lokaal aanwezig kleine kans

Rivierdonderpad lokaal aanwezig kleine kans

Meervleermuis jachtgebied potentieel jagend aanwezig

Noordse woelmuis aanwezig potentieel aanwezig

Broedvogels

Roerdomp noordelijk van Watergang afwezig

Bruine Kiekendief noordelijk van Watergang afwezig

Kemphaan afwezig afwezig

Watersnip afwezig afwezig

Visdief afwezig afwezig

Snor noordelijk van Watergang afwezig

Rietzanger lage dichtheid afwezig

Niet-broedvogels

Grauwe Gans onbekend onbekend

Smient 1.000 exemplaren afwezig

Krakeend t.h.v. Watergang kleine kans

Slobeend t.h.v. Watergang kleine kans

Meerkoet afwezig afwezig

Weidevogels

Tureluur noordelijk van Watergang hoge dichtheid, 
naast plangebied lage dichtheid

afwezig

Wulp 150 – 700 exemplaren afwezig

Kievit naast plangebied hoge dichtheid afwezig

Kemphaan afwezig afwezig

Slobeend naast plangebied lage dichtheid, 
hoog op enige afstand

afwezig

Grutto hoge dichtheid naast plangebied afwezig

Tabel 4. Voorkomen van habitatsoorten en weidevogels op basis van de Atlas van Laag Holland.



16 Het Schouw te Waterland

Analyse
De woningen worden buiten het Natura 2000 gebied ontwikkeld. Voor de Natu-
ra 2000 is daarom alleen de externe effecten van belang. Voor de habitattype en 
habitatsoorten is een verstoringsindicator beschikbaar op de website van het 
ministerie. Met behulp hiervan kan worden beoordeeld of er kans is op signifi-
cante schade als gevolg van het bouwproject (tabel 5). De belangrijkste versto-
ringen vanaf het plangebied worden deels veroorzaakt tijdens de bouw, denk 
aan de werkzaamheden voor het heien en het gebruik van materieel voor de 
bouw van de woningen. Deze effecten zijn voornamelijk trillingen en geluid. Als 
er bouwlampen worden gebruikt is licht ook een potentiele bron van verstoring. 
Nadat de bouw is afgerond zijn er voor de externe werking minder problemen 
te verwachten; geluid en trillingen zijn niet of nauwelijks te verwachten vanuit 
woonhuizen, licht kan een klein effect geven vanaf buitenverlichting. Bij de ef-
fectbeoordeling wordt het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten meegewogen.
Cumulatie van effecten kunnen optreden door de geplande uitbreiding van 
het bedrijventerrein De Dollard. De uitbreiding betreft geen bedrijven met een 
verhoogde emissie of andere uitstraling. Eventuele voorwaarden voor de ont-
wikkeling van het bedrijventerrein staan in de rapportage over De Dollard (Van 
der Linden 2010).
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Tabel 5. Verstoringstabel van de Natura 2000.

S
toringsfactor

O
ppervlakteverlies

Versnippering

Verzuring

Verm
esting

Verzoeting

Verzilting

Verontreiniging

Verdroging

Vernatting

stroom
snelheid

overstrom
ingsfrequentie

dynam
iek substraat

geluid

licht

trilling

O
ptische verstoring

m
echanische effecten

P
opulatiedynam

iek

soortensam
enstelling

Kranswierwateren
Vochtige heiden
Ruigten en zomen
Overgangs- en trilvenen
Hoogveenbossen
Noordse woelmuis
Bittervoorn
Kleine modderkruiper
Meervleermuis
Rivierdonderpad
Bruine Kiekendief
Grauwe Gans
Kemphaan
Krakeend
Meerkoet
Rietzanger
Roerdomp
Slobeend
Smient
Snor
Visdief
Watersnip

De effecten voor de Flora en Faunawet en de ecologische hoofdstructuur zijn te 
verdelen in drie categorie:

1. effecten veroorzaakt door de werkzaamheden (trilling, geluid, licht, aanwezig-
heid mensen)

2. effecten veroorzaakt door een veranderde omgeving, c.q. het vernietigen/wijzi-
gen van het leefgebied

3. effecten veroorzaakt door een veranderd gebruik – woningen in plaats van be-
drijf & woningen in plaats van groen. In de woningen zijn natuurlijk bewoners 
en hun huisdieren aanwezig.

Er zitten duidelijk grote overlappen in de bronnen van de effecten voor alle drie 
de analyses; het belangrijkste verschil is dat voor de Natura 2000 (en deels de 
ecologische hoofdstructuur) sprake is van externe effecten – effecten die buiten 
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het beschermde gebied veroorzaakt worden. Voor het overzicht worden de po-
tentiële effecten besproken aan de hand van de effectoorzaken.

n	 Effecten	door	oppervlakteverlies
Er is geen verlies aan oppervlakte voor het Natura 2000 gebied. Er zijn geen 
beschermde soorten waargenomen binnen het plangebied, dus ook hiervoor 
geldt geen effect door oppervlakteverlies. Voor de ecologische hoofdstructuur is 
er een zeer gering verlies aan oppervlakte. De berm langs de inrit valt namelijk 
binnen het plangebied. Op deze locatie is de retentie van hemelwater gepland. 
Door de oever natuurvriendelijk in te richten en een “droge” waterberging te 
realiseren, zal er in de praktijk nauwelijks sprake zijn van afname aan opper-
vlakte.
 

	 Effecten	door	versnippering
Er is geen versnippering, het plangebied bevind zich buiten de Natura 2000. De 
wegberm is een doodlopend strookje ecologische hoofdstructuur. Zodat ook 
hier geen versnippering is te verwachten. De aangetroffen vleermuizen binnen 
het plangebied zullen evenmin last hebben van versnippering. 

	 Effecten	door	verzuring
Er is geen toename van emissie van verzurende stoffen die een merkbaar effect 
veroorzaken (het gering aantal woningen geeft een zeer marginale toename 
van emissie).

	 Effecten	door	vermesting
Er is geen toename van emissie van vermestende stoffen die een merkbaar ef-
fect veroorzaken (het gering aantal woningen geeft een zeer marginale toe-
name van emissie).

	 Effecten	door	verzoeting
Er is geen wijziging in het ecohydrologisch systeem te verwachten als gevolg 
van het bouwen van een beperkt aantal woningen. Er is geen lozing vanuit het 
plangebied te verwachten. Er is geen verzoeting te verwachten.

	 Effecten	door	verzilting
Er is geen wijziging in het ecohydrologisch systeem te verwachten als gevolg 
van het bouwen van een beperkt aantal woningen. Er is geen lozing vanuit het 
plangebied te verwachten. Er is geen verzilting te verwachten.

	 Effecten	door	verontreiniging
Er zijn geen lozingen of andere vormen van verontreiniging vanaf het plange-
bied te verwachten. Tijdens de bouw zal afscherming van het bouwmateriaal 
nodig zijn om verstuiving en uitspoeling te voorkomen. Er worden geen uitloog-
bare bouwmaterialen gebruikt.
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Door het sluiten van het bedrijf (o.a. stalling vrachtwagens) kan een beperkt 
positief effect ontstaan door het afnemen van afstroming van resten van lek-
kende voertuigen.

	 Effecten	door	verdroging
Tijdens de bouw kan er door bronnering een effect veroorzaakt worden op lo-
kaal niveau. Voor een bronnering is een ontheffing van het waterschap nood-
zakelijk, hierbij zullen eventuele effecten op de hydrologie betrokken moeten 
worden. Er is in ieder geval geen significant negatief effect op de doelstellingen 
te verwachten – de voor verdroging gevoelige habitats liggen op grote afstand. 
Er zijn evenmin voor verdroging gevoelige beschermde soorten aangetroffen.

	 Effecten	door	vernatting
Er is geen vernatting van het gebied te verwachten. 

	 Effecten	door	veranderde	stroomsnelheid
Er zijn geen veranderingen in de stroomsnelheid van het oppervlaktewater te 
verwachten.

	 Effecten	door	veranderde	overstromingsfrequentie
Er is geen verandering in de overstromingsfrequentie.

Sporen van haas in de sneeuw op de bevroren sloot naast het plangebied.
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	 Effecten	door	verandering	van	de	dynamiek	van	het	substraat
Er is geen verandering in de dynamiek van het substraat te verwachten.

	 Effecten	door	trilling
Bittervoorn en kleine modderkruiper zijn zeer gevoelig voor trillingen, terwijl 
meervleermuis en rivierdonderpad gevoelig zijn voor trillingen. Voor de meer-
vleermuis geldt alleen een gevoeligheid voor trillingen in de vaste verblijfplaat-
sen. 
De drie vissoorten zijn – volgens de atlas – lokaal aanwezig in de polder. Gezien 
de omgeving en de aanwezige habitats betekent dat een kleine kans op aanwe-
zigheid vlakbij het plangebied. Tijdens de inventarisatie zijn deze soorten niet 
aangetroffen. 

De effecten op de ecologische hoofdstructuur en de binnen het plangebied 
aanwezige beschermde dieren heeft een vergelijkbaar niveau als op de Natura 
2000. Over de gevoeligheid voor trillingen van de gewone dwergvleermuis en de 
laatvlieger (beide hebben een rustplek binnen het plangebied) zijn geen con-
crete gegevens bekend. Daarom wordt als uitgangspunt een grote gevoeligheid 
genomen.

De belangrijkste effecten zijn te verwachten tijdens het heien. Dat betekend 
dat het een effect van beperkte duur is en geen significant effect geeft op de 
doelstellingen van het Natura 2000 gebied. Overwogen kan worden om een 
heitechniek te kiezen die geen of zeer weinig trillingen veroorzaakt. Een tweede 
mogelijkheid is het heien uitsluitend buiten de kwetsbare periode uit te voeren. 

Voor de beide vleermuizen binnen het plangebied is het nodig om buiten het 
kwetsbare seizoen te werken, of een trillingvrije heitechniek te benutten. De 
minst kwetsbare periode is van half juli tot eind september, minder optimaal is 
de maand april. De overige maanden zijn als kwetsbaar te beschouwen. 

	 Effecten	door	geluid
Bittervoorn en kleine modderkruiper zijn zeer gevoelig voor geluid. Daarnaast 
zijn een aantal soorten gevoelig voor geluid: meervleermuis, rivierdonderpad, 
bruine kiekendief, kemphaan, rietzanger, roerdomp, snor en watersnip.
De drie vissoorten zijn niet aanwezig op of nabij het plangebied. De meervleer-
muis is slechts in potentie aanwezig (tijdens de inventarisatie niet aangetrof-
fen). Van de genoemde vogels is alleen de bruine kiekendief aanwezig vlakbij 
het plangebied, maar de soort broedt juist buiten het Natura 2000 gebied. Een 
strikte uitleg van de wet betekend hier, dat de vogel uitsluitend tijdens de 
broedtijd via de Flora en Faunawet is beschermd en de Natuurbeschermings-
wet 1998 niet van toepassing is. 
Binnen het plangebied zijn verschillende broedvogels en twee vleermuissoorten 
aanwezig.
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Belangrijke geluideffecten zijn te verwachten tijdens het heien en in mindere 
mate tijdens de rest van het bouwproces – vooral als er vrachtwagens staan 
met draaiende motor. Het heien moet buiten het broedseizoen worden uitge-
voerd, met een voorkeur voor het gebruik van een geluidarme techniek. Vanwe-
ge de aanwezigheid van broedvogels op het plangebied moet eveneens de bouw 
buiten het broedseizoen starten.
Negatieve effecten op de meervleermuis en andere habitatsoorten (anders dan 
hiervoor benoemd) zijn niet te verwachten.

	 Effecten	door	licht
De meervleermuis en de rugstreeppad zijn zeer gevoelig voor verlichting. Bit-
tervoorn, kleine modderkruiper en de vogels zijn gevoelig voor verlichting. De 
meervleermuis vermijdt sterk verlichte plekken, het is daarmee een (tijdelijke) 
aantasting van het jachtgebied. De rugstreeppad wordt van grote afstand aan-
getrokken door verlichting, waardoor de pad juist uit het geschikte voortplan-
tingsgebied wordt weggetrokken. 
De meervleermuis heeft – volgens de atlas – een potentieel jachtgebied boven 
en rondom het plangebied. De rugstreeppad is op grote afstand van de planlo-
catie gehoord. De exacte afstand is niet bekend, zodat ook het effect niet exact 
is te omschrijven. 

Het gebruik van bouwlampen moet bij voorkeur niet worden toegestaan. Is 
het noodzakelijk deze te gebruiken, dan is het opstellen van venstertijden van 
belang. Daarbij mogen er tijdens de kritische periode – het vroege voorjaar 
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– geen bouwlampen gebruikt worden. Nadat de eieren van de rugstreeppad zijn 
gelegd, afhankelijk van het weer in het voorjaar is dat van begin april tot in 
juli. Voor de (potentieel) aanwezige meervleermuis is eveneens een terughou-
dend gebruik van bouwlampen wenselijk. Tot slot zijn er in de aangrenzende 
woningen – zeer kleine – verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de 
laatvlieger. Ook voor die dieren geldt dat tijdens de kwetsbare periode (mei tot 
half juli) geen bouwlampen gebruikt kunnen worden.

	 Gevolgen	van	optische	effecten
Veel van de habitattype en habitatsoorten kunnen een negatief effect onder-
vinden van optische effecten. In dit geval wordt een tweede rij woningen achter 
een bestaande rij woningen geplaatst. Het plangebied bevind zich in een uit-
hoek van het Natura 2000 gebied, terwijl de soorten waarvoor het Natura 2000 
gebied is aangewezen over het algemeen op grote afstand van het plangebied 
voorkomen. De effecten zijn hierdoor marginaal en eenvoudig te verzachten 
door aan de zijde van het Natura 2000 gebied een afscherming (zwarte els, 
zachte berk) op te nemen.

Pal naast het plangebied is een bruine kiekendief aangetroffen. Deze is via de 
Flora en Faunawet beschermd. Er is een grote kans dat de bruine kiekendief 
hier niet meer tot broeden komt. Hierbij wordt gewezen op de plannen voor 
uitbreiding van het bedrijventerrein De Dollard, waardoor eveneens de bruine 
kiekendief zal verdwijnen op die locatie. Vanuit de Flora en Faunawet betekend 
dit dat er buiten het broedseizoen moet worden gestart met de werkzaamhe-
den. 

Op de broeddichtheid van weidevogels is eveneens een gering effect te ver-
wachten. De effecten zijn het hoogste tijdens de bouw en minder tijdens de 
bewoning (op voorwaarde dat er een afscherming komt). De effecten tijdens 
de bouw kunnen voorkomen worden door geen geluidproductie of trillingen 
tijdens de broedtijd te veroorzaken en door niet al te zichtbaar aanwezig te zijn. 
Het is van belang dat de bestaande afscherming zo veel en zo lang mogelijk 
blijft staan (en bijvoorkeur wordt geïntegreerd in het stedenbouwkundig plan).

	 Gevolgen	van	mechanische	effecten
Er zijn geen mechanische effecten te verwachten binnen het Natura 2000 ge-
bied en binnen het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen die 
hiervan schade ondervinden.

	 Effecten	door	ingrijpen	in	de	populatiedynamiek
Er wordt niet ingegrepen in de populatiedynamiek.

	 Effecten	door	ingrijpen	in	de	soortensamenstelling
Er worden geen soorten ingevoerd of verwijderd, er is geen effect op de soorten-
samenstelling te verwachten. 
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Advies en conclusie
Binnen het plangebied zijn enkele vleermuizen waargenomen. Het betreffen 
echter zeer lage aantallen; er is geen sprake van een kraamkolonie maar van 
individuen die in de bestaande woningen huizen. Er zijn geen andere be-
schermde dieren of planten waargenomen binnen het plangebied. Wel broeden 
er verschillende vogels.

Juist ten zuiden van het plangebied – buiten de Natura 2000 – is een broedende 
bruine kiekendief waargenomen. Deze is beschermd via de Flora en Faunawet, 
terwijl de Natuurbeschermingswet niet van toepassing is. De kwetsbare natuur 
van het Natura 2000 gebied is niet in de directe omgeving van het plangebied 
aanwezig of te verwachten. 

Aan de hand van de effectindicator is beoordeeld of er sprake kan zijn van sig-
nificante effecten op de Natura 2000 of schade aan soorten die beschermd zijn 
via de Flora en Faunawet. De ecologische hoofdstructuur is gelijk gesteld aan 
de Natura 2000.

Er zijn tijdelijke effecten als gevolg van bouwactiviteiten mogelijk, vooral van-
wege de noodzaak tot heien. De effecten op de Natura 2000 zijn niet significant 
en tijdelijk van aard. Er zijn eveneens tijdelijke effecten op de vleermuizen 
binnen het plangebied mogelijk en enkele geringe effecten op weidevogels in 
het naastliggende weiland. Ook het gebruik van bouwlampen kan een effect 
veroorzaken.

De effecten kunnen sterk verminderd worden door buiten de kwetsbare peri-
ode van de gevoelige soorten te werken. Voor het heien is dat de broedtijd en 
de winterperiode, voor het gebruik van bouwlampen is het voorjaar (april – juli) 
als kwetsbaar te beschouwen. Er is een sterke voorkeur voor heitechnieken die 
geen of weinig trillingen en geluid veroorzaken.

Door onder andere optische effecten moet rekening gehouden worden met de 
bruine kiekendief. De verwachting is dat het rietland waar de soort nu broedt 
niet langer geschikt is. Aangezien de bruine kiekendief – op die locatie – uit-
sluitend via de Flora en Faunawet is beschermd en de soort geen vaste verblijf-
plaats heeft, is het verplicht en voldoende om buten de broedtijd te starten met 
de werkzaamheden. 

De ecologische hoofdstructuur ligt voor een zeer beperkt deel binnen het plan-
gebied. Op deze locatie is het inrichten van een waterberging bedoeld. Door het 
kiezen van een natuurlijke inrichting van deze waterberging blijft het functio-
neren als ecologische hoofdstructuur goed mogelijk. Er is daardoor geen nega-
tief effect te verwachten.
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Geadviseerd wordt de navolgende regels in acht te nemen:
• starten van de werkzaamheden buiten de broedtijd (maart – juni);
• niet heien tijdens de kwetsbare perioden en bijvoorkeur met gebruik van tech-

nieken die geen of zeer weinig geluid en trillingen produceren;
• geen of zeer beperkt gebruik maken van bouwlampen;
• zorg voor een natuurlijke inrichting van de waterberging;
• integreer zo mogelijk een groene afscherming in het plan;
• zorgen dat er geen verspreiding van bouwmateriaal buiten de bouwplaats 

plaats vind (uitspoeling en verwaaien).

Als met deze aspecten rekening wordt gehouden is er geen significant effect op 
de doelstellingen van het Natura 2000 gebied.er is geen vergunning ex artikel 
19 Natuurbeschermingswet noodzakelijk.

Als met deze aspecten rekening wordt gehouden is er eveneens geen schade 
te verwachten op beschermde soorten via de Flora en Faunawet en is er geen 
ontheffing ex artikel 75 noodzakelijk.

Als met deze aspecten rekening gehouden wordt is er geen significante ver-
slechtering van de ecologische hoofdstructuur te verwachten.

Er zijn vanuit de aspecten van natuurbescherming geen belemmeringen.
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SAMENVATTING: 

In opdracht van de gemeente Waterland heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de 
Graaf bv in november 2010 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in een plangebied ten 
zuiden van de dorpskern van Watergang, gemeente Waterland. Dit plangebied komt overeen met de 
deelgebieden De Dollard en ’t Schouw. De aanleiding voor dit onderzoek is in het kader van een 
bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning voor geplande woningbouw in ’t Schouw en een 
bestemmingsplanwijziging voor een noordelijke uitbreiding van het bedrijventerrein De Dollard. 
Graafwerkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling zullen zorgen voor een bodemverstoring 
tot op onbekende diepte. De kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden hierdoor 
verstoord dan wel vernietigd zullen worden. 

Op basis van het bureauonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied pas bewoning op het veen 
heeft kunnen plaatsvinden vanaf de Late-Middeleeuwen. Vanaf deze periode werd het veengebied, 
waarin het plangebied aanwezig is, ontgonnen door de mens. Op basis van historische kaarten vanaf 
de 17de eeuw zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat bewoning ook daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden binnen het plangebied buiten een plaatselijke aanwezige weg en twee molens uit de 
19de eeuw. Ook op basis van het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren gevonden voor 
bewoning in het plangebied. 

Op basis van de resultaten van het archeologisch bureauonderzoek wordt geadviseerd om geen 
aanvullende archeologische maatregelen te treffen en de terreinen met het oog op de geplande 
herontwikkeling op archeologische gronden vrij te geven. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van de gemeente Waterland heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de 
Graaf bv in november 2010 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) verkennende fase (door middel van boringen) uitgevoerd in het bedrijventerrein 
de Dollard en het woongebied ’t Schouw in Watergang, gemeente Waterland. De aanleiding voor dit 
onderzoek is in het kader van een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning voor geplande 
woningbouw in ’t Schouw en een bestemmingsplanwijziging voor een noordelijke uitbreiding van het 
bedrijventerrein De Dollard. Graafwerkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling zullen zorgen 
voor een bodemverstoring tot op onbekende diepte. De kans bestaat dat eventueel aanwezige 
archeologische waarden hierdoor verstoord dan wel vernietigd zullen worden.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het veldonderzoek is het 
toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast wordt inzicht 
verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze vormeenheden 
van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in het verleden. Op 
basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. Om deze 
doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven (Horn 2010): 

• Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

• Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied? 

• Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische waarden? 

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in bijlage 1. Het 
plangebied ligt in de hoek van het Noordhollandsch Kanaal en de Trekvaart van Het Schouw naar 
Monnickendam (Figuur 1). Het ligt ten zuiden van het dorpscentrum van Watergang en de daaronder 
liggende weilanden, ten westen van een waterloop genaamd Watergang, ten oosten van de 
Kanaaldijk en de daaraan gelegen huizen en ten noorden van het bedrijventerrein De Dollard. 

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden, De Dollard en ’t Schouw. Deze deelgebieden zijn van 
elkaar gescheiden door een oost-west lopende weg en een waterloop. Het deelgebied De Dollard 
was volgens de luchtfoto in gebruik als akker met hier en daar bomen en een noord-zuid lopende 



sloot. Tegenwoordig ligt het braak. In het zuidoostelijk deel van het deelgebied ’t Schouw ligt een 
geasfalteerd bedrijventerrein, terwijl in het zuidwestelijk gedeelte een woonhuis, tuin en weiland
aanwezig zijn. In het noorden van het plangebied liggen weilanden, terwijl een oost-west lopende
strook in het uiterste noordwesten bestaat uit een met grind bedekt parkeerterrein. De exacte ligging 
en contouren van het plangebied zijn weergegeven in bijlage 3. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar die van de omgeving. Voor het totale 
onderzochte gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom 
het plangebied gekozen. De grootte van deze straal is gekozen zodat onderzoek dat voorheen heeft 
plaatsgevonden in de directe omstreken in het huidige onderzoek kan worden betrokken. Op deze 
manier kunnen aannames worden gemaakt over welke archeologische waarden in het plangebied 
zelf zouden kunnen worden aangetroffen.

Figuur 1: De ligging van het plangebied op een luchtfoto (bron: Google Maps). Het plangebied is zwart omkaderd. De 
noordelijke grens van De Dollard en de zuidelijk grens van ’t Schouw zijn weergegeven door middel van een 
gestippelde zwarte lijn.



 

   

2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken 
naar bekende archeologische waarden, uitgevoerde archeologische onderzoeken, de fysieke 
kenmerken van het oude en huidige landschap en naar informatie over bodemverstoringen. Er is 
gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de 
provincie Noord-Holland. Daarnaast is er gekeken naar de landelijke verwachtingskaart (de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) en naar het Archeologisch Informatie Systeem 
(Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is 
verkregen uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19e eeuw en 
enkele historische topografische kaarten (watwaswaar.nl). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de 
bodemkaart en de geomorfologische kaarten van Nederland gebruikt (Stichting voor Bodemkartering 
1982; Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst 1982). Voor informatie over het reliëf 
in en rondom het plangebied is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van Nederland 
(AHN; www.ahn.nl). Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit onderzoeksrapporten en 
achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst). Er is gebruik gemaakt van informatie op de website van het 
Waterlands Archief en van informatie op de website van de gemeente Waterland. 

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
Het plangebied is gelegen in het westelijk veengebied dat is ontstaan gedurende het Holoceen. Op de 
pleistocene afzettingen kan de zogenaamde Basisveen Laag voorkomen op een diepte tussen 16 tot 
20 m –mv. Deze laag is ten gevolge van een combinatie van diffuse kwel en een zeespiegelstijging 
ontstaan. In Noord-Holland kan de Basisveen Laag door insnijding van getijdekreken zijn geërodeerd. 
Het Basisveen kan alleen worden onderscheiden wanneer mariene afzettingen erbovenop zijn 
afgezet. Deze afzettingen worden wel tot de ‘oude zeeklei’ gerekend en behoren tot het Wormer 
Laagpakket van de Formatie van Naaldwijk (Berendsen 2005; De Mulder et al. 2003). De afzettingen 
zijn vooral gedurende het Atlanticum en het Vroeg-Subboreaal (5.900 tot ongeveer 3.750 voor Chr.) 
gevormd. Watergang bevond zich toentertijd in een uitgestrekt getijdengebied (vergelijkbaar met de 
huidige Waddenzee) dat zich langs de hele Nederlandse kust had gevormd (Berendsen 2005; De 
Mulder et al. 2003).  

Gedurende het Midden-Subboreaal (rond 3.750 voor Chr.) sloot de Nederlandse kust zich en 
verdween het getijdengebied langzamerhand. Achter een strandwallensysteem vormde zich een 
lagune, waarin op grote schaal veen kon ontstaan. De veenlaag die hierdoor ontstond behoort tot het 
Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop (Berendsen 2005; De Mulder et al. 2003). 
In de lagune ontstond eerst eutroof (voedselrijk) rietveen op de brakke kwelderafzettingen. Doordat 
de strandwallen steeds hoger en breder werden, konden overstromingen van de zee op den duur 
moeilijker plaatsvinden. Daarnaast werd de invloed van het grondwater beperkt. Hierdoor kon zich 
alleen oligotroof (voedselarm) veenmosveen vormen onder invloed van regenwater. Latere inbraken 
van de Zuiderzee zorgde er echter voor dat een deel van dit veen in het plangebied werd 
weggeslagen. Hierbij werd het Walcheren Laagpakket gevormd. Door de uitbreiding van de Zuiderzee 
omstreeks 1000 na Chr. ontstonden in Noord-Holland grote meren, zoals de Purmer. Latere 
doorbraken van de Zuiderzeedijk veroorzaakte een verdere erosie van het veengebied. Zo is in 1916 
een groot gebied in Noord-Holland overstroomt, waaronder Watergang. Er konden ook 
overstromingen plaatsvinden vanuit het Oer-IJ en diens smalle afwateringsgeulen ten zuiden van het 
plangebied. Ten gevolge van deze overstromingen kwamen jonge mariene en fluviatiele afzettingen 
op het veen te liggen (Berendsen 2005).  



2.2.2. Geomorfologie
Op de geomorfologische kaart (Figuur 2) is het plangebied grotendeels gekarteerd als een ontgonnen 
veenvlakte dat al dan niet bedekt is met klei en/of zand (kaartcode 2M46, DLO-Staring Centrum /
Rijks Geologische Dienst 1992). De dunne laag klei of zand kan het gevolg zijn van latere 
overstromingen door rivieren of door de zee (de Zuiderzee). Het kan echter ook veroorzaakt zijn door
eeuwenlange bemesting en bezanding (DLO-Staring Centrum / Rijks Geologische Dienst 1993). Een 
klein deel van het plangebied is ongekarteerd vanwege de ligging binnen de bebouwde kom van 
Watergang.

Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl) is te zien dat het plangebied, in 
vergelijking met de omgeving, hoog in het landschap ligt (Figuur 3). Het plangebied is over het 
algemeen geel tot rood gekleurd. De rood gekleurde zone in het zuidelijk deel van het plangebied 
komt overeen met een geasfalteerd bedrijventerrein. Het kan daarom hoger in het landschap liggen 
vanwege een plaatselijke ophoging. 

Figuur 2: De ligging van het plangebied op de geomorfologische kaart (bron: DLO-Staring Centrum / Rijks Geologische 
Dienst 1992). Het plangebied is rood omkaderd.



Figuur 3: De ligging van het plangebied op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl). Het plangebied is 
zwart omkaderd.

2.2.3. Bodem
Volgens de bodemkaart (Staring Centrum 1992) zijn in het plangebied waardveengronden op 
veenmosveen aanwezig (kaartcode kVs, Grondwatertrap II). Dit zijn veengronden met een kleidek 
dunner dan 40 cm. Dit kleidek is donker aan de top (0-5 à 8 cm onder het maaiveld) en is daarna grijs 
en roestig met weinig humus. De grond gaat abrupt over van klei in veen. De 
grondwatertrappenindeling is gebaseerd op gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste 
grondwaterstandsdieptes (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden 
gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. Grondwatertrap II duidt op 
erg natte gronden waarbij de GHG wordt aangetroffen aan of nabij het maaiveld en de GLG op een 
diepte tussen 50 en 80 cm –mv.



Figuur 4: De ligging van het plangebied op de bodemkaart (bron: Archis).Het plangebied is zwart omkaderd.

2.3. Archeologie

Er is vooralsnog geen archeologische beleidskaart van de gemeente Waterland. Op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Holland heeft het plangebied echter
geen archeologische verwachting. Op de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW) 
heeft het plangebied een lage trefkans op archeologische waarden.  

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) als waardevol staan aangegeven (Bijlage 2). Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten 
gemeld. In het zuidwestelijk gedeelte van het plangebied heeft al wel eerder een onderzoek 
plaatsgevonden. Dit is een onderzoeksgebied dat verder uitbreidt naar het zuiden en zuidoosten van 
het plangebied. Het betreft een archeologisch booronderzoek (onderzoeksmelding 4728) dat als doel 
had om de effecten van een grondwaterpeilverlaging op archeologisch waardevolle terreinen binnen 
Waterland te onderzoeken. Deze terreinen zijn veenterpen die ondanks de grondwaterpeilverlaging 
nog in zeer goede staat gebleken. In een straal van 500 m rondom het plangebied worden nog een 
beperkt aantal onderzoeken en monumenten gemeld. Een archeologisch booronderzoek direct ten 
zuiden-zuidoosten van het plangebied heeft een inventarisatie gemaakt van de archeologische 
waarden in onder andere Waterland-Oost en Waterland-Midden (onderzoeksmeldingen 5155, 5178). 



 

   

Op 385 m ten noorden van het plangebied, aan de andere kant van het Noordhollandsch Kanaal, 
heeft een archeologisch booronderzoek plaatsgevonden. Er werden hierbij geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. 

In de omgeving van het plangebied zijn diverse archeologische veenterpen bekend, die als 
archeologisch monument zijn aangemerkt. Vier monumenten bevinden zich binnen een straal van 
500 m rondom het plangebied. Drie van deze monumenten (één te Landsmeer op 475 m ten 
noordwesten, twee te Watergang op 480 m ten noorden en 250 m ten noordoosten van het 
plangebied) zijn van archeologische waarde en kunnen archeologische sporen vanaf de Late-
Middeleeuwen herbergen (monumentnrs. 6142-6144). Eén monument is van hoge archeologische 
waarde en ligt in Watergang op ongeveer 375 m ten noordoosten van het plangebied (monumentnr. 
6047). Hier bevinden zich de resten van een laatmiddeleeuwse huisplaats direct onder het maaiveld, 
bestaande uit oude funderingen, ophogingslagen en afgedankte huisraad.  

2.4. Historische situatie  

Het plangebied ligt in het veengebied van het Noord-Hollands Noorderkwartier (het gebied ten 
noorden van het IJ) dat vanaf de 11deeeuw na Chr. is ontgonnen ten behoeve van voornamelijk de 
graanbouw (DLO-Staring Centrum / Rijks Geologische Dienst 1992). Door het uitdiepen van 
natuurlijke waterlopen en het graven van sloten werd het overmaat aan regenwater uit het 
veenmoeras afgevoerd. De sloten werden loodrecht op natuurlijke waterlopen aangelegd, wat een 
regelmatige strokenverkaveling kon veroorzaken. Een dergelijke regelmatige strokenverkaveling 
ontstond echter niet overal in het gebied. Dit kan wijzen op het ontbreken van samenwerking tussen 
groepen kolonisten (Barends et al. 2005). De ontwatering van het veen zorgde voor een verdroogde 
bovenzijde, ook wel zode genoemd, waar mens en dier op konden leven. Een nare bijkomstigheid 
van het ontwateren van het veen was echter dat het veen inklonk en oxideerde waardoor het 
grondwaterpeil relatief steeg. Hierdoor werd het gebied te nat voor akkerbouw en schakelde men over 
op het gebruik van het gebied als weiland. Als het gebied te nat werd en men het grondwaterpeil niet 
verder kon verlagen kon men er zelfs voor kiezen om de boerderijen naar verder in het veengebied te 
verplaatsen. Omstreeks 1400 na Chr. werden de meren en veenwateren in het Noord-Hollands 
Noorderkwartier volledig van het buitenwater afgesloten. Het gebied werd daardoor veiliger en beter 
bewoonbaar. Het afwateren werd rond 1450 verbeterd door het gebruik van windwatermolens. 

Het plangebied ligt ten zuiden van het huidige dorp Watergang. Dit dorp is ontstaan als een 
ontginningsnederzetting langs een hoofdontwateringssloot, genaamd de Waterganger Sloot 
(www.waterland.nl). Deze sloot loopt evenwijdig aan het Noord-Hollandsch Kanaal en staat loodrecht 
op de Trekvaart van het Schouw naar Monnickendam. Deze laatste kan een natuurlijke 
afwateringsstroom zijn geweest. De Waterganger Sloot bestaat in ieder geval al sinds 1628 blijkens 
een historische kaart die door S.W. Boonacker is vervaardigd (Figuur 5). Een regelmatige 
strookvormige percelering vanaf de Trekvaart is hier duidelijk te zien. Ten zuidoosten van het 
plangebied, in de hoek van waar de Waterganger Sloot aansluit op de Trekvaart van Het Schouw 
naar Monnickendam, is mogelijk bewoning aangegeven door middel van een stip.  

Op de ‘Caarte van Waterland, Watergraefsmeer…’ van Jacob Aertsen Colom uit 1660 is te zien dat 
langs de Waterganger Sloot het dorp Watergang gevormd is: bewoning is aan beide zijden van de 
sloot te zien (Figuur 6). De getoonde huizen liggen waarschijnlijk niet binnen het plangebied, maar dit 
kan op basis van deze kaart niet uitgesloten worden. De Waterganger Sloot is in het noorden 
verbonden met het toen nog niet drooggelegde Noordmeer. Vanuit het westen sluiten meerdere 
sloten aan op de Waterganger Sloot.  

Een kaart van Isaak Tirion uit 1760 toont aan dat de huizen van Watergang waarschijnlijk niet binnen 
het plangebied gelegen zijn (Figuur 7). Wel is ten westen van het plangebied een mogelijke voorloper 
van het Noord-Hollandsch Kanaal te zien in de vorm van een waterloop genaamd Trekvaart. 

 



Figuur 5: De ligging van het plangebied op de ‘Caarte van de Buyckslooter, Broecker ende Belmer Meeren in Waterlandt’ 
gemaakt door S.W. Boonacker in 1628. De globale ligging van het plangebied is aangegeven door een rode 
omkadering. 

Figuur 6: De ligging van het plangebied op de ‘Caarte van Waterland, Watergraefsmeer…‘ van Jacob Aertsen Colom uit 
1660. Het plangebied ligt ongeveer binnen de rode omkadering.
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Figuur 7:  De ligging van het plangebied op een kaart van Isaak Tirion uit 1760. Het plangebied ligt ongeveer binnen de rode 
omkadering.

Op het kadastrale minuutplan is het overgrote gedeelte van het plangebied gekarteerd als weiland 
(bijlage 6). Ten westen van het plangebied ligt het Noord-Hollandsch Kanaal en de Kanaaldijk. Beide 
werden tussen 1819 en 1824 aangelegd. In het zuiden en midden van het noordelijk deelgebied ’t 
Schouw is daarnaast een mogelijke weg aanwezig die Uit Gouw wordt genoemd. Het is mogelijk dat 
ook de waterloop tussen de deelgebieden De Dollard en ’t Schouw deze naam draagt. De weg is nog 
steeds zichtbaar op topografische militaire kaarten van 1830-1850 en 1850-1864. Er is geen 
bebouwing zichtbaar op deze kaarten: het plangebied lijkt merendeels te bestaan uit weilanden die 
onderling verdeeld zijn door sloten. Het gebruik van het plangebied als weiland in plaats van 
akkerland kan het gevolg zijn van een vernatting van het veengebied door een langzame inklinking 
van het veen in de periode na de ontginning.

Op een topografische militaire kaart uit 1879 is te zien dat net ten noorden van de waterloop die de 
deelgebieden ’t Schouw en De Dollard scheidt een houten molen aanwezig is. Dit betekent 
waarschijnlijk dat het veengebied plaatselijk te nat was geworden en dat bemaling nodig werd geacht.
Beide molens zijn verdwenen op latere topografische kaarten (bijlagen 7, 8). Het bedrijventerrein in 
het deelgebied ’t Schouw verschijnt voor het eerst op een topografische kaart in 1988.

Tegenwoordig ligt het deelgebied De Dollard braak. In het zuidelijk gedeelte van deelgebied ’t 
Schouw is een geasfalteerd bedrijventerrein aanwezig en twee woonhuizen met tuin. In het noorden 
bestaat ’t Schouw uit weiland en een van een grindlaag voorzien parkeerterrein.

2.5. Mogelijke verstoringen

In het plangebied kunnen de volgende factoren hebben gezorgd voor een verstoring van de 
ondergrond en eventueel aanwezige archeologische waarden:

• Volgens de KLIC melding komen in het zuidwesten van deelgebied ’t Schouw datatransportkabels, 
laagspanningskabels, hoge en lage druk gasleidingen, rioleringen en waterleidingen voor. Deze 
sluiten aan op de daar aanwezige woonhuizen en bedrijven. Hierdoor kan de ondergrond tot 
maximaal 2,0 m onder het maaiveld zijn verstoord.
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• De woonhuizen en bedrijven kunnen de ondergrond verstoord hebben door middel van 
funderingen en/of kelders (in het geval van de woonhuizen).

Figuur 8: De aanwezigheid van spanningskabels (rode lijn), waterleidingen (blauwe lijn), gasleiding (gele lijn), 
datatransportkabels (groene lijn) en riolering (donker- en lichtpaarse lijn) in het zuidwestelijk gedeelte van het 
deelgebied ’t Schouw (bron: KLIC melding).

2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied is gelegen in het 
westelijk veengebied. Het ligt binnen een veenvlakte dat ten behoeve van akkerbouw ontgonnen is 
door het graven van de hoofdontwateringsloot de Watergangse Sloot ten oosten van het plangebied. 
Het proces van ontginning heeft waarschijnlijk plaatsgevonden vanaf ongeveer de 11de eeuw na Chr., 
oftewel de Late-Middeleeuwen. Op basis van historisch kaartmateriaal vanaf 1628 is het plangebied 
waarschijnlijk niet in gebruik geweest voor bewoning. Het lijkt er eerder op dat het gebied vooral van 
nut was als akkerland of als weiland. Desondanks is het mogelijk dat in het plangebied één of 
meerdere archeologisch veenterpen in de ondergrond aanwezig zijn. Deze veenterpen zijn vanaf de 
Late-Middeleeuwen gevormd en zijn veelvuldig gevonden in de directe omgeving van het plangebied.

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen is er een verkennend
veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. Op deze manier kon de aanwezigheid van 
archeologisch vondstmateriaal worden onderzocht binnen het plangebied. Tenslotte kan het 
verkennend veldonderzoek aangeven of en op welke plaatsen de oorspronkelijke bodemopbouw en 
het bodemarchief nog verder verstoord zijn geraakt.



 

   

3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het verkennend veldonderzoek door middel van boringen is om de in het 
bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig 
aan te passen. Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw 
intact is gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het 
landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones 
worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het 
veldonderzoek bestond uit een booronderzoek. Vanwege de hoge begroeiing en plaatselijk natte 
omstandigheden in het gebied kon geen veldkartering of veldinspectie worden uitgevoerd. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied in het bedrijventerrein De Dollard en het woongebied ’t Schouw waren 22 boringen 
gepland (bijlagen 3 en 4) met een diepte van 2,0 m. Deze boringen zijn verdeeld over het plangebied. 
Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. Door plaatselijke 
verhardingen (asfalt, puinlagen) in het zuidelijk gedeelte van deelgebied ’t Schouw konden boringen 
8-10 niet worden geplaatst. Boring 7 is verplaatst naar het zuiden, direct naast de asfaltering van het 
bedrijventerrein. Naast de boringen in ‘t Schouw konden boringen 14 en 17-20 in deelgebied De 
Dollard niet worden gezet. Dit was vanwege het feit dat het overgrote oostelijk deel van dit deelgebied 
dermate vernat was dat het niet te betreden viel.  

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma Boormanager van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de topografie en de plaatselijke 
bebouwing. De hoogtes van de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland. De opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het 
veld onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen en 
bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie  
In de ondergrond van de boringen is over het algemeen een dikke laag sterk kleiig veen aangetroffen. 
Dit veen is voornamelijk bruin gekleurd en ligt op ongeveer 0,8 tot 2,0 m -mv. Onderin boringen 11, 12 
en 13 komt onder het sterk kleiige veen ook een zwak kleiige donkerbruin gekleurde veenlaag voor 
vanaf 1,2 m -mv. Bovenop het sterk kleiige veen ligt soms een laag mineraalarm bruinzwart gekleurd 
veen dat overeen kan komen met verslagen veen. De veenlagen worden in de meeste boringen 
bedekt door een laag klei die sterk in dikte kan verschillen. In de boringen waar een dikke kleilaag op 
het veen aanwezig is, is het diepst liggende klei sterk zandig. Daarboven komt een zwak zandige 
kleilaag voor, die sterk humeus is wanneer deze direct aan het maaiveld ligt. De bovenste kleilagen 
vertonen vaak ook roestsporen. In boring 4, 6 en 7 is direct onder het maaiveld zand aanwezig. In 
boring 22 is dit grind.  

3.3.2. Bodemopbouw 
Het onder in de boringen aanwezige veen komt overeen met het Hollandveen Laagpakket van de 
Formatie van Nieuwkoop. Daarbovenop bevinden zich kleiafzettingen van het Walcheren Laagpakket. 
De laatste zijn vermoedelijk door mariene en/of fluviatiele overstromingen gevormd. 

Boring 22 werd gezet op een parkeerterrein waar een zand- en grindlaag is opgebracht. De hieronder 
aanwezige afwisseling van klei- en veenlaagjes lijkt niet van natuurlijke oorsprong, met name het 
sterk zandige klei en veen direct onder het zand. In boring 4 is ten behoeve van een tuin voor een 
woonhuis (Kanaaldijk 93) een baksteenhoudende zandlaag opgebracht die tot 0,9 m –mv reikt. In 
boring 6 is direct aan het maaiveld ook een 0,1 m opgebrachte zandlaag aangetroffen. In boring 7 



 

   

werden brokken klei en baksteenfragmenten aangetroffen. Deze boring kon niet dieper gezet worden 
vanwege de aanwezigheid van meer puin onderin. Dit puin is waarschijnlijk als versteviging 
aangebracht voor de nabijgelegen asfaltering. Baksteen werd ook aangetroffen dicht onder het 
maaiveld in boringen 1 (in een veenlaag op 0,1 - 0,4 m -mv), 11 (in een kleilaag op 0,2 – 0,6 m –mv), 
12 (in kleilagen tot 0,8 m -mv) en 13 (in een kleilaag tot 0,3 m –mv). De lagen waarin het puin 
voorkomt zijn waarschijnlijk verstoord. 

3.3.3. Archeologische indicatoren 
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

3.4. Interpretatie 

Het plangebied is gelegen binnen het westelijk veengebied. Op basis van het bureauonderzoek werd 
verwacht dat het plaatselijke veengebied vanaf ongeveer de 11de eeuw ontgonnen is, en dat daarom 
binnen het plangebied bewoningsresten vanaf de Late-Middeleeuwen op het veen verwacht konden 
worden. Dit soort bewoningsresten komen overeen met veenterpen die in de omgeving van het 
plangebied zijn gevonden. Op basis van historisch kaartmateriaal en latere topografische kaarten is 
gebleken dat er waarschijnlijk geen bewoning in het plangebied heeft plaatsgevonden vanaf de 17de 
eeuw. Er heeft waarschijnlijk wel een weg of dijk in het deelgebied ’t Schouw gelegen dat 
tegenwoordig overeenkomt met het middelste deel van het bedrijventerrein. Op basis van een 
topografische militaire kaart uit 1879 is een houten molen aanwezig geweest aan de zuidzijde van het 
deelgebied ’t Schouw. De resten van deze molen zijn van archeologische waarde. De molen 
verdween echter al in het begin van de twintigste eeuw blijkens historische kaarten. Het plangebied is 
tot vrij recentelijk waarschijnlijk alleen in gebruik geweest als bouwland en weiland. 

Uit het veldonderzoek is gebleken dat er nog dikke lagen veen (Hollandveen Laagpakket, Formatie 
van Nieuwkoop) in de ondergrond aanwezig zijn. Er heeft daarom geen (grootschalige) vervening 
plaatsgevonden binnen het plangebied, waardoor er nog archeologische waarden vanaf de Late-
Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. De op het veen aangetroffen kleilagen komen overeen met het 
Walcheren Laagpakket.  

Op basis van de aanwezigheid van baksteen in  boringen 1, 11, 12 en 13, lijkt de eerste 0,3 tot 0,8 m 
–mv daar plaatselijk verstoord te zijn. In het geval van boringen 11, 12 en 13 gaat het om de kleilagen 
bovenop het veen, daar waar de archeologische waarden verwacht kunnen worden. In boring 1 gaat 
het om de veenlaag direct onder het niveau waar archeologische waarden kunnen voorkomen. Om 
deze redenen is de eventuele archeologische laag daar lokaal verstoord. Boring 22 lijkt dieper 
verstoord te zijn, mogelijk vanwege de bouw van een nabijgelegen huis. De voor boring 7 beschreven 
puinhoudende zandlaag is waarschijnlijk opgebracht als stevige ondergrond voor de asfaltering van 
het bedrijventerrein. Op het AHN ligt het bedrijventerrein daarom hoog in het landschap. De puinlaag  
is opgebracht om zwaar materieel (hijskranen, vrachtwagens) op het bedrijventerrein te kunnen 
stallen zonder dat er, vanwege het onderliggende veenpakket, verzakkingen zouden plaatsvinden. 
Het aanbrengen van de zware puinlaag heeft er zeer waarschijnlijk voor gezorgd dat eventueel 
aanwezige archeologische waarden door verdrukking verstoord zijn geraakt. Het zuidwestelijke deel 
van het deelgebied ’t Schouw is daarnaast plaatselijk verstoord geraakt vanwege het aanbrengen van 
leidingen, kabels en riolering in de ondergrond. In de boringen zijn tenslotte geen archeologische 
indicatoren, zoals houtskool, bot of aardewerk, aangetroffen die bij de aanwezigheid van veenterpen 
verwacht zouden worden. 

Op basis van het bureauonderzoek en het veldonderzoek worden geen archeologische waarden 
binnen het plangebied verwacht. 

 

 

 

 



 

   

4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van de gemeente Waterland zijn in november 2010 een archeologisch bureauonderzoek 
en een inventariserend veldonderzoek (IVO) verkennende fase door middel van boringen uitgevoerd 
in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied overeenkomstig de locaties De 
Dollard en ‘t Schouw ten zuiden van de dorpskern van Watergang, gemeente Waterland.  

• Het plangebied is gelegen in het westelijk veengebied. Het is gelegen op een ontgonnen 
veenvlakte dat bedekt is met klei en zand als resultaat van mariene en/of fluviatiele 
overstromingen. De bodemopbouw van klei op veen komt overeen met de in het plangebied 
verwachte aanwezigheid van waardveengronden op veenmosveen.  

• Op basis van het bureauonderzoek werden binnen het plangebied mogelijke bewoningslagen op 
het veen verwacht die dateren in de periode vanaf de Late-Middeleeuwen.  

• Het deelgebied ‘t Schouw is plaatselijk door vergravingen voor leidingen, kabels en riolering 
verstoord geraakt. Ook heeft het opbrengen van een dikke puinlaag onder de asfaltering van het 
bedrijventerrein in het zuidelijk deel van ’t Schouw er waarschijnlijk voor gezorgd dat eventueel op 
het veen aanwezige archeologische waarden verstoord zijn geraakt. 

• In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.  

4.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat er in het plangebied zeer waarschijnlijk geen (intacte) 
archeologische waarden in de ondergrond aanwezig zijn en dat de bodem niet overal intact is 
gebleven. Het gehele plangebied krijgt om deze reden een lage archeologische verwachting. Op 
basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt daarom geadviseerd om geen 
vervolgonderzoek

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de gemeente Waterland. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. Becker & Van de Graaf bv wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet 
begonnen kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op 
bodemverstoringen.  

 uit te laten voeren.  

4.2. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien 
archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij 
het Rijk gemeld dienen te worden.  
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Verklarende woordenlijst 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt). 

ARCHIS-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS). 

artefact  Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen. 

Edelmanboor Een handboor voor bodemonderzoek. 

fluviatiel Door rivieren gevormd, afgezet. 

Hollandveen Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 

Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste 
IJstijd: ca. 8800 jaar voor Chr.). 

humeus  Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 
de bodem. 

in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 
gedeponeerd, weggegooid of  verloren. 

laag  Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische 
gronden als eenheid wordt onderscheiden. 

lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 
sedimentaire gesteenten. 

plangebied gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 
bedreigen 

Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 
periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer 
koud (de vier bekende IJstijden). Na de laatste IJstijd begint het Holoceen 
(ca. 8800 voor Chr.). 

Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet 
bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 

 

Lijst van Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem 
CHW  Cultuur-Historische Waardenkaart 
Fig.  Figuur 
GHG  Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld laagste grondwaterstand 
IVO  Inventariserend Archeologisch Onderzoek 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-mv  beneden maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
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Bijlage 4: Boorbeschrijvingen 
  



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie
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bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
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Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
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Veen, sterk kleiïg, donkergrijs

Veen, sterk kleiïg, donker grijsbruin

Boring: 05

X: 125408

Y: 493260

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -1,41
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weiland

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
sporen wortels, sporen roest, 
grijsbruin

Veen, sterk kleiïg, donker bruingrijs

Veen, sterk kleiïg, bruin

Boring: 06

X: 125424

Y: 493280

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -1,42
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weiland

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

Klei, sterk siltig, grijs

Veen, sterk kleiïg, bruin



Projectcode: 24040910

Boring: 07

X: 125441

Y: 493286

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -1,06

0

50

puin

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, brokken klei, 
donker bruingrijs

Boring: 11

X: 125401

Y: 493220

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -0,95
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braak

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
donkergrijs

Klei, sterk zandig, sporen roest, 
sporen baksteen, licht grijsbruin

Veen, mineraalarm, bruinzwart

Veen, sterk kleiïg, bruingrijs

Veen, sterk kleiïg, grijsbruin

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

Boring: 12

X: 125403

Y: 493167

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -1,14
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braak

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
sporen baksteen, sporen grind, 
donkergrijs

Klei, sterk zandig, sporen baksteen, 
sporen roest, sporen grind, licht 
grijsbruin

Klei, zwak zandig, sporen roest, 
grijsblauw

Veen, mineraalarm, bruinzwart

Veen, sterk kleiïg, bruin

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin



Projectcode: 24040910

Boring: 13

X: 125420

Y: 493190

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -1,32
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braak

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
sporen baksteen, sporen grind, 
donkergrijs

Klei, sterk zandig, sporen roest, 
sporen grind, licht grijsbruin

Klei, sterk zandig, donkergrijs

Veen, mineraalarm, bruinzwart

Veen, sterk kleiïg, bruingrijs

Veen, sterk kleiïg, grijsbruin

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

Boring: 15

X: 125430

Y: 493166

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -1,29
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braak

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
donkergrijs

Klei, sterk zandig, sporen roest, licht 
grijsbruin

Klei, zwak siltig, grijsbruin

Veen, mineraalarm, bruinzwart

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin

Boring: 21

X: 125539

Y: 493158

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -1,37
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braak

Klei, zwak zandig, sterk 
wortelhoudend, sporen roest, 
grijsbruin

Veen, sterk kleiïg, donker bruingrijs

Veen, sterk kleiïg, bruin



Projectcode: 24040910

Boring: 22

X: 125373

Y: 493463

Datum: 09-11-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: -0,96
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grind

Grind, fijn, matig zandig, sporen 
baksteen

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkergrijs

Klei, sterk zandig, donkergrijs

Veen, sterk zandig, grijsbruin

Klei, zwak zandig, grijs

Veen, sterk kleiïg, bruingrijs

Klei, zwak zandig, grijs



 

   

Bijlage 5: Periodentabel
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Bijlage 6: Kadasterkaart Minuutplan 1811-1832
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Bijlage 7: Topografische Militairekaart 1905
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Bijlage 8: Topografische kaart 1950
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1 Inleiding 

 

De gemeente Waterland is voornemens het ontwikkelen van het plangebied ’t Schouw 

langs de kanaaldijk (N235) te Watergang. Het plangebied en de directe omgeving is 

weergegeven in figuur 1.1. 

 

 
 

Figuur 1.1: Ligging plangebied ’t Schouw (bron: GoogleMaps) 

 

 

Ter bepaling van de ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw in het plangebied 

is er inmiddels een quick scan uitgevoerd. Uit de quick scan volgen drie inrichtingsva-

rianten voor de invulling van het terrein. 

 

Het plangebied is gesitueerd langs de provinciale weg N235. De geplande nieuwbouw 

omvat geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Volgens de Wet geluidhinder dient 

de geluidsbelasting van deze geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) te voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De gemeente wil inzicht in de te verwachten 

geluidssituatie binnen het plangebied.  

 

De gemeente Waterland heeft Goudappel Coffeng BV opdracht verleend het benodigde 

akoestische onderzoek uit te voeren. De uitgangspunten en resultaten zijn in voorlig-

gend rapport beschreven. 
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijke kader nader toegelicht, waarna in hoofdstuk 3 de 

uitgangspunten en in hoofdstuk 4 de resultaten centraal staan. In hoofdstuk 5 ten 

slotte staan de conclusies van het akoestisch onderzoek. 
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2 Wettelijk kader 

In dit hoofdstuk wordt het wettelijke kader van het akoestische onderzoek nader om-

schreven. Het vigerend wettelijk kader omtrent geluid wordt gevormd door de Wet 

geluidhinder. Dit hoofdstuk bestaat uit twee paragrafen, waarbij nader wordt ingegaan 

op de zonering en de geluidscriteria.  

 

2.1 Zonering 

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een ge-

luidszone bevindt. Uitzondering hierop zijn de wegen: 

- die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. 

 

De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. 

 
aantal rijstroken wegligging binnen stedelijk gebied wegligging buiten stedelijk gebied 

1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer n.v.t. 600 m 

 

Tabel 2.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype 

 

 

De betrokken weg in dit onderzoek bestaat uit twee rijstroken, met een geluidszone 

van 200 meter binnen het stedelijk gebied en 250 meter buiten het stedelijk gebied.  

 

Volgens de Wet geluidhinder dient binnen de geluidszone van de onderhavige weg-

gedeelten onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 

bestemmingen. 

 

2.2 Geluidscriteria 

In tabel 2.2 zijn de geluidscriteria in binnenstedelijk gebied weergegeven waaraan de 

verschillende situaties moeten voldoen.  

 
woning weg voorkeursgrenswaarde Stedelijke maximale 

ontheffing 

buitenstedelijk maximale 

ontheffing 

nieuw nieuw 48 dB 58 dB 53 dB 
bestaand nieuw 48 dB 63 dB 58 dB 
bestaand in reconstructie 48 dB 68 dB 68 dB 
nieuw bestaand 48 dB 63 dB 53 dB 

 

Tabel 2.2: Situaties, zoals beschreven in de Wet geluidhinder 
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De voorkeursgrenswaarde voor nieuw te realiseren woningen is 48 dB met als maxi-

male ontheffingswaarde 53 dB voor wegen in stedelijk gebied en 63 dB voor wegen in 

buitenstedelijk gebied..  

 

Hogere grenswaarden 

In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder staat vermeld dat hogere grenswaarden 

pas kunnen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het 

terugdringen van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn of overwegen-

de bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. 

 

De prioriteit die de Wgh geeft aan geluidreducerende oplossingen is als volgt; 

1) bronmaatregelen, zoals verkeersmaatregelen en wegdekmaatregelen; 

2) overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woning 

en de weg, schermen en wallen; 

3) ontvangermaatregelen, zoals toepassing van gevelwering of ‘dove gevels’, dit 

zijn gevels zonder te openen delen die grenzen aan een geluidgevoelige ruim-

te. 

 

Correctie artikel 110g van de Wet geluidhinder 

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is beschreven dat er op de berekende resulta-

ten een correctie mag worden toegepast. Op wegen waar de maximaal toegestane 

snelheid 70 km/h  is of hoger, is de correctie -2 dB. Daar waar de maximaal toegesta-

ne snelheid lager is dan 70 km/h is de correctie -5 dB. De correctie is verwerkt in de 

gepresenteerde resultaten. 
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3 Uitgangspunten 

Dit hoofdstuk beschrijft de gehanteerde uitgangspunten. De verkeersgegevens zijn 

beschreven in paragraaf 3.1 Vervolgens zijn de specifieke uitgangspunten voor het 

akoestisch onderzoek beschreven in paragraaf 3.2. 

 

 

3.1 Verkeersgegevens 

De uitgangspunten voor de verkeersgegevens zijn weergegeven voor 1 wegvak, name-

lijk de Kanaaldijk (N235) te Watergang. Ten oosten van dit wegvak is het plangebied 

’t Schouw gesitueerd. In figuur 1.1 hoofdstuk 1 is deze weg weergegeven.  

 

Verkeerintensiteiten en snelheidsregime 

De gehanteerde etmaalintensiteit is conform de opgave van de provincie Noord-

Holland. In tabel 3.1 worden de weekdagetmaalintensiteiten weergegeven.  

 
Straatnaam intensiteit 

2020 
maximumsnelheid 

1. Kanaaldijk (N235) 19.500 60 

 

Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten afgerond naar boven op 100-tallen (weekdag in 

mvt/etmaal) 

 

 

Voertuigverdeling 

Voor geluid is er een onderverdeling gemaakt in lichte, middelzware en zware voertui-

gen verdeeld over dag (7.00 uur tot 19.00 uur), avond (19.00 tot 23.00 uur) en nacht 

(23.00 tot 07.00 uur). De voertuigverdelingen ten behoeve van het akoestische onder-

zoek zijn ontleend aan het 'Overzicht van de werk- en weekdagjaargemiddelde op de 

N-wegen in de Provincie Noord-Holland', jaren 2006/2007/2008 en met behulp van 

het softwareprogramma VI-lucht. 

De voertuigverdeling en uurpercentages (verdeling verkeer over etmaal) zijn af te lezen 

in tabel 3.2.  

 
Straatnaam Gemiddeld uurpercentage % licht verkeer % middelzwaar verkeer % zwaar verkeer 

  dag avond nacht dag/avond/nacht dag/avond/nacht dag/avond/nacht 
kanaaldijk (N235) 6,4 3,2 1,3 92,1 3,7 4,2 

 

Tabel 3.2: Voertuigverdeling per dagdeel en gemiddelde percentage verkeer per uur 
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3.2 Uitgangspunten geluidhinder 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaardrekenmethode II uit 

het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2006). Op de berekeningsresultaten 

is een correctie toegepast conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze correc-

tie bedraagt -5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lich-

te motorvoertuigen minder dan 70 km/h is. Voor wegen met een maximumsnelheid 

van 70 km/h of meer, geldt een correctie van -2 dB. 

 

Voor de geluidsberekeningen is met behulp van het programma Geomilieu V1.21 een 

geluidsmodel opgesteld.  

 

3.2.1 Omgevingskenmerken 

De omgevingskenmerken welke van belang zijn op de akoestische situatie in het plan-

gebied, worden in deze paragraaf beschreven.  

 

Wegdekverharding  

Voor het onderzochte wegvak geldt als wegdekverharding ‘Dunne deklagen 2’, con-

form het actieplan geluid (EU kartering) van de provincie Noord-Holland. 

 

Hoogteligging 

Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland is de ligging van de onderzochte 

weg bepaald op een gemiddelde hoogte van 1 meter boven maaiveldniveau.  

 

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 

De gevels van de binnen het onderzoeksgebied gelegen woningen en andere objecten 

hebben een reflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn volgens de 

in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend. 

 

Kruispunten/rotondes 

Op de onderzochte wegen zijn geen met VRI geregelde kruispunten en rotondes aan-

wezig.  

 

Schermen en wallen 

Binnen het onderzoeksgebied zijn in de plansituatie geen schermen of wallen aanwe-

zig ten behoeve van de reductie van het wegverkeerslawaai. 

 

Gridpunten 

Voor het bepalen van de geluidscontouren zijn de gridpunten ingesteld op de hoogte 

van 4,5 meter, representatief voor de 1e verdieping, die geluidstechnisch veelal maat-

gevend is voor wat betreft grondgebonden woningen. 
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4 Resultaten geluidhinder 

Op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten zijn de geluidsberekenin-

gen uitgevoerd ter hoogte van het plangebied. Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten 

van het onderzoek. Op de met de geluidsmodellen berekende geluidsbelastingen is een 

correctie toegepast conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Voor de Kanaaldijk 

(N235) geldt een correctie van -5 dB.  

 

Het plangebied is gesitueerd langs de Kanaaldijk (N235). Langs dit deel van de weg 

zijn er geluidscontouren berekend, zoals weergegeven in figuur 4.1.   

 

Figuur 4.1: Geluidscontouren langs de Kanaaldijk (N235) t.h.v. het plangebied  
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Door de afschermende werking bevindt zich achter de bestaande bebouwing vrijwel 

direct de 48 dB contour. Gemiddeld genomen ligt de 48 dB contour op ongeveer 70 

meter vanaf de wegas (N235).   

 

Tevens is er de geluidsbelasting berekend op een tweetal fictieve woningen ten aan-

zien van de N235. De 2 waarneempunten zijn in het model geplaatst op een waar-

neemhoogte van 4,5 meter. Deze waarneempunten zijn gelegen op een afstand van 3 

en 5 meter vanaf de wegrand van de Kanaaldijk, ten oosten van de N235. Op het 

waarneempunt gelegen op de afstand van 3 meter bedraagt de gevelbelasting 61 dB 

en op de afstand van 5 meter 60 dB (inclusief correctie conform artikel 110g van de 

Wet geluidhinder). 

 

Volgens de Wet geluidhinder dient de geluidsbelasting van deze geluidsgevoelige be-

stemmingen (woningen), binnen de wettelijke geluidszone, te voldoen aan de voor-

keursgrenswaarde van 48 dB.  

Wanneer volgens de berekeningen blijkt dat er in de toekomst te hoge geluidsniveaus 

zullen optreden, dient volgens de Wet geluidhinder nader onderzoek te worden uitge-

voerd naar mogelijke geluidsbeperkende maatregelen. Er zijn drie typen maatregelen 

te onderscheiden. Dit zijn in volgorde van prioriteit: 

a. maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld realiseren van een akoestisch optimale 

verkeersstructuur en/of het toepassen van een andere wegdeksoort); 

b. maatregelen tussen bron en ontvanger (bijvoorbeeld plaatsen van geluidswallen 

en/of schermen of het projecteren van de woningen of wegen op grotere afstand 

ten opzichte van elkaar); 

c. aanvragen van ontheffing met onderzoek naar eventueel benodigde isolatiemaat-

regelen. Wanneer de toepassing van de hiervoor genoemde maatregelen niet mo-

gelijk of reëel is, of de maatregelen onvoldoende effect scoren, dan dient vrijstel-

ling voor hogere waarden te worden aangevraagd bij het College van Burgemees-

ter en Wethouders. Dit moet dan passen binnen gemeentelijk gehanteerd geluids-

beleid. Er moet tevens onderzoek worden uitgevoerd naar de eventuele noodzaak 

van toepassing van geluidsisolerende maatregelen aan de woning(en). 
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5 Conclusie 

Het plangebied ’t Schouw is gesitueerd langs de provinciale weg N235 te Watergang. 

De geplande nieuwbouw omvat geluidsgevoelige bestemmingen (woningen). Volgens 

de Wet geluidhinder dient de geluidsbelasting van deze geluidsgevoelige bestemmin-

gen (woningen) te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Aangezien de 

verkaveling nog niet bekend dan wel vastgesteld is, is inzicht nodig in de akoestische 

randvoorwaarden.  

 

Langs de Kanaaldijk (N235), ter hoogte van de situering van het plangebied, zijn de 

geluidscontouren berekend. Daaruit valt op te maken dat de 48 dB contour gemiddeld 

op ongeveer 69 meter vanaf de wegas (N235) ligt. Door de afschermende werking 

bevindt zich achter de bestaande bebouwing vrijwel direct de 48 dB contour.  

 

Indicatief is berekend wat de geluidsbelasting zou zijn als de dichtstbijzijnde gevel 

zich op 3 dan wel 5 meter bevindt. De geluidsbelasting bedraagt dan respectievelijk 61 

dan wel 60 dB. Dit is een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Als de nieuwe 

woningen binnen de bebouwde komgrens komen te liggen wordt de maximale onthef-

fingswaarde van 63 dB niet overschreden. 
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Bijlage 
 
1. Onderzoek luchtkwaliteit  

 
1.1. Beleidskader en normstelling 

Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 
In Titel 5.2. van de Wet milieubeheer zijn de normen ten aanzien van luchtkwaliteit 
vastgelegd. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid 
aan te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de 
wet tot doel, ondanks overschrijdingen, mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke 
ontwikkeling, van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. De wet voorziet daarom in 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), welke op 1 augustus 2009 in 
werking is getreden. Het NSL bevat een pakket aan maatregelen waarmee op de 
achtergrondconcentraties van luchtverontreinigende stoffen worden teruggedrongen en de 
negatieve gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de luchtkwaliteit, worden 
gecompenseerd. Door deze programmatische aanpak vormen de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling indien: 
• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde of; 
• een project per saldo niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit of; 
• een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging of; 
• een project is opgenomen in het NSL. 
 
In het Besluit en de Regeling Niet in betekende mate is exact vastgelegd welke typen 
projecten “niet in betekenende mate” bijdragen aan de luchtverontreiniging. Dit zijn onder 
andere: 
• woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen bij één ontsluitingsweg 

en 3.000 nieuwe woningen bij twee ontsluitingswegen; 
• kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één 

ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen; 
• combinatie van woningbouw- en kantoorlocaties; 
• bepaalde landbouwinrichtingen. 
 
Maatgevende stoffen langs wegen 
Voor luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer is stikstofdioxide (NO2, jaargemiddelde) het 
meest maatgevend, aangezien deze stof door de invloed van het wegverkeer het snelst een 
overschrijding van de grenswaarde uit de Wlk veroorzaakt 1

 

). Daarnaast zijn ook de 
concentraties van fijn stof (PM10) van belang. Andere stoffen uit de Wlk hebben een beperkte 
invloed op de luchtkwaliteit bij wegen en worden daarom bij deze toetsing buiten 
beschouwing gelaten.  

 
 
 

                                                 
1) Uit ervaring blijkt dat de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie van stikstofdioxide in Nederland pas w ordt 

overschreden bij een jaargemiddelde concentratie boven 82 µg/m³. Dergelijke concentraties zijn niet te verwachten in en om 
het plangebied en uit onderstaande berekeningen blijkt dat de concentraties aanzienlijk lager zijn.  



Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen volgens Wlk 
 

stof toetsing van grenswaarde geldig 
vanaf 

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 μg/m³ 
40 μg/m³ 

2010 
2015 

 uurgemiddelde concentratie 
max. 18 keer per jaar 

300  μg/m³ 
200 μg/m³ 

2010 
2015 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ 2005 
 24-uurgemiddelde 

concentratie 
max. 35 keer per jaar 

75 μg/m³ 
50 μg/m³ 

2005 
2011 

 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit zijn de regels voor het meten en berekenen van de 
gevolgen voor de luchtkwaliteit beschreven. Bij de berekening van de luchtkwaliteit wordt 
onderscheid gemaakt tussen verkeers- en industriële bronnen. Voor verkeer wordt 
onderscheid gemaakt tussen standaardrekenmethode 1 (SRM 1) betreffende stedelijke 
situaties met weinig hoogteverschillen en standaardrekenmethode 2 (SRM 2) voor de 
bepaling van overige situaties. Voor industriële bronnen is de standaardrekenmethode 3 
(SRM 3). Er mag van een andere methode gebruik worden gemaakt indien deze is 
goedgekeurd door het ministerie van VROM. In het de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is 
tevens aangegeven welke gegevens gebruikt worden bij het maken van de berekening en op 
welke wijze de berekeningsresultaten worden afgerond. 
 
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is tevens bepaald dat concentraties van stoffen die 
zich van nature in de buitenlucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de 
volksgezondheid, bij de beoordeling van de grenswaarden voor fijn stof buiten beschouwing 
worden gelaten. In de Regeling is bepaald dat alleen de bijdrage van zeezout kan worden 
afgetrokken van de concentratie fijn stof. Aangegeven is hoe groot de aftrek van het 
jaargemiddelde en 24-uurgemiddelde per gemeente bedraagt. Voor de gemeente Waterland 
bedraagt de aftrek voor het jaargemiddelde van fijn stof 5 μg/m³ en voor het 24-
uurgemiddelde 6 overschrijdingen per jaar. 
 
1.2. Opzet van het onderzoek 

Uitgangspunten onderzoek luchtkwaliteit 
In Watergang is op dit moment planvorming gaande voor een drietal woningbouwlocaties. 
Daarnaast bestaat het voornemen om bedrijventerrein de Dollard uit te breiden (zie tabel 2). 
Ontwikkelingen die op korte afstand van elkaar worden gerealiseerd en gebruik maken van 
dezelfde ontsluitingsroutes, moeten in samenhang worden getoetst aan de grenswaarden op 
het gebied van de luchtkwaliteit. Zodoende zal de bijdrage van de vier locaties op de 
concentraties luchtverontreinigende stoffen op de maatgevende wegen in beeld worden 
gebracht. Als maatgevend wegen worden aangemerkt: de provinciale routes N235 en de 
N247. Door een van de rekenpunten langs de Kanaaldijk te leggen, wordt tevens de 
luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied in beeld gebracht. Er wordt gerekend voor zowel 
de huidige situatie (2010) en de toekomstige situatie (2020), waarbij het verschil tussen wel 
en niet gerealiseerd plan inzichtelijk wordt gemaakt. 
 
Onderzoeksmethode 
De luchtkwaliteit als gevolg van lokaal wegverkeer is berekend met behulp van het pro-
gramma CAR II2

                                                 
2)   Calculation of Air pollution from Road traff ic-programma II, versie 9.0, mei 2010 

).  



Het CAR II-programma kan berekeningen uitvoeren voor onder andere de maatgevende 
stoffen fijn stof (PM10) en stikstofdioxideen is een wettelijk goedgekeurd 
standaardrekenprogramma voor luchtkwaliteit in binnenstedelijke situaties met enige vorm 
van bebouwing. Het plangebied en omgeving zijn als zodanig aan te merken.  
 
Invoergegevens 
Voor wat betreft de verkeersproductie van de vier ontwikkelingen wordt uitgegaan van een 
recent uitgevoerd verkeersonderzoek3

 

). De gezamelijke verkeersproductie van de vier 
ontwikkelingen is weergegeven in tabel 2. Daarbij wordt aangenomen dat de gehele 
verkeersproductie over de N235 en N247 wordt afgewikkeld in zuidelijke richting. Dit kan 
worden beschouwd als een worst-case aanname, waardoor de berekende waarden hoger uit 
vallen dan in werkelijkheid het geval zal zijn.  

Tabel 2 Verkeersproductie  
 

naam project locatie programma verkeersproductie 
Stiereveld Tussen de Kanaaldijk en 

Dorpsstraat in Watergang 
19 woningen 145 motorvoertuigen 

per etmaal (mvt/etm) 
’t Schouw Ten oosten van de Kanaaldijk 

en ten noorden van 
bedrijventerrein de Dollard 

55 woningen 465 mvt/etm 

De Dollard Ten oosten van de 
Kanaaldijk/N235 

1,1 ha uitgeefbaar 
bedrijventerrein 

235 mvt/etm 

De 
Coöperatie 

Aan de Kanaaldijk 33 en 33b in 
Watergang 

Kinderopvang en 9 
appartementen 

55 mvt/etm 

Totale verkeersproductie 900 mvt/etm 
 
In de onderstaande tabel zijn de verkeersintensiteiten langs de maatgevende wegen 
vermeld. De verkeersgegevens voor de N235 en de N247 zijn gebaseerd op provinciale 
verkeersgegevens uit 2009. Voor de rekenjaren wordt rekening gehouden met een 
autonome verkeersgroei van 2% per jaar. De getallen in de onderstaande tabel zijn afgerond 
op tientallen. 
 
Tabel 3 Verkeersintensiteiten (in mvt/etmaal) 
  
straatnaam 2010 2020 

excl. ontw. incl. ontw. excl. ontw. incl. ontw. 
N235 (tussen Populierweg en N247) 18.050 18.950 22.000 22.900 
N247 (tussen Kanaaldijk en oprit A10) 38.300 39.200 46.700 47.600 
 
Naast de verkeersintensiteiten wordt in het CAR II-programma nog een aantal 
basisgegevens ingevoerd (zie tabel 4). Conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
worden de concentraties van stikstofdioxiden (NO2) en fijn stof bepaald op maximaal 
10 meter van de wegrand. Deze afstand is verrekend in de aan te houden afstand tot de 
wegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3)  Goudappel Coffeng, Verkeersonderzoek vier bouwlocaties in Watergang, kenmerk WTL020/Lti/0180, d.d. 4 juni 2010 



Tabel 4  Overige invoergegevens 
 

straatnaam RD-coördinaten voertuigverdel
ing (licht/mid-

delzwaar 
zwaar 

verkeer) 

weg-
type 

snelheid
s-type 

bomen-
factor 

afstand tot 
de wegas X Y 

N235 12532
1 

493528 90,6/4,5/4,9 3a Normaal 
stadsverk

eer 

1 15 m 

N247 12531
1 

492631 88,0/8,0/4,0 3a Stadsver
keer met 
minder 

congestie 

1 22 m 

 
1.3. Resultaten en conclusie 

In tabel 5 zijn de resultaten van de berekening van de luchtkwaliteit weergegeven voor de 
prognosejaren 2010 en 2020. Op basis van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (2007) is 
de bijdrage van zeezout afgetrokken van de berekende waarden voor fijn stof. 
 
Tabel 5  Berekeningsresultaten luchtkwaliteit verkeersaantrekkende werking 
 
weg stikstofdioxide (NO2) 

jaargemiddelde (in 
µg/m³) 

fijn stof (PM10) jaarge-
middelde (in µg/m³)* 

fijn stof (PM10) 
24-uurgemiddelde 
(aantal overschrijdingen 
per jaar)* 

 excl. 
ontw. 

incl. 
ontw.  

excl. 
ontw. 

incl. 
ontw. 

excl. ontw. incl. ontw. 

2010       

N235 32,2 32,6 19,9 20,0 9 10 

N247 36,2 36,4 20,6 20,7 11 11 

2020       

N235 22,2 22,4 17,3 17,4 4 4 

N247 25,1 25,2 17,9 17,9 5 6 
 
* Inclusief aftrek bijdrage zeezout voor fijn stof.  
 
Uit tabel 5 blijkt dat langs de onderzochte wegen wordt voldaan aan de grenswaarden uit de 
Wet milieubeheer. Er kan tevens worden vastgesteld dat de vier projecten niet ‘in betekende 
mate bijdragen’ aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen en dat deze 
concentraties naar verloop van tijd aanzienlijk afnemen. Dit heeft te maken met de 
trendmatige daling van de achtergrondconcentraties die wordt veroorzaakt door de schonere 
(auto)techniek.  
 
Aangezien langs de maatgevende wegen wordt voldaan aan de grenswaarden, zal dit ook 
ter plaatse van de verschillende ontwikkelingslocaties en in de verdere omgeving van het 
plangebied het geval zijn. De concentraties luchtverontreinigende stoffen worden immers 
lager, naarmate zij verder van de weg zijn gelegen. 
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1 Inleiding 

 
Oranjewoud/Save heeft in opdracht van de Gemeente Waterland een externeveiligheids-
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van de 
plangebieden "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld". 
De plannen betreffen de realisatie van een bedrijventerrein en een aantal woningen.  
Voor zowel de uitbreiding van het bedrijventerrein en de woningen worden afzonderlijke 
bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van het opstellen van deze plannen moet 
het groepsrisico ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235 in kaart 
worden gebracht.  
 
De plangebieden liggen in de directe omgeving van de kanaaldijk (N235) waarover 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt (zie figuur 1.1). Ten gevolge van de 
ontwikkeling is sprake van een toename van het aantal personen. In hoeverre dit invloed 
heeft op de externenveiligheidsrisico's is aan de hand van een RBMII berekening in kaart 
gebracht. Het toetsingskader voor dit onderzoek is de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (cRvgs).  
 

 
Figuur 1.1 Ligging van "Het  Schouw" en "De Dollard" 
 

uitbreiding woningen "Het Schouw" 

uitbreiding bedrijventerrein "De Dollard" 
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Figuur 1.2 Ligging van "Stiereveld" 
 
 
Allereerst worden in hoofdstuk 2 het toetsingskader en de relevante externeveiligheids-
begrippen en het toetsingskader  toegelicht.  
 
 
 

Woningbouwlocatie "Stiereveld" 
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2 Externe veiligheid 

 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 
transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van 
toepassing. Het huidige landelijke beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in 
de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRvgs) [4], die op termijn 
vervangen zal worden door het 'Besluit transportroutes externe veiligheid' (Btev).  
Op 22 december 2009 is het 'Besluit tot wijziging van de circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen' in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn per 
1 januari 2010 in werking getreden. Langs in de circulaire aangewezen (vaar)wegen is nu 
sprake van: 
• vaste veiligheidszones. 
• vaste vervoershoeveelheden waarop een groepsrisicoberekening gebaseerd moet zijn. 
 
Bestemmingsplannen, projectbesluiten en inpassingplannen die vanaf 1 januari 2010 ter 
inzage worden gelegd, moeten voldoen aan het gestelde in de circulaire. Indien het 
ruimtelijk plan betrekking heeft op de omgeving van in de circulaire genoemde Rijks- en 
N-wegen en vaarwegen, moet worden uitgegaan van de in de bijlagen van de circulaire 
genoemde afstanden en vervoerscijfers.  
 
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge 
samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen 
verder uitgewerkt. 
 
 

2.1 Plaatsgebonden risico (PR) 

 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden 
ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een 
fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het 
gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden 
met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (welke als wettelijk harde norm fungeert) 
mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt de 10-6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Sinds 
de publicatie van de cRvgs op 22 december 2009 behoeft het PR niet meer berekend te 
worden voor de hierin vermeldde (vaar)wegen. Toetsing vindt plaats op basis van de 
veiligheidsafstand die per traject wordt vermeld. 
 
 

2.2 Groeprisico (GR) 

 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers 
valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke 
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ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een 
risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens 
(tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de 
omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op 
de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) 
afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.  
 

 
Figuur 2.1 Weergave plaatsgebondenrisicocontouren, invloedsgebied en 

groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor transport 
 
 

2.3 Verantwoordingsplicht 

 
In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is een verplichting tot 
verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Vanuit de 'circulaire' dient aandacht 
aan de verantwoording gegeven worden wanneer het groepsrisico boven de 
oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt.  
Bij de verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en 
ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het 
bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt 
geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige 
hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten 
zoals mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid.  
 
Voor het berekenen van de risico's moet een aantal uitgangspunten worden vastgesteld. 
Hoofdstuk 3 gaat hierop in en besteedt aandacht aan de vervoerscijfers en de 
bevolkingsinventarisatie. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten van de risicoanalyse en 
tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies gegeven.  
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3 Uitgangspunten risicoanalyse 

 
In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten van de externeveiligheidsberekening. Dit zijn:  
• de kenmerken van het onderzochte traject; 
• de inventarisatie van de vervoerscijfers; 
• de reikwijdte van het onderzoeksgebied; 
• de inventarisatie van de personendichtheden. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het RBMII-rekenpakket, versie 1.3 build 247. Het 
RBMII-rekenpakket voldoet aan het gestelde in PGS3 [1]. Het RBMII-programma is 
ontwikkeld voor de evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van het transport van 
gevaarlijke stoffen. 
 
Voor deze berekening zijn de standaardwaarden van RBMII aangehouden. Hieronder zijn 
de relevante standaardwaarden opgesomd.  
• De verhouding tussen het aantal transporten overdag en ’s nachts is 70/30.  
• De fractie transporten in de werkweek bedraagt 100 %.  
• De gebruikte meteorologische gegevens komen van het weerstation Schiphol.  
 
 

3.1 Risicobronnen 

 
Nabij de plangebieden geldt het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235 als 
risicobron. In figuur 3.1 is de ligging van deze weg weergegeven. 
 

 
Figuur 3.1 Locatie van de risicobron 
 
 

Ligging N235 
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De provinciale weg N235 ligt buiten de bebouwde kom. In RBMII is deze weg 
gemodelleerd als "buiten de bebouwde kom". Voor de ongevallenfrequentie is de 
standaardwaarde van 3,6×10-7/jaar voor een weg buiten de bebouwde kom 
aangehouden. Voor het wegtraject is een breedte van 10 meter gehanteerd. Deze breedte 
is bepaald aan de hand van de risicokaart.  
 
 

3.1.1 Wagenaantallen 

 
De bepaling van de wagenaantallen voor de N235 is gebaseerd op de volgende twee 
documenten: 
• Registratie Vervoer Gevaarlijke Stoffen - Regio Zaanstreek-Waterland. December 2005. 

Eindrapportage. 
• Risico-inventarisatie Vervoer Gevaarlijke Stoffen Zaanstreek-Waterland Wegvervoer. 

Tebodin B.V. Ordernummer: 35289.00. Documentnummer: 3318002. Revisie: 2. 
Datum: 9-8-2006. Pagina: 7 van 15. 

 
Op het knooppunt N235/N247 zijn in 2005 voor van en naar de N235 de wagens met 
gevaarlijke stoffen geteld. De aantallen staan in tabel 3.1.  
 
Tabel 3.1 Aantallen wagens met gevaarlijke stoffen over de N235 in 2005 

  Tijd Type code UN Van Naar 
28-11-2005 Ma 7:49 tank 30 1202 N247 (A10) N235 (Purmerend) 
28-11-2005 Ma 7:51 tank 33 1203 N247 (A10) N235 (Purmerend) 
28-11-2005 Ma 16:35 tank 60 16651 N235 (Purmerend) N247 (A10) 
29-11-2005 Di 12:40 tank 30 1202 N235 (Purmerend) N247 (Broek in Waterland) 
29-11-2005 Di 12:55 tank 30 1203 N247 (A10) N235 (Purmerend) 
30-11-2005 Wo 12:51 tank 23 1965 N235 (Purmerend) N247 (A10) 
30-11-2005 Wo 13:25 tank 33 1203 N247 (A10) N235 (Purmerend) 

2-12-2005 Vr 8:00 tank 30 1202 N235 (Purmerend) N247 (A10) 
2-12-2005 Vr 16:34 tank 23 1965 N235 (Purmerend) N247 (Broek in Waterland) 

 
 
Samengevat zijn van drie verschillende stofcategorieën de volgende aantal wagens 
geteld: 
• LF1/LF2: 6 wagens 
• GF3: 2 wagens 
• LT1: 1 wagen 
 
Het aantal waargenomen transporten zijn voor de risicoberekening omgerekend tot een 
jaarintensiteit beladen transporten met de volgende veronderstellingen: 
• Er is geteld van 06:30 - 09:30 uur, 12:00 - 14:00 uur en 15:30 - 18:30 uur. In de 

periode van 06:30 tot 18:30 uur is de vervoersintensiteit constant. Van deze 12 uur is 
er 4 uur niet geteld. Dit betekent dat de aantallen worden vermenigvuldigd met een 
factor 1/0,75. 

• In de periode van 06:30 tot 18:30 vindt 80% van het transport plaats. Dit betekent dat 
de aantallen worden vermenigvuldigd met een factor 1/0,80. 

                                                                 
 

1. Betreft een vloeistof. Kookpunt 225 °C. LC 50 (rat,1 uur) is onbekend. Aangenomen is 
dat bij deze stof stofcategorie LT1 hoort. 
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• Gemiddeld de helft van de waargenomen transporten gevaarlijke stoffen is leeg. 
 
De correctiewaarde op basis van bovengenoemde punten is 1,33 x 1,25 x 0,5 = 0,83. 
Op basis van 52 weken per jaar levert dit de volgende jaar aantallen op: 
• LF1/LF2: 260 wagens 
• GF3: 87 wagens 
• LT1: 43 wagen 
 
De in dit onderzoek gehanteerde wagenaantallen voor de  N235 staan in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 Gehanteerde wagenaantallen met gevaarlijke stoffen over de N235 per jaar 

Stofcategorie 
 

Aanduiding  
 

Aantal Tankwagens 
per jaar 

   
LF1/LF2 brandbare vloeistoffen 260 
GF3 brandbare gassen 87 
LT1 giftige vloeistoffen 43 

 
 

3.2 Bevolking 

 
Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheden 
binnen het invloedsgebied van de vervoersas. De bevolking is geïnventariseerd tot op 
325 meter rondom de N235; dit staat gelijk aan het invloedsgebied van GF3. Dit is 
uitgevoerd conform de Handreiking verantwoording groepsrisico [3].  
 
Tabel 3.3 Rekenwaarde personendichtheden 

Gebruiksfunctie Aantal personen per eenheid  

  
Wonen  2,4 per woning 
Bedrijven 1 per 100 m2 

 
 
Toetsing, conform de cRvgs, moet plaatsvinden op basis van twee scenario's. De huidige 
situatie en de toekomstige situatie waarbij de planontwikkeling is meegenomen.  
 
 

3.2.1 Huidige Situatie (variant 0) 

 
"Het Schouw" (figuur 3.2) is de benaming van de bebouwing rond de kruising van de 
N235 en de N242, de Broekervaart en het Noordhollandsch kanaal. In de gemeente 
Waterland bestaat deze bebouwing uit het bedrijventerrein de Dollard, en een strookje 
lintbebouwing langs de Kanaaldijk. De bebouwing vormt het zuidelijkste deel van het 
dorp Watergang.  
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De aanwezige bebouwing bestaat uit twee onderdelen: 
• woningen; 
• bedrijven. 
 
Tabel 3.4a Rekenwaarde aanwezige woningen 

Bestaande Woningen invloedsgebied 

Nr. 
 

Beschrijving 
 

Aantal 
Woningen 

Aanwezige 
Personen per Dag 

Aanwezige 
Personen per Nacht 

     
1 Bebouwing 34 40,8 81,6 
2 Boerderij 3 3,6 7,2 
3 Bebouwing 2 2,4 4,8 
4 Boerderij 1 1,2 2,4 
5 Bebouwing 3 3,6 7,2 
6 Bebouwing 2 2,4 4,8 
7 Boerderij  1 1,2 2,4 
8 Lintbebouwing 11 13,2 26,4 
9 Lintbebouwing 12 14,4 28,8 

10 Woonboten 10 12 24 
11 Lintbebouwing 12 14,4 28,8 

 
 
Tabel 3.4b Rekenwaarde aanwezige bedrijven 

Bestaande Bedrijven invloedsgebied 

  
Aantal m2 

 
Aanwezige 

Personen per Dag 
Aanwezige 

Personen per Nacht 

     
A Bedrijventerrein 10.800 106 41 
B De Dollard 10.300 100,9 39,1 
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Figuur 3.2 Variant 0 bestaande bebouwing  
 
 

3.2.2 Toekomstige Situatie ( variant 1) 

 
In tabel 3.5.a en 3.5.b zijn de rekenwaardes voor de toename van het aantal personen 
opgenomen. De vlakken zijn terug te vinden in figuur 3.3. 
 
Tabel 3.5a Rekenwaarde toename personen planontwikkeling woningen 

Planontwikkeling Woningen invloedsgebied 

Nr. 
 

Toelichting 
 

Aantal 
Woningen 

Aanwezige 
Personen per Dag 

Aanwezige 
Personen per Nacht 

     
12 Woningbouwlocatie 

Het Schouw  
55 66 132 

13 Woningbouwlocatie 
Stiereveld  

19 22,8 45,6 

 
 

Invloedsgebied 
325 meter 
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Tabel 3.5b Rekenwaarde toename personen planontwikkeling bedrijven 

Planontwikkeling Bedrijven invloedsgebied 

  
Aantal m2 

 
Aanwezige 

Personen per Dag 
Aanwezige 

Personen per Nacht 

 
C 

 
Uitbreiding 
bedrijventerrein 
de Dollard 

 
8.000  

 
78,4 

 
30,4 

 
 

 
Figuur 3.3 Variant 1 bebouwing na planontwikkeling  
 
 
Het RBMII-bestand is gemodelleerd op basis van het Stedenbouwkundig programma van 
eisen, Woningbouwlocatie Watergang Het Schouw , april 2010 (figuur 3.4),Uitbreiding 
bedrijventerrein de Dollard, september 2010 (figuur 3.5), en Verkavelingsplan Stiereveld 
(figuur 3.6).  
 
 

Invloedsgebied 
325 M 
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Figuur 3.4 Planontwikkeling Woningbouwlocatie Het Schouw (12)  
 
 

 
Figuur 3.5 Planontwikkeling Bedrijventerrein De Dollard (C)  
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Figuur 3.6 Verkavelingsplan Stiereveld (13) 
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4 Resultaten 

 
In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de berekeningen die zijn uitgevoerd met het 
programma RBMII.  
 
 

4.1 Plaatsgebonden risico 

 
Uit de RBMII-berekening (figuur 4.1) blijkt dat er geen 10-6/jaar-contour aanwezig is. 
Hiermee wordt voldaan aan de norm dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen 
deze contour mogen liggen. De 10-8/jaar-contour is berekend op circa 65 meter (groene 
lijn in figuur 4.1).  
 

  
Figuur 4.1  De 10-8/jaar-contour 
 
 
Geconcludeerd wordt dat de toekomstige ontwikkelingen niet worden belemmerd door 
het plaatsgebonden risico van de N235. 
 

10-8-contour 



 
 
 
 

 projectnr.  234954   100953 - HB79 Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen 
 23 november 2010,  revisie 01 Stedenbouwkundige plannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" 

 

 blad 15 van 24   
  

 

 

4.2 Groepsrisico 

Toetsing van het groepsrisico dient te gebeuren op basis van een vergelijking tussen de 
huidige en toekomstige situatie. In figuur 4.2 is het berekende groepsrisico voor zowel de 
huidige als de geplande situatie weergegeven. De zwarte stippellijn staat voor de 
oriëntatiewaarde (OW). De rode lijn voor de huidige situatie (variant 0) en de blauwe voor 
het groepsrisico na de planontwikkeling( variant 1). Uit de grafiek is op te maken dat de 
geplande ontwikkeling een toename van het groepsrisico betekend.  
 

 
Figuur 4.2 Groepsrisicoresultaten N235 

rood = variant 0 
blauw = variant 1 
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5 Conclusie Risicoanalyse 

 
In de gemeente Waterland vindt over de N235 vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Aan 
het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn risico's verbonden. In het kader van de nieuwe 
bestemmingsplannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" heeft Ingenieursbureau 
Oranjewoud/Save een onderzoek naar het aspect externe veiligheid uitgevoerd voor het 
doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen. Het onderzoek heeft geleid tot de 
onderstaande conclusies. 
 
 

5.1 Plaatsgebonden risico 

 
Uit de RBMII berekening blijkt dat geen 10-6/jaar-contour aanwezig is. Dit betekent dat het 
plaatsgebonden risico, ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
rijkswegen, geen belemmering vormt  voor het mogelijk maken van de nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
 

5.2 Groepsrisico 

 
Het groepsrisico neemt als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen toe. Dit wordt 
veroorzaakt door de extra personen die binnen het invloedsgebied van de N235 aanwezig 
zijn. Vanwege de toename van het groepsrisico is de wettelijk verplichte invulling van de 
verantwoordingplicht noodzakelijk. Een aanzet tot de verantwoording van het 
groepsrisico is opgenomen in hoofdstuk 6 van dit rapport.  
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6 Aanzet verantwoording Groepsrisico 

 
In dit hoofdstuk heeft Oranjewoud/Save de aanzet tot de verantwoording van het 
groepsrisico van het stedenbouwkundig plan voor "Het Schouw", "De Dollard" en 
"Stiereveld" opgenomen. Dit betreft een verantwoording van het risico ten gevolge van 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235. Voordat wordt ingegaan op de 
inhoudelijke aspecten van de verantwoording is het toetsingskader rondom de 
verantwoordingsplicht nader beschreven. 
 
Toetsingskader verantwoording groepsrisico 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is op dit moment de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen van toepassing (cRvgs). Volgens deze circulaire geldt bij toename van het 
groepsrisico de verantwoordingsplicht, ongeachte grootte van (toename van) het groepsrisico. Het 
cRvgs wordt op termijn2 vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Zoals 
het er nu naar uitziet hanteert het Btev een andere afweging ten aanzien van de 
verantwoordingsplicht. Als blijkt dat het groeprisico kleiner is dat 10 % van 
de oriëntatiewaarde (OW), kan een QRA achterwege blijven en geldt daarmee geen 
verantwoordingsplicht. Bij een groepsrisico van meer dan 10 % van de oriëntatiewaarde is een 
nader berekening noodzakelijk. Als uit de berekening blijkt dat de toename van het groepsrisico 
minder dan 10 % bedraagt, geldt geen verantwoordingsplicht. Voor alle duidelijkheid: Het Btev is 
nog niet van kracht.  
 
Opgemerkt moet worden dat als de verantwoordingsplicht niet van toepassing is er wel degelijk een 
verantwoording van het groepsrisico moet plaatsvinden in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening. De diepgang waarmee de verantwoording wordt uitgewerkt is een keuze van bevoegd 
gezag. De regelgeving stelt alleen dat deze zorgvuldig moet plaatsvinden, en in geval van een 
verantwoordingsplicht dat de elementen3 moeten worden behandeld. Voor eenvoudige situaties kan 
dit betekenen dat de verantwoording slechts een korte tekst is.  

 
Voor de plannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" geldt dat, hoewel sprake is 
van een toename van groepsrisico, het absolute groepsrisico aanzienlijk kleiner is dan 
10% van het groepsrisico. Gelet hierop is voor dit plan gekozen voor een 'korte' 
verantwoording, waarin aandacht wordt besteed aan alle elementen van de 
verantwoordingsplicht (zie tabel 6.1.). 
 

                                                                 
 

2.  Naar verwachting 2012 
3.  Elementen volgens "Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico" november 2007 



 
 
 
 

 projectnr.  234954   100953 - HB79 Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen 
 23 november 2010,  revisie 01 Stedenbouwkundige plannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" 

 

 blad 18 van 24   
  

 

Tabel 6.1 Onderdelen verantwoording groepsrisico 

Onderdeel 

1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron 
- Functie-indeling 
- Gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/locatie) 
- Verblijfsduurcorrecties 
- Verschil tussen bestaande en nieuwe situatie 

2. De omvang van het groepsrisico 
- De omvang voor het van kracht worden van het besluit; 
- De omvang na het van kracht worden van het besluit; 
- De verandering van het groepsrisico ten gevolge van het besluit; 
- De ligging van de groepsrisicocurve ten opzichte van de oriëntatiewaarde 

3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
bij de betrokken inrichting(en) en/of transportroute  

4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
in het ruimtelijke besluit 

5. De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang 
van een ramp of zwaar ongeval 
- Proactie 
- Preventie 
- Preparatie 
- Repressie 

6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de risicobron 
bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen 

7. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met een 
lager groepsrisico  

8. De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in 
de nabije toekomst  

 
 

6.1 Personendichtheid in het invloedsgebied (element 1) 

 
De aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron 
is beschouwd in paragraaf 3.2. en gespecificeerd in de tabellen 3.4 en 3.5. Hierbij is een 
invloedsgebied beschouwd van 325 meter (conform cRvgs voor tankwagens met LPG).  
 
 

6.2 De omvang van het groepsrisico (element 2) 

 
Het groepsrisico bedraagt in de vigerende situatie 0,001 van de oriëntatiewaarde, bij een 
maximaal aantal slachtoffers van 39. Na realisatie van de plannen is eveneens sprake van 
een groepsrisico van 0,001 van de oriëntatiewaarde, bij een maximaal aantal slachtoffers 
van 67. Hoewel de toename van het aantal slachtoffers significant is en blijft  sprake van 
beperkt groepsrisico. Dit laatste is zichtbaar in de kleuren in figuur 4.2. Ligging in het 
groene gebied geeft aan dat het groepsrisico kleiner is dan 10 % van de oriëntatiewaarde.  
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6.3 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico (elementen 3, 4, 7 en 8) 

 
Bronmaatregelen vervoer gevaarlijke stoffen 
De bron voor het risico betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235. Uit de 
analyse van de vervoerscijfers (telgegevens) is gebleken dat sprake is van vervoer van de 
volgende stoffen. 
 
Tabel 6.2 Vervoer gevaarlijke stoffen (het invloedsgebied = 1%-letaliteitsafstand) 

Stof 
 

Typering 
 

Aantal wagens 
per jaar 

Invloedsgebied 
(meter) 

    
• Brandbare stoffen (brandstoffen) LF1/LF2 260 30 
• LPG-tankwagen  GF3 87 325 
• Giftige gassen LT1 43 600 

 
 
Uit de risicoanalyse is gebleken dat met name het vervoer van LPG-tankwagens bepalend 
is voor het berekende groepsrisico. Met het wegnemen van dit vervoer neemt het 
groepsrisico af. Opgemerkt moet worden dat deze bronmaatregel niet is te treffen in het 
kader van onderhavige ruimtelijke procedure. Gelet hierop moet bevoegd gezag de 
mogelijkheid van het wegnemen van het vervoer van LPG over de N235 in eerste instantie 
bespreken met overige belanghebbende (provincie en vervoerders). 
 
Maatregelen in ruimtelijk besluit 
Bij maatregelen in het ruimtelijk besluit kan bij invulling van het plangebied worden 
gekeken naar locatie van objecten en functies en bijhorende. Functies met hoge 
personendichtheden moeten bij voorkeur op grotere afstand van de bron worden 
geplaatst. Daarnaast heeft de voorkeur bestemmingen met weinig of geen mensen naast 
de bron (de weg) te plaatsen (bijvoorbeeld groenvoorziening). De gemeente Waterland 
moet beoordelen in hoeverre de plannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" 
hiervoor ruimte bieden.  
 
De gemeente dient te beslissen over de wenselijkheid van de genoemde maatregelen. 
 
 

6.4 Optreden bij ongeval (element 5) 

 
De bestrijdbaarheid moet op twee aspecten worden beoordeeld:  
• Is het rampscenario te bestrijden? 
• Is het gebied voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren? 
 
Deze vragen moeten primair worden beantwoord door de (regionale) brandweer. In het 
kader van de verantwoordingsplicht moet de gemeente Waterland de brandweer om 
advies vragen. Geadviseerd wordt bij dit verzoek aan de brandweer onderliggend rapport 
bij te voegen.  
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Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen is het van belang te weten welke 
ongevalscenario's relevant zijn.   
  
Scenario: ongeval met brandbaar gas (BLEVE) 
Maatgevend scenario is de "BLEVE" (boiling liquid expanding vapour explosion) welke kan 
optreden bij een ongeval met een LPG-tankwagen. Onderscheid wordt gemaakt in het 
optreden van een zogenaamde 'warme' BLEVE en 'koude' BLEVE.   
 
Een 'warme' BLEVE is een ongevalsscenario dat ontstaat door het domino-effect waarbij 
ten gevolge van een (plas)brand bij een tankwagen met brandbaar of toxisch gas, de druk 
in een tankwagen zo hoog oploopt dat deze bezwijkt.  
Belangrijk voor een ongeval met brandbare gassen (in combinatie met brandbare 
vloeistoffen) is dat de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse van de calamiteit is, zodat 
de gevolgen van de 'warme' BLEVE bestreden kunnen worden. Tussen de calamiteit en de 
expansie zit, afhankelijk van de staat van de tank, een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 
20 minuten, waarbinnen de brandweer de tijd heeft om de tank te koelen en de druk 
weggenomen kan worden. Is sprake van een tankwagen met hittewerende voorziening 
dan is meer tijd beschikbaar ( tot 75 minuten). 
 
Bij een calamiteit met enkel brandbare gassen is sprake van een zogenaamde 'koude' 
BLEVE. Dit houdt in dat een tot vloeistof verdicht gas bij instantaan falen onder druk 
expandeert tot een dampwolk. Indien sprake is van een zogenaamde 'koude' BLEVE, dan 
vindt een ontsteking van de dampwolk plaats. Er ontstaat dan een vuurbal. De BLEVE 
geeft zowel een drukgolf als een intense warmtestraling en treedt meteen op bij een 
calamiteit met een wagon/tank gevuld met brandbare gassen.  
 
De directe effecten van een 'koude' BLEVE zijn niet te bestrijden, omdat bij een calamiteit 
met enkel brandbare gassen de tank meteen expandeert en explodeert. Hierbij ontstaan 
secundaire branden die door de brandweer bestreden moeten worden.  
 
Scenario: vrijkomen gifwolk (toxisch scenario) 
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen komt een toxische (giftige) gaswolk 
vrij. In dat geval kan de brandweer, afhankelijk van de stofintensiteit en het groei-
scenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water. 
Een tijdige waarschuwing van de bevolking om te schuilen (ramen en deuren sluiten) en 
evacuatie naar locaties buiten het invloedsgebied zijn de belangrijkste taken van de 
brandweer en het bevoegd gezag bij een ongeval met giftige gassen en vloeistoffen.  
 
Een belangrijke oorzaak waarom de hulpdiensten in de regel niet kunnen voldoen aan de 
hulpvraag is dat het scenario zich snel ontwikkelt. De giftige gaswolk zal mede 
afhankelijk van de weersomstandigheden binnen enkele minuten een groot gebied 
(maximaal 600 meter) kunnen bestrijken. De (regionale) brandweer moet het 
Waarschuwings- en Alarmeringssysteem activeren (WAS: de sirenes) om de bevolking te 
alarmeren.  
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6.5 Zelfredzaamheid (element 6) 

 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van 
personen is een belangrijke voorwaarde om grote calamiteiten bij een incident te 
voorkomen. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en 
ontvluchting. De mogelijkheden van zelfredzaamheid zijn afhankelijk van de 
maatgevende ongevalscenario's BLEVE en gifwolk. 
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een dreigende BLEVE 
Binnen de 150 meter zijn personen (ook in gebouwen) onvoldoende beschermd tegen de 
gevolgen van een BLEVE. Bij een 'warme' BLEVE zit, afhankelijk van de staat van de tank, 
tussen de calamiteit en de expansie een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 204 minuten, 
waarbinnen vluchten de enige optie is. Door een tijdige waarschuwing kunnen deze 
mensen proberen zo snel mogelijk afstand tot de risicobron te nemen. Op een afstand van 
tenminste 300 meter zijn de effecten van een BLEVE verminderd tot 1% letaal. Tijdige 
alarmering (indien mogelijk) is dus van cruciaal belang.  
 
In het geval van een 'koude' BLEVE is er geen tijd om te vluchten en moet ervan uit worden 
gegaan dat alle personen in het plangebied binnen de 150 meter slachtoffer zijn. Buiten 
de 150 meter is, in het geval van een BLEVE, schuilen in een gebouw of woning in beginsel 
de beste manier om de calamiteit te overleven. Daarvoor is het zaak een veilige plek 
binnen een gebouw op te zoeken buiten het bereik van rondvliegend glas (zoals een toilet 
of badkamer). Na afloop van de BLEVE dient het gebied ontvlucht te worden om effecten 
door de secundaire branden te vermijden. Het plangebied ligt binnen de 150 meter van 
het LPG-tankstation. Voor de personen binnen het plangebied is het, indien mogelijk, dus 
zaak om te vluchten tot op een afstand van tenminste 300 meter.  
 
Vluchtmogelijkheden 
Een belangrijke voorwaarde bij vluchten is dat (voldoende) vluchtwegen aanwezig zijn, 
die bij voorkeur loodrecht op de risicobron (routering) liggen. Bij het beoordelen van de 
situatie rondom De Dollard, Het Schouw en Stiereveld valt op dat de plangebieden 
omringd worden door water(gangen), waardoor vluchten wordt belemmerd. Bij het 
Schouw en De Dollard is de weg ertussen (insteekweg Varkensland) de enige beschikbare 
vluchtweg van de bron af. De Kanaaldijk kan alleen als vluchtweg gebruikt worden in 
geval het ongeval verderop plaatsvindt. Voor Stiereveld geldt dat vluchten mogelijk is via 
de Dorpsstraat. Deze loopt dood op een afstand binnen het invloedsgebied. 
In de plannen van "De Dollard" (figuur 3.4), "Het Schouw" (figuur 3.5) en "Stiereveld" 
(figuur 3.6) zijn vooralsnog geen aanvullende vluchtwegen voorzien. 
 
Gelet hierop worden de vluchtmogelijkheden als beperkt beoordeeld en wordt 
geadviseerd de aanleg van extra vluchtwegen in het plan te onderzoeken. Hierbij moet 
worden gedacht aan het plaatsen van extra bruggen over de watergang aan de oostzijde 
van het plan en de aanleg van een route door het bestaande terrein De Dollard naar de 
onderzijde van de Kanaaldijk. Bij de keuze van een (nieuwe) vluchtroute geldt als 
voorwaarde dat mensen zich over deze wegen van de risicobron af kunnen bewegen. 
 

                                                                 
 

4.  Met hittewerende coating tot 75 minuten.  
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Figuur 6.1 Ligging van "Het  Schouw" en "De Dollard" 
 

 
Figuur 6.2 Ligging van "Stiereveld" 
 
 

uitbreiding woningen "Het Schouw" 

uitbreiding bedrijventerrein "De Dollard" 

Vluchtweg insteekweg Varkensland 

Vluchtweg insteekweg Varkensland 
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6.6 Conclusie Verantwoording Groepsrisico 

 
Ondanks de maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico's nooit voor 100% 
weggenomen worden. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal een 
restrisico blijven bestaan.  
 
De gemeenteraad van Waterland een afweging voor het restrisico door middel van de 
verantwoordingplicht voor het groepsrisico bij dit bestemmingsplan en dit brandweer-
advies. De essentie is dat een bevoegd gezag zich uitspreekt over de aanvaardbaarheid 
van het restrisico. Daartoe moet in de afweging van het bevoegd gezag, naast de 
rekenkundige hoogte van het groepsrisico (en de ontwikkeling ten opzichte van de 
oriëntatiewaarde), tevens rekening worden gehouden met een aantal kwalitatieve 
aspecten. Hiertoe behoren met name de aspecten 'zelfredzaamheid' (ruimtelijke 
ordening) en 'bestrijdbaarheid' (hulpverlening). 
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1. INLEIDING 

Op 3 januari 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van 
gemeente Waterland besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ’t 
Schouw vrij te geven voor vooroverleg. Op 2 februari 2012 is het vooront-
werpbestemmingsplan toegezonden aan de vooroverlegpartners. Tot de 
vooroverlegpartners zijn ook gerekend de Vereniging Dorpsgemeenschap 
Watergang en de Klankbordgroep Woningbouwproject ’t Schouw. Hen is 
verzocht een eventuele reactie schriftelijk voor 16 maart 2012 kenbaar te 
maken. Er zijn vijf vooroverlegreacties ingediend. In hoofdstuk 2 wordt hier-
van een samenvatting gegeven en worden de reacties voorzien van een 
gemeentelijke beantwoording.  
 
Daarnaast stelt de gemeente een ambtshalve wijziging voor. Deze komt 
aan bod in hoofdstuk 3.  
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2. VOOROVERLEG 

In het kader van het vooroverleg, zoals genoemd in artikel 3.1.1. van het 
Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan toegezon-
den aan:  

1. Provincie Noord-Holland; 
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
3. Brandweer Zaanstreek-Waterland. 
 

Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van de participatie 
en het dorpsradenconvenant toegezonden aan:  
 

4. Klankbordgroep Woningbouwproject ’t Schouw, bewoners Kanaal-
dijk; 

5. Klankbordgroep Woningbouwproject ’t Schouw, Stichting Behoud 
Waterland; 

6. Klankbordgroep Woningbouw ’t Schouw, Woonbootvereniging; 
7. Vereniging Dorpsgemeenschap Waterland. 

 
Van de instanties 1 tot en met 5 is een inhoudelijke reactie ontvangen. De 
klankbordgroep heeft geen gezamenlijke reactie ingediend. De bewoners 
van de Kanaaldijk en Stichting Behoud Waterland hebben ieder een eigen 
reactie ingediend. De binnengekomen reacties zijn hieronder samengevat 
en van een gemeentelijke reactie voorzien. Van de onder 6 en 7 genoemde 
instanties is geen reactie ontvangen. Er wordt aangenomen dat deze in-
stanties zich kunnen vinden in het bestemmingsplan.   
 
 
Ad 1. Provincie Noord-Holland 
 
Het plangebied is in de verordening aangeduid als bestaand bebouwd ge-
bied. Het bestemmingsplan is in overeenstemming met de bepalingen van 
de verordening. De provincie heeft daarom geen opmerkingen op het plan.  
 
Reactie: Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.   
 
Aanpassing  
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 
Ad 2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Varend onderhoud 
Voor de noord-zuid gelegen watergang, achter de bestaande percelen aan 
de Kanaaldijk, wordt varend onderhoud voorgesteld. Het hoogheemraad-
schap heeft hier zijn bedenkingen bij en heeft twee alternatieven. Bij het 
eerste alternatief buigt de noord-zuid georiënteerde weg in westelijke rich-
ting af, waardoor deze langs de watergang komt te liggen. Bij het andere 
alternatief wordt de watergang helemaal achterwege gelaten.   
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Reactie: Het bestemmingsplan moet op dit punt worden aangepast. 
De verbeelding wordt zo aangepast dat de meest noordelijke 
percelen, die grenzen aan deze watergang, worden ver-
plaatst naar het oosten. Er ontstaat dan ruimte om de weg, 
die nu ten oosten van de percelen ligt, langs de watergang te 
leggen. Dit betreft het eerste beschreven alternatief. De wa-
tergang kan dan vanaf de kant worden onderhouden. Wij 
geven de voorkeur aan dit alternatief omdat de watergang 
het woongenot van de bestaande woningen aan de Kanaal-
dijk verhoogt. Tevens maakt de watergang onderdeel uit van 
het stedenbouwkundig programma van eisen. 

 
Beheer 
Langs watergangen zijn percelen met opgaand groen voorzien. Opgaand 
groen kan de toegankelijkheid van de watergangen belemmeren en kan 
een negatief effect hebben op de waterkwaliteit in verband met bladval. Het 
hoogheemraadschap vraagt dit punt nader uit te werken.  
 
Reactie: Bij de uitvoering wordt hiermee rekening gehouden. Er wordt 

in ieder geval gezorgd dat er een schouwpad van 5 meter 
langs de watergangen vrij blijft van obstakels.  

 
Insteekweg Varkensland 
Door de plannen komt de insteekweg waarschijnlijk binnen de bebouwde 
kom te liggen. Hierdoor gaat het beheer over naar de gemeente. Het hoog-
heemraadschap maakt hier graag afspraken over met de gemeente. 
 
Reactie: De gemeente maakt over de overdracht van het beheer en 

de begrenzing van de bebouwde kom nadere afspraken met 
het hoogheemraadschap.  

 
Beleid 
Het hoogheemraadschap geeft aan dat het beleidskader met betrekking tot 
de wateraspecten ontbreekt. Het hoogheemraadschap verzoekt daarom 
passages in het bestemmingsplan op te nemen over de Europese Kader-
richtlijn water, het Nationale Waterplan, het Provinciale Waterplan en het 
Waterbeheerplan 4 2010 - 2015.  
 
Reactie: In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met het huidi-

ge waterbeleid. Het gaat dan met name om zaken als water-
compensatie, waterkwaliteit, beheer en onderhoud en riole-
ring. Hoe er invulling wordt gegeven aan deze aspecten is 
beschreven in paragraaf 4.3 van de toelichting. Een algeme-
ne beschrijving van het waterbeleid heeft echter geen toege-
voegde waarde. Het algemene waterbeleid krijgt verder na-
melijk geen vertaling in dit bestemmingsplan.  

 
Compensatie 
De benodigde watercompensatie van 557 m2 is akkoord. In het plan wordt 
1537 m2 nieuw water gerealiseerd. Het hoogheemraadschap adviseert om 
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het teveel aan watercompensatie aan te wenden voor de uitbreiding van De 
Dollard.  
 
Reactie: Bij voorkeur wordt ook de watercompensatie voor De Dollard 

opgelost binnen het eigen plangebied. Als dit niet mogelijk is, 
dan moet de compensatie gevonden worden binnen het 
zelfde peilgebied. Dit kan het plangebied van ’t Schouw zijn.  

 
Zomerpeil 
Het hoogheemraadschap adviseert om te verwijzen naar het peilbesluit van 
het hoogheemraadschap, zodat altijd het actuele waterpeil wordt aange-
houden.  
 
Reactie: Het zomerpeil dat wordt genoemd in de regels hoeft niet per 

definitie overeen te komen met het zomerpeil van het hoog-
heemraadschap. Het zomerpeil in de regels betreft een maat 
van waaruit bouwmogelijkheden worden gemeten. In ver-
band met rechtszekerheid is het wenselijk dat dit één peil be-
treft en niet steeds wijzigt.   

 
Verkeer - Verblijf 
Het hoogheemraadschap adviseert om in de bestemming ‘Verkeer - Ver-
blijf’ ook de functie water mogelijk te maken, omdat deze functies aan el-
kaar grenzen 
 
Reactie: Dit is een goede aanvulling van het hoogheemraadschap. Dit 

vergroot de flexibiliteit van het plan en past binnen het ge-
meentelijk beleid om openbare bestemmingen meer uitwis-
selbaar te maken . De regels worden hiermee aangevuld.  

 
Steigers en botenhuizen 
De watergangen in het plangebied zijn allemaal smaller dan 6 meter. Op 
basis van de beleidsregels van het hoogheemraadschap zijn steigers en 
botenhuizen in dergelijke watergangen niet toegestaan. Het hoogheem-
raadschap adviseert om deze mogelijkheden uit de regels te verwijderen.  
 
Reactie: De regeling voor steigers en botenhuizen is nu opgenomen 

in de bestemming Water. In dat opzicht heeft het hoogheem-
raadschap gelijk en worden er verwachtingen gewekt, die 
gelet op de beleidsregels van het hoogheemraadschap, niet 
waargemaakt kunnen worden. Toch nemen wij de regeling 
graag op ter verhoging van het woongenot. Dezelfde rege-
ling is ook opgenomen in andere bestemmingsplannen, zo-
als dat van Broek in Waterland. Alleen moet de bepaling in 
dit geval worden opgenomen binnen de bestemming Wonen 
zodat bewoners op eigen terrein voorzieningen kunnen tref-
fen. 
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Wonen 
Het hoogheemraadschap adviseert om in de bestemming ‘Wonen’ ook wa-
ter mogelijk te maken omdat deze functies aan elkaar grenzen. 
 
Reactie: Dit is een goede aanvulling van het hoogheemraadschap. Dit 

vergroot de flexibiliteit van het plan. Het sluit ook goed aan 
op de regeling voor botenhuizen en steigers binnen de be-
stemming Wonen, zoals hiervoor aangegeven. De regels 
worden hiermee aangevuld.  

 
Aanpassing  
Deze reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De volgende 
wijzigingen worden doorgevoerd: 

• de verbeelding wordt zo aangepast dat meest noordelijke percelen, 
die grenzen aan deze watergang, worden verplaatst naar het oos-
ten. Er ontstaat dan ruimte om de weg, die nu ten oosten van de 
percelen ligt, langs de watergang te leggen. Vanaf de weg ontstaan 
dan mogelijkheden voor onderhoud vanaf de kant; 

• de regels van de bestemming ‘Verkeer - Verblijf’ en ‘Wonen’ worden 
aangepast door hier ook water toe te staan; 

• in de regels van de bestemming ‘Water’ worden de mogelijkheden 
voor steigers en botenhuizen verwijderd. Deze worden opgenomen 
binnen de bestemming Wonen. 

 
 
Ad 3. Brandweer Zaanstreek-Waterland 
 
De brandweer heeft op 16 december 2010 reeds een externe veiligheids-
advies gegeven en vraagt de gemeente dit advies te betrekken bij het be-
stemmingsplan. Aan de hand van het advies kan het bevoegd gezag een 
integrale afweging maken. De brandweer adviseert het bevoegd gezag om: 

• bij de vaststelling van het bestemmingsplan en de inrichting van de 
wijk rekening te houden met de gevolgen van de ongevalscenario’s; 

• de mogelijke risicoreducerende en effectbeperkende maatregelen in 
overweging te nemen; 

• het risico dat overblijft na het nemen van de maatregelen te betrek-
ken bij de besluitvorming. 

 
In het advies worden de volgende maatregelen genoemd: 

1. heroverweging van het plan; 
2. woningen zo ver mogelijk van de N235 plaatsen; 
3. woningen zodanig uitvoeren dat er bescherming wordt geboden te-

gen de effecten van een ongeval; 
4. verbetering van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen; 
5. vluchtwegen realiseren richting het oosten; 
6. houden van risicocommunicatie aan bewoners en gebruikers van 

het gebied; 
7. mensen die in het plangebied verblijven snel en juist waarschuwen 

bij een incident; 
8. vooraf duidelijk maken waar naartoe aanwezigen kunnen vluchten. 
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Reactie: De keuze voor de ontwikkeling van het plangebied is al eer-

der in andere beleidsstukken gemaakt. De gemeente staat 
op het standpunt dat het plan niet heroverwogen moet wor-
den. Het gevraagde advies ziet ook toe op de gevolgen voor 
de externe veiligheid op deze locatie. Bovendien kunnen er 
maatregelen worden getroffen die het groepsrisico aan-
vaardbaar maken. De maatregelen 2 tot en met 8, ter ver-
mindering van de effecten van een eventuele ramp, worden 
meegenomen bij de verdere uitwerking. Het groepsrisico 
wordt verantwoord bij de vaststelling van het bestemmings-
plan.  

 
Aanpassing  
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 
Ad 4. Bewoners Kanaaldijk  
 
De indieners zijn voor woningbouw ter plaatse van het transportbedrijf en 
autobedrijf. Echter ze zijn tegen woningbouw in het weiland achter de wo-
ningen aan de Kanaaldijk.  
 
Reactie: De gemeente is verheugd om te vernemen dat de indieners 

zich deels in de plannen kunnen vinden. Echter ook het 
noordelijk deel wordt ontwikkeld. Voor het gehele gebied is 
een deskundig stedenbouwkundig programma van eisen 
(SPVE) opgesteld dat door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Daarvoor heeft ook een uitgebreide inspraakprocedure 
plaatsgevonden. Het SPVE is de basis voor dit bestem-
mingsplan. Stedenbouwkundig is de voorgestelde ontwikke-
ling een goede afronding van de bebouwing.  

 
Opmerking 1.1 
De indieners willen alleen de gemeente als aanspreekpunt. Dit is ook zo 
vastgelegd in de moties die op 4 november 2010 zijn aangenomen.  
 
Reactie: De bedoelde raadsmoties betroffen vooral de aansprakelijk-

heid bij schade. Die ligt bij de ontwikkelaars en kan niet via 
een bestemmingsplan worden geregeld. Dit heeft de ge-
meente daarom expliciet vastgelegd in de exploitatieover-
eenkomsten met de ontwikkelaars. Op die wijze zijn de mo-
ties afdoende verwerkt. 

 
Opmerking 1.2 
In paragraaf 6.3 van de toelichting van het bestemmingsplan staat ‘Omdat 
met deze overeenkomsten het kostenverhaal anderszins verzekerd is en 
het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is, beslist de ge-
meenteraad bij de vaststelling van het plan dat er geen exploitatieplan 



1012108 blz 7

 

 
 

Reactienota Vooroverleg Buro Vijn B.V. 
Bestemmingsplan 't Schouw      
Status: Definitief / 01-06-12 

wordt vastgesteld.’ De indieners geven aan dat er juist wel nadere regels 
en eisen zijn gesteld.  
 
Reactie: De nadere eisen en regels waar hier over gesproken wordt, 

hebben betrekking op het aspect grondexploitatie. Het kan 
hierbij gaan om bijvoorbeeld eisen in de fasering in het wo-
ningbouwplan. Dergelijke eisen en regels hoeven niet te 
worden gesteld. Overige zaken omtrent de exploitatie zijn 
geregeld in de exploitatieovereenkomsten met de ontwikke-
laars. 

 
Opmerking 1.3 
De indieners wensen dat er opnames worden gemaakt voor en na de 
nieuwbouw. Dergelijke metingen zijn ook uitgevoerd voor de aanleg van de 
busbaan. Bovendien vragen de indieners de gemeente er voor te waken 
dat beide metingen in relatie tot elkaar worden bekeken.  
 
Reactie: Dergelijke metingen zijn nodig als nulmeting in het kader van 

eventuele gevolgschade. Dit staat los van het bestemmings-
plan. Wel wordt dit in het kader van de uitvoering meegeno-
men, zowel voor de belendende particuliere percelen en op-
stallen, als voor de openbare ruimte (bijvoorbeeld bij schade 
aan wegen als gevolg van bouwverkeer) .   

 
Opmerking 1.4 / 1.5 
Er ontbreekt een concrete juridische afdekking voor schadeclaims.  
 
Reactie: Bij schade gaat het enerzijds om planschade. Als indieners 

denken dat er planschade optreedt, kunnen zij hiervoor een 
verzoek bij de gemeente indienen. Anderzijds kan het gaan 
om schade als gevolg van de bouw of het bouwverkeer. Als 
die optreedt, wordt dit verzekeringstechnisch afgehandeld 
(zie ook onze reactie hierboven).  

 
Opmerking 1.6 
De gemeente geeft aan dat eventuele schadeclaims zijn afgedekt door een 
CAR verzekering. De indieners willen heldere garanties dat zij aanspraak 
kunnen maken op schadevergoedingen.  
 
Reactie: Zoals hierboven is aangegeven wordt directe schade, bij-

voorbeeld veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden, ver-
zekeringstechnisch afgehandeld. De gemeente is hierin 
geen partij, want ontwikkelt het plangebied niet zelf. Zoals 
ook bij de beantwoording van opmerking 1.1 is aangegeven 
heeft de gemeente dit opgenomen in de exploitatieovereen-
komsten met de ontwikkelaars.  
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Opmerking 1.7 
De indieners vragen om de vier bouwprojecten in Watergang en het provin-
ciale project ‘bereikbaar Waterland’ gezamenlijk te bekijken. De som der 
delen is namelijk meer dan elk project afzonderlijk.  
 
Reactie: Daar waar dit nodig is, wordt dat ook gedaan. Daarom is er 

voor de aspecten luchtkwaliteit, externe veiligheid en verkeer 
gecombineerd onderzoek uitgevoerd. De andere aspecten 
(bijvoorbeeld archeologie, flora en fauna) zijn individueel te 
benaderen. Daarbij is geen sprake van cumulatie van effec-
ten.  

 
Opmerking 1.8 / 8.6 
Waarom komt er een apart bestemmingsplan voor ’t Schouw. In het gel-
dende bestemmingsplan voor Watergang is ’t Schouw opgenomen. 
 
Reactie: Het bestemmingsplan voor ’t Schouw is er op gericht om 

woningbouw in het gebied mogelijk te maken. In het gelden-
de bestemmingsplan Watergang 1995 heeft het gebied de 
bestemmingen Bedrijventerrein en Natuurgebied. Woning-
bouw past daar niet in, vandaar dat het noodzakelijk is om 
een nieuw bestemmingsplan te maken. 

 
Opmerking 1.9 
De gemeente geeft aan dat de kosten voor eventuele schade voor rekening 
zijn voor de ontwikkelaars. Het overdragen van risico’s kan alleen met toe-
stemming van de gemeente en de dorpsgemeenschap Watergang. Op ba-
sis van welke criteria geeft de gemeente hiervoor toestemming? 
 
Reactie: Ook hier wordt gedoeld op de moties van de gemeenteraad 

en de verwerking daarvan in de exploitatieovereenkomsten 
met de ontwikkelaars. Het overdragen van risico’s, bijvoor-
beeld aan een andere projectontwikkelaar kan alleen met 
toestemming van de gemeente en de dorpsgemeenschap. 
De criteria die daarbij gelden zijn van financiële en verzeke-
ringstechnische aard. Zo kan bijvoorbeeld een bankgarantie 
geëist worden, kunnen er nadere eisen gesteld worden aan 
de (hoogte van de) schadeverzekering en kan zonodig zelfs 
hoofdelijke aansprakelijkheid worden geëist 

 
Opmerking 1.10 
De bewoners zijn van mening dat als gevolg van de woningbouwplannen in 
het plangebied en andere ontwikkelingen, zoals de aanleg van nieuwe we-
gen, er sprake is van planschade.  
 
Reactie: Ten behoeve van de inschatting van de economische uit-

voerbaarheid van het bestemmingsplan zijn vooraf plan-
schaderisicoanalyses van de ontwikkelaars geëist. Plan-
schaderisico’s die verwacht worden, zijn afgedekt via de ex-
ploitatieovereenkomsten. 
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Opmerking 2.1 
De informatie op de website van de gemeente met betrekking tot ’t Schouw 
is niet consistent. Volgens de website wordt het ontwerpbestemmingsplan 
in het 2e kwartaal van 2012 ter inzage gelegd. En nu moeten de indieners 
al voor 14 maart 2012 een reactie indienen op het voorontwerp. De indie-
ners geven aan dat de gemeente voorloopt op haar eigen planning en vra-
gen zich af hoe burgers hier tijdig op kunnen anticiperen.  
 
Reactie: Voordat de officiële procedure wordt opgestart wordt bij ver-

schillende overheidsinstanties en bij meest betrokken orga-
nisaties waaronder de dorpsgemeenschap afgetast welke 
vragen en opmerkingen er nog leven omtrent het vooront-
werpbestemmingsplan.. 
De vooroverlegreacties die nu zijn ingediend op het voor-
ontwerp worden afgewogen en waar mogelijk worden die in 
het ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Overeenkomstig de 
globale planning op de website wordt het ontwerpbestem-
mingsplan in het 2e kwartaal ter inzage gelegd.    

 
Opmerking 2.1 / 2.2 
De klankbordgroep is op 20 januari 2010 en 21 april 2010 bijeen geweest. 
Daarna is de klankbordgroep niet meer bijeen geweest. De indieners heb-
ben ook nooit kunnen reageren op de notulen van de bijeenkomst. Er is 
geen rekening gehouden met de input van de klankbordgroep. 
 
Reactie: Bij de voorbereiding is er nauw contact geweest met de 

klankbordgroep. Na deze bijeenkomsten is het stedenbou-
kundig programma van eisen (SPVE) opgesteld en door de 
raad vastgesteld. De input uit de klankbordgroep is daarbij 
zoveel mogelijk meegenomen. Het SPVE is de basis voor 
het bestemmingsplan. Daarom is de klankbordgroep nu me-
de uitgenodigd voor het vooroverleg en wordt zij bij het ver-
volg van het traject eveneens nauw betrokken en geïnfor-
meerd. 

 
Opmerking 2.2 
De bewonersvereniging van de woonarken is buiten beschouwing gelaten 
op de bijeenkomst van 29 april 2011 bij HSB. Nu hebben zij niet kunnen 
reageren op de wijzigingen die toen zijn doorgevoerd.  
 
Reactie: Ook de bewoners van de woonarken hebben – als onderdeel 

van de Klankbordgroep – een kennisgeving ontvangen t.a.v. 
het vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan. Zij 
hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te 
reageren.. 
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Opmerking 2.3 
Met regelmaat wordt door de gemeente onjuist informatie verstrekt. Het 
gaat daarbij onder andere om verkeerde data en verkeerde documenten 
die op de website staan.  
 
Reactie: Wij proberen uiteraard altijd zo zorgvuldig, volledig en actu-

eel mogelijk informatie te verstrekken via onze website. 
Eventuele onjuistheden worden zo spoedig mogelijk gecorri-
geerd. Dat is in een enkel geval gebeurd naar aanleiding van 
signalen van bewoners, o.a. over beeldmateriaal.  

 
Opmerking 3.1 
Het aantal woningen voor ’t Schouw zou 50 zijn. Dit bestemmingsplan gaat 
uit van 54 woningen. De inspreker vraagt zich af waardoor dit verschil is 
ontstaan.  
 
Reactie: Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat feitelijk uit 

twee plangebieden. In ’t Schouw worden – conform de be-
sluitvorming van de gemeenteraad - 50 woningen gebouwd. 
Aanvullend daarop worden er vier woningen ontwikkeld ter 
plaatse van Kanaaldijk 85. Dit perceel maakt geen deel uit 
van ’t Schouw, maar wel van dit bestemmingsplan. Omdat 
deze ontwikkelingen gelijk oplopen is er voor gekozen om 
beide plannen samen te voegen in één bestemmingsplan. 
Dat is efficiënter. De plannen voor Kanaaldijk 85 waren ove-
rigens al opgenomen in het stedenbouwkundig programma 
van eisen voor de locatie, dat door de gemeenteraad is 
vastgesteld.  

 
Opmerking 3.2 / 3.5 
De goot- en bouwhoogte van de woningen in ’t Schouw zijn hoger dan de 
goot- en bouwhoogtes in de omgeving. In de omgeving is de goothoogte 
maximaal 3 meter en de bouwhoogte 9 meter. Volgens de indieners is de 
maatvoering van de bestaande bebouwing maatgevend. Bovendien wordt 
het terrein met 1 meter opgehoogd, wat de hoogtes alleen verder ver-
hoogd. Schuttingen die volgens het bestemmingsplan 2 meter hoog mogen 
worden, komen daardoor 3 meter hoger dan de bestaande woningen te lig-
gen.  
 
Reactie: Voor het opstellen van het bestemmingsplan is een steden-

bouwkundig programma van eisen (SPVE) opgesteld. Op dit 
SPVE heeft een uitgebreide inspraakprocedure plaatsge-
vonden. Vervolgens is het vastgesteld door de gemeente-
raad als basis voor het bestemmingsplan. De maximale 
goot- en bouwhoogten die in het bestemmingsplan zijn op-
genomen sluiten aan op het SPVE. Daarin wordt overigens 
niet gesproken over goot- en nokhoogten maar over 1 of 2 
bouwlagen met kap. Verder betreffen het maximale hoogten, 
die natuurlijk niet volledig benut hoeven te worden. Dat is af-
hankelijk van het aantal bouwlagen en het ontwerp. Het gaat 
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om bouwen in Waterlandse stijl. Voor sommige woningtypen 
betekent dat relatief lage goothoogten en wat hogere nok-
hoogten. De vorm van de stolp en de hooihuisboerderij zijn 
daar goede voorbeelden van. 

 
Opmerking 3.3 
Er wordt niet gesproken over het aantal starters- en seniorenwoningen. Dit 
is wel verplicht volgens het woningbouwprogramma van de gemeente.  
 
Reactie: In het plangebied wordt 30% sociale woningbouw gereali-

seerd. In de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaars is 
vastgelegd dat de sociale woningen aangeboden moeten 
worden aan Waterlandse starters. Wij hebben er niet voor 
gekozen het bestemmingsplan als instrument daarvoor in te 
zetten, omdat het anderszins voldoende is geregeld. 

 
Opmerking 3.4 / 4.1 
Volgens de website van Nationale Landschappen mogen er geen grote 
hoeveelheden woningen in Nationale Landschappen worden gebouwd. Bo-
vendien mag er alleen worden gebouwd voor de eigen bevolking. De indie-
ners vragen de gemeente hoe daarmee wordt omgegaan, mede in relatie 
tot de andere nieuwbouwplannen in Watergang. Ook in het stedenbouw-
kundig programma van eisen is aangegeven dat de woningbouw alleen 
voor mensen uit Watergang en Waterland zijn. Als de woningen worden 
opgeleverd kan iedereen ze kopen toch? 
 
Reactie: In de Nationale Landschappen is het migratiesaldo-0 beleid 

van toepassing. Dit beleid komt uit de voormalige Nota 
Ruimte. Dit beleid is juist bedoeld om kleinere gemeenten in 
het landelijke gebied meer ruimte te geven dan in het verle-
den om voor de eigen bevolking te kunnen bouwen. Hiermee 
wordt beoogd verschraling van het voorzieningenaanbod op 
het platteland en gedwongen vertrek uit de woongemeenten 
door bijvoorbeeld starters en ouderen te voorkomen. Binnen 
de Nationale Landschappen (de gemeente Waterland ligt 
bijna volledig binnen het Nationaal Landschap Laag Holland) 
is ruimte voor ‘ten hoogste de eigen bevolkingsgroei’. Hier is 
dus het migratiesaldo-0 beleid van toepassing op het land-
schap als geheel en niet alleen voor de afzonderlijke ge-
meenten. Als er in de ene gemeente een positief saldo wordt 
gerealiseerd, moet dit dus worden gecompenseerd door een 
negatief saldo in een andere gemeente. Op basis van dit uit-
gangspunt moeten provincies en gemeenten afspraken ma-
ken over de omvang en locatie van woningbouw. 
Deze afspraken zijn gemaakt tussen de provincie Noord-
Holland en de gemeenten binnen de regio Waterland in het 
convenant Waterlands Wonen. Dat convenant houdt in dat 
de regio een woningbouwtaakstelling heeft van 6000 wonin-
gen, te realiseren voor het jaar 2020. Het woningbouwpro-
gramma van Waterland is afgestemd op deze regionale wo-
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ningbouwtaakstelling en past dus binnen het migratiesaldo-0 
beleid van de Nota Ruimte. 
 
Verder zijn in de exploitatieovereenkomsten met de ontwik-
kelaars voorwaarden opgenomen over het eerst aanbieden 
van de woningen aan ingezetenen van de kern Watergang 
en daarna aan ingezetenen van de gemeente Waterland. 

 
Opmerking 3.6 
Om de woningen inpasbaar te maken moeten de woningen gebouwd wor-
den zoals de andere woningen in Watergang. Dat betekent woningen op 
royale kavels, geen grote parkeervakken en geen appartementencom-
plexen. Gezien de oppervlakte van het plangebied zou het reëler zijn om 20 
in plaats van 54 woningen te bouwen.  
 
Reactie: Voorafgaand aan het bestemmingsplan is een stedenbouw-

kundig programma van eisen opgesteld, dat door de ge-
meenteraad is vastgesteld. Dit is opgesteld door een des-
kundig stedenbouwkundig adviesbureau. In het steden-
bouwkundig programma van eisen is aangegeven hoe de 
woningen zorgvuldig in de omgeving worden ingepast. De 
uitgangspunten uit het stedenbouwkundig programma van 
eisen zijn vertaald in dit bestemmingsplan. Hiermee wordt 
geconcludeerd dat met deze inrichting de woningen zorgvul-
dig en verantwoord in de omgeving worden ingepast.  

 
Opmerking 3.7 geluid / 3.8 
Ten aanzien van geluid wordt er voldaan aan de normen. De indieners vra-
gen zich af of de norm van 63 dB of 53 dB geldt. Ze vragen zich daarbij af 
of er rekening is gehouden met het wetsvoorstel Swung 1 en 2.  
Verder geven de indieners aan dat ze de indruk krijgen dat de huidige wo-
ningen aan de Kanaaldijk worden gezien als een soort geluidsscherm. Daar 
wonen ook mensen. Deze mensen zoeken nu de rust van de achtertuin. 
Door de komst van de nieuwe woningen is er ook geen rust meer in de 
achtertuin.  
 
Reactie: Het plangebied gaat behoren tot de bebouwde kom. Daar-

door geldt de binnenstedelijke ontheffingsnorm van 63 dB. 
Het wetsvoorstel Swung stelt regels omtrent de aanleg en 
reconstructie van een weg of spoorweg. Het wetsvoorstel 
heeft geen betrekking op de bouw van geluidsgevoelige ob-
jecten langs wegen en spoorwegen. Daarop blijven voor de 
beoordeling van geluidhinder de bestaande regels van de 
Wet geluidhinder van toepassing.  
 
De reactie valt uiteen in twee vragen:  
namelijk de geluidsnormen vanuit de Wet geluidhinder en 
eventuele verstoring vanwege de nieuw te bouwen wonin-
gen. Het feit dat er nieuwe woningen worden gebouwd ach-
ter de bestaande woningen heeft geen relatie met de ge-
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luidsnormen uit de Wet geluidhinder. Het is juist dat de ge-
luidsbelasting voor de woningen in ‘t Schouw lager uitvallen 
door demping van de bestaande woningen. De bouw van de 
nieuwe woningen heeft door de situering geen invloed op de 
geluidsbelasting die de bestaande woningen ondervinden 
van de weg. 
 
In het rekenmodel worden bestaande objecten ingevoerd en 
uit het model blijkt dat er daardoor een lagere geluidsbelas-
ting ontstaat achter deze woningen.  
 
Verder wordt er ingegaan op eventuele verstoring door 
nieuwbouw achter de woningen. In de milieuzonering gelden 
er geen milieuzones voor woningen. Woningen kunnen ge-
woon naast elkaar en achter elkaar worden gebouwd, zon-
der dat daardoor een substantiële verstoring optreedt. In de 
huidige situatie grenzen de achtertuinen bijvoorbeeld ook al 
aan de tuinen van de buren. Tussen de huidige tuinen en de 
nieuwbouwwoningen komt tenslotte nog een watergang, 
waardoor de afstand groter is.  

 
Opmerking 3.7 fijnstof 
De indieners willen weten of het onderzoek naar fijnstof is uitgevoerd door 
een onafhankelijk bureau. 
 
Reactie: Het onderzoek is uitgevoerd door Buro Vijn en is op deskun-

dige en zorgvuldige wijze tot stand gekomen Er is geen re-
den om te twijfelen aan de uitkomsten van het onderzoek of 
de deskundigheid en objectiviteit van de onderzoekers. 

 
Opmerking 5.1 
De ontwikkeling van woningbouw in ’t Schouw tast het landelijke karakter 
en woongenot aan.  
 
Reactie: Er is sprake van een wenselijke bedrijfssanering. Door mid-

del van het SPVE en dit bestemmingsplan worden de wo-
ningen op zorgvuldige wijze ingepast. Bovendien heeft de 
provincie in haar beleid, bij de situering van het bestaand 
bebouwd gebied, al rekening gehouden met deze ontwikke-
ling. Het gehele plangebied ligt binnen het door de provincie 
aangewezen bestaand bebouwd gebied. Als indieners den-
ken dat er sprake is van aantasting van het woongenot, kan 
hiervoor een planschadeverzoek bij de gemeente worden in-
gediend.  

 
Opmerking 5.2 / 9.4 verkeersituatie 
Door de toename van het aantal bewoners wordt de parallelweg langs de 
Kanaaldijk intensiever gebruikt. De parallelweg is hier niet op berekend. Zo 
zijn er geen opstelmogelijkheden voor intensief verkeer. Dit is door de ge-
meente nog niet met de wegbeheerders gecommuniceerd. 
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Reactie: Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek 

wordt de parallelweg als een aandachtspunt gezien. Er zijn 
echter maatregelen benoemd om te zorgen voor een ver-
keersveilige inpassing. Deze maatregelen worden in overleg 
met de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, uitgevoerd. 

 
Opmerking 6.1 / 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.9 
De indieners geven aan dat er nog onvoldoende onderzoek naar de effec-
ten op het Natura 2000-gebied is uitgevoerd. Er mag geen significant effect 
zijn op het gebied. Volgens de indieners is dat niet aan te tonen, nu de buf-
ferzone tussen de huidige bebouwing en het Natura 2000-gebied wordt 
volgebouwd. Pas wanneer het project met zekerheid de natuurwaarden niet 
aantast, mag de bevoegde instantie toestemming geven voor het project.  
 
Reactie: Het is niet juist dat er onvoldoende onderzoek is uitgevoerd. 

In het uitgevoerde onderzoek is het effect op het Natura 
2000-gebied onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de 
kwetsbare natuur niet in de omgeving van het plangebied 
ligt. Er is geen sprake van significant negatieve effecten. De 
provincie heeft in haar vooroverlegreactie ingestemd met dit 
plan en geen kanttekening geplaatst ten aanzien van het Na-
tura 2000-gebied.  

 
Opmerking 6.2 
Als gevolg van de nieuwbouw neemt de geluidsbelasting en de uitstoot van 
fijnstof toe. Er moet onderzocht worden of dit binnen de normen blijft.  
 
Reactie: Zowel naar het aspect geluid als luchtkwaliteit is onderzoek 

uitgevoerd door een deskundig bureau. Voor beide aspecten 
blijkt dat het woningbouwplan voldoet aan de hiervoor ge-
stelde normen.  

 
Opmerking 6.3 
Er moet onderzoek worden uitgevoerd naar de gevolgen voor de flora en 
fauna en het Natura 2000-gebied. De indieners nemen regelmatig padden 
en vleermuizen waar. 
 
Reactie: Voor het onderzoek naar het Natura 2000-gebied wordt ver-

wezen naar de beantwoording van opmerking 6.1 / 6.5 / 6.6 / 
6.7 / 6.9. Hier is beschreven dat er ecologisch onderzoek is 
uitgevoerd. In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan de 
Flora- en faunawet. Uit het onderzoek blijkt dat er geen be-
lemmeringen ten aanzien van de Flora- en faunawet zijn. 
Padden zijn uitsluitend waargenomen op grote afstand van 
het plangebied. Wel zijn er enkele vleermuizen in het plan-
gebied waargenomen. Om schade aan de vleermuizen te 
voorkomen is geadviseerd om buiten de kwetsbare periode 
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te werken en terughoudend om te gaan met bouwlampen. 
Hieraan wordt tegemoet gekomen. 

 
Opmerking 6.4 
Het Natura 2000-gebied is aangewezen als speciale beschermingszone op 
basis van een Europese richtlijn. De indieners vragen zich af of de werk-
zaamheden niet aangemeld moeten worden bij de Europese Commissie.  
 
Reactie: De Europese Vogelrichtlijn is geïmplementeerd in Neder-

landse wetgeving. De provincie is het bevoegd gezag voor 
de bescherming van de Natura 2000-gebieden. De provincie 
heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen dit be-
stemmingsplan. 

 
Opmerking 6.8 
Er wordt alleen gesproken over tijdelijke effecten op het Natura 2000-
gebied. De effecten als de woningen er eenmaal staan zijn niet onderzocht. 
Zo wordt niet bepaald dat de woningen geen verschijnende buitenverlich-
ting mogen hebben.  
 
Reactie: Het onderzoek heeft zowel naar tijdelijke als naar permanen-

te effecten gekeken. De enige effecten die op kunnen treden 
zijn tijdelijke effecten tijdens de bouw. Effecten op het mo-
ment dat de woningen er al staan zijn ook beoordeeld, maar 
treden niet op.  

 
Opmerking 6.10 
Door de krappe parkeernorm voorzien de indieners parkeeroverlast op de 
insteekweg naar het Varkensland. Deze weg behoort tot de Ecologische 
Hoofdstructuur.   
 
Reactie: Binnen het plangebied is een parkeernorm gehanteerd, die 

voldoet aan de landelijke parkeernorm (CROW). Het is dan 
ook niet reëel te veronderstellen dat er parkeeroverlast op de 
insteekweg ontstaat. Bovendien behoort dit deel van de weg 
niet tot de Ecologische Hoofdstructuur.  

 
Opmerking 6.11 
Op het perceel Kanaaldijk 85, waar ook vier woningen worden gereali-
seerd, is nu een natuurpad ten behoeve van het Natura 2000-gebied aan-
wezig.   
 
Reactie: Het perceel zelf behoort niet tot het Natura 2000-gebied. 

Vanuit het Natura 2000-gebied gelden er dan ook geen be-
lemmeringen. Het perceel is in eigendom van een woning-
corporatie en er ligt geen recht van overpad  op het perceel. 
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Opmerking 6.12 
Er wordt niet gesproken over de plannen om van de Jaagweg (N235) een 
80 km/uur-weg te maken. Dit leidt tot meer geluidsoverlast, uitstoot van 
fijnstof enz.  
 
Reactie: De provincie is al jaren bezig met deze plannen en wij ver-

wachten dat daadwerkelijke invoering van een 80 km regime 
ook nog wel enige tijd zal duren. Daarnaast is het nog moge-
lijk tegen een dergelijk verkeersbesluit bezwaar en beroep 
aan te tekenen. Wij kunnen bij dit bestemmingsplan en de 
onderbouwing daarvan alleen rekening houden met de gel-
dende snelheidsregimes. 

 
Opmerking 7 
Het is de indieners niet duidelijk wat in het kader van de sanering wordt af-
gegraven. Er is veel olie gelekt en dit kan door grondwaterstromen zijn ver-
spreid. Daardoor kunnen ook hun tuinen verontreinigd zijn. De indieners 
vragen zich daarom af of hun tuinen ook gesaneerd moeten worden.  
 
Reactie: Het plangebied is opgedeeld in drie deelgebieden. Voor elk 

deelgebied is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit alle drie 
onderzoeken blijkt inderdaad een mogelijk ernstig geval van 
bodemverontreiniging. Dan is het noodzakelijk dat er een 
saneringsplan wordt opgesteld dat door de provincie moet 
worden goedgekeurd. In het kader van het saneringsplan 
wordt exact aangegeven waar het ernstig geval van bodem-
verontreiniging zich bevindt en welk deel dus wordt gesa-
neerd.  

 
De tuinen van indieners vallen buiten het plangebied en zijn 
daarom niet onderzocht. Het staat indieners overigens vrij 
om zelf de bodemgesteldheid van hun percelen te laten on-
derzoeken en aan de hand daarvan gewenste maatregelen 
te nemen. 
 

Opmerking 8.1 
Momenteel is de grond van de tuinen van de percelen aan de Kanaaldijk 
drassig. Door ophoging van de woningen in ’t Schouw is er sprake van een 
toenemende kans op wateroverlast.  
 
Reactie: Of en in hoeverre de grond moet worden opgehoogd, is af-

hankelijk van het saneringsplan en de nadere voorwaarden 
die de provincie daaraan stelt. Daarbij wordt ook gekeken 
naar de effecten op de omgeving. 

 
Opmerking 8.2 
Alle watergangen in het plangebied zouden met vaarwater worden verbon-
den. Daar vinden de indieners niets van terug.  
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Reactie: De watergangen in het plangebied staan in open verbinding 
met het vaarwater in de polder. Bij de uitwerking wordt 
daarmee rekening gehouden door gerichte keuze voor brug-
gen, duikers en dammen. 

 
Opmerking 8.3 
In de achtertuinen van de percelen aan de Kanaaldijk staan grote bomen 
tegen de achterste perceelsgrens. Hierachter is de nieuwe watergang 
voorzien. De indieners willen dat er voldoende ruimte is tussen de tuinen 
en nieuwe watergang om de worteling van de bomen te garanderen. Ze wil-
len hier graag advies over van een door hun aan te wijzen deskundige.  
 
Reactie: Uiteraard wordt er bij de uitvoering rekening gehouden met 

dergelijke technische aspecten en dat gebeurt op deskundi-
ge wijze om schade te voorkomen..  

 
Opmerking 8.4 
De aan de indieners beloofde hoogtedoorsnede is tot op heden niet ge-
maakt.  
 
Reactie: De hoogtedoorsnede kan pas worden gemaakt als de ont-

werpen van de gebouwen vastliggen. Nu zijn we bezig met 
het bestemmingsplan. Later als de bouwplannen vastliggen 
kan alsnog een hoogtedoorsnede worden gemaakt.  

 
Opmerking 8.5 
De hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. Aan- 
en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen ook buiten het bouw-
vlak worden gebouwd. Dit leidt volgens de indieners tot verrommeling. Zij 
vragen zich af waar aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
mogen worden gebouwd en tot welke oppervlakte.  
 
Reactie: In artikel 6.2.3 en 6.2.4  zijn regels gesteld over plaatsing en 

maximale oppervlakte van de aan- en bijgebouwen etc. Zo 
mogen aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
alleen worden gebouwd 1,5 meter achter de voorgevel en tot 
1 meter van de perceelsgrens. Maximaal 40% van het 
bouwperceel mag met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen worden bebouwd. Om bij grote percelen een 
te grote bouwmassa te voorkomen is de maximale opper-
vlakte vastgesteld op 40 m2 en op die percelen waar het 
hoofdgebouw uit één bouwlaag bestaat op 100 m2. Boven-
dien is de hoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen beperkt tot een goothoogte van 3 meter en 
een bouwhoogte van 5 meter. Tenslotte moeten bouwplan-
nen voor erfbebouwing voldoen aan redelijke eisen van wel-
stand. 
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Opmerking 8.7 
In het bestemmingsplan staat dat het rijksbeleid niet van belang is. De in-
dieners vragen zich af wanneer het rijksbeleid wel van belang is.  
 
Reactie: Het rijk zet zich op een aantal terreinen in om bepaalde doe-

len te realiseren. Dit worden de rijksbelangen genoemd (bij-
voorbeeld rijkswaterkeringen en defensie). Het voornemen is 
getoetst aan deze rijksbelangen. Het plan blijkt geen invloed 
te hebben op deze rijksbelangen. Daarom is het rijksbeleid 
niet van belang.   

 
Opmerking 8.8 
Het is niet gewenst dat er 12 parkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de 
Kanaaldijk. De indieners vragen zich af wie eigenaar is van deze grond.  
 
Reactie: De parkeerplaatsen aan de Kanaaldijk worden gedacht op 

de plaats waar het plangebied grenst aan de Kanaaldijk. Ze 
maken dus geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is eigenaar 
van de weg. Als de parkeerplaatsen niet noodzakelijk zijn 
voor de parkeernorm of als anderszins binnen het plange-
bied voldaan kan worden aan de parkeernorm, dringen wij 
verder niet aan op de aanleg van deze parkeerplaatsen. Fi-
guur 3 wordt uit de toelichting verwijderd om verdere misver-
standen te voorkomen. 

 
Opmerking 8.9 
De indieners merken op dat kleinschalige bedrijven aan huis kunnen leiden 
tot extra verkeer. Ze vragen zich af of er normen gesteld worden met be-
trekking tot geluidsoverlast en vervuiling.  
 
Reactie: Voor aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige be-

drijfsmatige activiteiten mag maximaal 30% van de totale 
gezamenlijke brutovloeroppervlakte worden gebruikt. Dit ga-
randeert de kleinschaligheid van dergelijke activiteiten. Dit 
leidt dan ook niet tot een substantiële verkeerstoename. 
Verder mag het alleen gaan om bedrijfsactiviteiten die ge-
noemd zijn in de bijlage bij de regels. Dit zijn uitsluitend lich-
te bedrijfsactiviteiten die geen hinder veroorzaken voor de 
omgeving. Afwijking tot 50% van het brutovloeroppervlak is 
mogelijk mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de woon-, verkeers-, milieu- en parkeersituatie. 

 

Opmerking 9.1 / 9.2 
Volgens de indieners moet onderzocht worden wat de effecten van de uit-
breidingsplannen (’t Schouw en De Dollard) zijn op de verkeersveiligheid. 
Dit  aspect moet met de provincie worden overlegd.  
 
Reactie: Een verkeersonderzoek is al uitgevoerd. Dit onderzoek is als 

bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. De daarin ge-
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noemde maatregelen worden meegenomen in de verdere 
uitwerking in nauw overleg met provincie, hoogheemraad-
schap en politie. 

 
Opmerking 9.3 
De indieners willen niet dat met de weg door de nieuwe wijk er een soort 
rondweg ontstaat. De indieners vrezen dat vrachtwagens hiervan gebruik 
gaan maken.  
 
Reactie: In het kader van de bereikbaarheid voor hulpdiensten van de 

nieuwe wijk zijn twee ontsluitingen nodig. De gemeente 
vreest niet dat deze weg gebruikt gaat worden door ander 
verkeer dan bestemmingsverkeer. De parallelweg loopt im-
mers verderop dood voor autoverkeer. Verkeer, anders dan 
bestemmingsverkeer, heeft er geen baat bij om dit rondje te 
maken.  

 
Opmerking 9.4 De Dollard 
Er is geen rekening gehouden met de uitbreiding van De Dollard. De aard 
van de bedrijven brengt een hoog risico op rampen met zich mee. Boven-
dien is er geen brandweer meer in Watergang. 
 
Reactie: Er is rekening gehouden met de uitbreiding van De Dollard. 

In het bestemmingsplan voor De Dollard is een zonering 
voor de zwaarte van bedrijven opgenomen. Langs de noord-
zijde van De Dollard zijn alleen lichtere bedrijven toegestaan. 
Meer naar het zuiden zijn middelzware bedrijven toegestaan. 
Met deze zonering wordt er voldaan aan de door de VNG 
geadviseerde afstanden uit de VNG-uitgave ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ (2009). 

 
Opmerking 9.4 risicoanalyse rapport 
Het rapport dat in het kader van externe veiligheid is uitgevoerd is geba-
seerd op oude gegevens uit 2005.  
 
Reactie: Voor het vaststellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

zijn de meest recente telgegevens gebruikt. Dit betreffen de 
cijfers uit 2005/2006. Bij de zogeheten Kwantitatieve Risico 
Analyse (QRA) is het vervoer van LPG maatgevend en deze 
bepaalt het groepsrisico. Voor LPG geldt dat het groeicijfer in 
het vervoer 0% bedraagt. Met andere woorden: het vervoer 
van LPG in 2011 is gelijk aan het vervoer in 2005. 

 
Opmerking 9.4 vluchtwegen 
In het externe veiligheidsrapport worden vluchtwegen naar het oosten ge-
adviseerd. Hier is niets mee gedaan.  
 
Reactie: De insteekweg naar het Varkensland kan als vluchtweg wor-

den gebruikt. Bovendien wordt ongeveer in het midden van 
het plangebied een brug over de watergang gerealiseerd. In 
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geval van een calamiteit kan men via die brug vluchten naar 
het achterliggende weiland. 

 
Opmerking 10 
De indieners verzoeken de gemeente om rekening te houden met hun op-
merkingen en hun hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.  
 
Reactie: In deze nota is beschreven op welke wijze er rekening is ge-

houden met de opmerkingen van de indieners. De indieners 
krijgen een exemplaar van deze nota opgestuurd wanneer 
deze aan de gemeenteraad wordt aangeboden ter vaststel-
ling.  

 
Aanpassing  
Figuur 3 wordt uit de toelichting verwijderd.  
 
 
Ad 2. Stichting behoud Waterland  
 
Opmerking 1 
De stichting maakt bezwaar tegen de voorkomende bouwhoogten van 10 
en 11 meter met een afwijkingsmogelijkheid van 1 meter. Dergelijke hoog-
tes vormen een beschadigende visuele invloed op het landelijk gebied.  
 
Reactie: Voor het opstellen van het bestemmingsplan is een steden-

bouwkundig programma van eisen (SPVE) opgesteld. Op dit 
SPVE heeft een uitgebreide inspraakprocedure plaatsge-
vonden. Vervolgens is het vastgesteld door de gemeente-
raad als basis voor het bestemmingsplan. De maximale 
goot- en bouwhoogten die in het bestemmingsplan zijn op-
genomen, sluiten aan op het SPVE. Daarin wordt overigens 
niet gesproken over goot- en nokhoogten maar over 1 of 2 
bouwlagen met kap. Verder betreffen het maximale hoogten, 
die natuurlijk niet volledig benut hoeven te worden. Dat is af-
hankelijk van het aantal bouwlagen en het ontwerp. Het gaat 
om bouwen in Waterlandse stijl. Voor sommige woningtypen 
betekent dat relatief lage goothoogten en wat hogere nok-
hoogten. De vorm van de stolp en de hooihuisboerderij zijn 
daar goede voorbeelden van.  

 
Opmerking 2 aantal woningen 
De stichting maakt bezwaar tegen het aantal woningen van 54. Eerder is 
gesproken over 55 woningen, maar dat is terug gebracht naar 50. Nu is dat 
weer verhoogd naar 54. Dit aantal past niet in het dorp.  
 
Reactie: In ’t Schouw worden 50 woningen gebouwd. Aanvullend 

daarop worden er vier woningen ontwikkeld ter plaatse van 
Kanaaldijk 85. Dit perceel maakt geen deel uit van ’t 
Schouw, maar wel van dit bestemmingsplan. Omdat deze 
ontwikkelingen gelijk oplopen is er voor gekozen om beide 
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plannen samen te voegen in één bestemmingsplan. Dat is 
efficiënter. De plannen voor Kanaaldijk 85 waren ook al op-
genomen in het stedenbouwkundig programma van eisen 
voor de locatie, dat door de gemeenteraad is vastgesteld.  

 
Opmerking 2 migratiesaldo-0 
Het aantal woningen voldoet niet aan de migratiesaldo-0 eis van het Natio-
naal Landschap Laag Holland.  
 
Reactie: Het migratiesaldo-0 beleid komt uit de voormalige Nota 

Ruimte. Dit beleid is juist bedoeld om kleinere gemeenten in 
het landelijke gebied meer ruimte te geven dan in het verle-
den om voor de eigen bevolking te kunnen bouwen. Hiermee 
wordt beoogd verschraling van het voorzieningenaanbod op 
het platteland en gedwongen vertrek uit de woongemeenten 
door bijvoorbeeld starters en ouderen te voorkomen. Binnen 
de Nationale Landschappen (gemeente Waterland ligt bijna 
volledig binnen het Nationaal Landschap Laag Holland) is 
ruimte voor ‘ten hoogste de eigen bevolkingsgroei’. Hier is 
dus het migratiesaldo-0 beleid van toepassing op het land-
schap als geheel en niet alleen voor de afzonderlijke ge-
meenten. Als er in de ene gemeente een positief saldo wordt 
gerealiseerd, moet dit dus worden gecompenseerd door een 
negatief saldo in een andere gemeente. Op basis van dit uit-
gangspunt moeten provincies en gemeenten afspraken ma-
ken over de omvang en locatie van woningbouw. 
Deze afspraken zijn gemaakt tussen de provincie Noord-
Holland en de gemeenten binnen de regio Waterland in het 
convenant Waterlands Wonen. Dat convenant houdt in dat 
de regio een woningbouwtaakstelling heeft van 6000 wonin-
gen, te realiseren voor het jaar 2020. Het woningbouwpro-
gramma van Waterland is afgeleid van deze regionale wo-
ningbouwtaakstelling en past dus binnen het migratiesaldo-0 
beleid van de Nota Ruimte. 

 
Opmerking 3 
De verstorende werking op het Natura 2000-gebied wordt onderschat. Er 
worden immers alleen maatregelen genomen tegen verstoring tijdens de 
bouw. Als de woningen er al staan, heeft dit ook een verstorend effect.  
 
Reactie: Het klopt dat er alleen maatregelen worden genomen om de 

verstoring tijdens de bouw te voorkomen. Er is namelijk een 
ecologisch onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen 
permanente effecten zijn op het moment dat de woningen er 
al staan. Het is dan ook niet nodig om hier maatregelen te-
gen te nemen.  

 
Opmerking 4 
In de toelichting staan nog verschillende vragen aan de gemeente. Kenne-
lijk is de toelichting nog niet af.  
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Reactie: Dit misverstand wordt veroorzaakt doordat abusievelijk in 

eerste instantie een werkexemplaar van het bestemmings-
plan was toegezonden. Vervolgens is direct de juiste versie 
beschikbaar gesteld met het verzoek om de vorige te vernie-
tigen.  

 
Aanpassing  
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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3. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 

Aanvullend op de wijzigingen die voortvloeien uit de vooroverlegreacties 
stelt de gemeente een ambtshalve wijziging voor. Het gaat om de algeme-
ne afwijkingsbevoegdheid in artikel 9 van de regels. Hierin is een 15%-
bepaling opgenomen. Er mag tot 15% worden afgeweken van de maten, 
afmetingen en percentages. Voorwaarde hierbij is dat dit van belang is voor 
technische realisering van bouwwerken in aansluiting op bestaande bouw-
werken. Deze bepaling biedt onvoldoende flexibiliteit, zeker in het ontwerp-
stadium van de nieuw te bouwen woningen (dan zijn er immers nog geen 
bestaande woningen). Verder sluit deze bepaling niet aan op de flexibeler 
afwijkingsbevoegdheid zoals die al is opgenomen in bestaande bestem-
mingsplannen, zoals dat van Broek in Waterland en Ilpendam (afwijken kan 
niet alleen om technische redenen, maar ook om esthetische redenen). 
Deze bevoegdheid werkt al jaren naar tevredenheid en wordt ook geïm-
plementeerd bij de actualisering van de bestemmingsplannen. Voorgesteld 
wordt dan ook om de geldende regeling uit het bestemmingsplan Broek in 
Waterland over te nemen. Deze is als bijlage bij deze reactienota gevoegd.  
 

=== 
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Bijlage: 
 

Algemene vrijstellingsbevoegdheid bestemmingsplan 
Broek in Waterland 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan 't Schouw van de gemeente Waterland; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0852.BPKWAschouw012-on01 met de bijbehorende regels en bijlage; 

1.3  aanbouw: 
een -eventueel met kap- aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw of uitstekend 
deel van het hoofdgebouw; 

1.4  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden; 

1.5  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.7  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.8  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.9  bijgebouw: 
een vrijstaand gebouw, dat qua afmetingen en in functioneel opzicht ondergeschikt 
is aan het op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw;      

1.10  botenhuis: 
een gebouw al dan niet geheel of gedeeltelijk gebouwd over het water, uitsluitend 
bedoeld voor de stalling van boten; 

1.11  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, ver-
nieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.12  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.13  bouwlaag: 
de begane grond of een verdieping van een gebouw waarbij per bouwlaag over 
100% van het vloeroppervlakte een plafondhoogte van ten minste 2,40 m aan-
wezig c.q. mogelijk is; een volledig onder het peil gelegen ruimte wordt hieronder 
niet begrepen; 
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1.14  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

1.15  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

1.16  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toe-
gelaten; 

1.17  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 
vindt in of op de grond; 

1.18  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeel-
telijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.19  evenement: 
een publieke activiteit met een tijdelijk, plaatsgebonden en van het reguliere ge-
bruik afwijkend karakter, plaatsvindend in de open lucht of in tijdelijke onderko-
mens en in het algemeen bedoeld ter ontspanning en/of vermaak, waaronder 
begrepen commerciële, culturele, religieuze, recreatieve en/of sportieve of daar-
mee gelijk te stellen activiteiten zoals markten, braderieën, beurzen, kermissen, 
festiviteiten, wedstrijden, bijeenkomsten, festivals, en dergelijke; 

1.20  hoofdgebouw: 
een woongebouw, dat op een perceel door zijn aard, functie, constructie of afme-
tingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 

1.21  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan 
wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten 
dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf; 

1.22  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten: 
de in Bijlage 1 genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de 
omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door haar beperkte omvang 
in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend; 

1.23  mantelzorg: 
langdurige, intensieve niet georganiseerde zorg die niet in het kader van een 
hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een ieder die hulpbehoevend is op het 
fysieke, psychische en/of sociale vlak door één of meer leden uit diens directe dan 
wel sociale omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de so-
ciale relatie en de zorgverlening wordt uitgeoefend in een afhankelijke woonruimte 
bij een (bedrijfs)woning; 
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1.24  ondergronds: 
beneden peil;  

1.25  overkapping: 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan 
wel met ten hoogste één wand, niet bedoeld een luifel;  

1.26  peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de 

weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan 

de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij 
voltooiing van de bouw;  

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het zomerwaterpeil;  

1.27  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen wordt verricht, of verto-
ningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden.  
Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waar-
onder tevens begrepen een erotische-massagesalon, of een naar de aard daar-
mee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;  

1.28  voorgevelrooilijn: 
a. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van 

de voorgevels van de bestaande bebouwing: de evenwijdige aan de as van de 
weg gelegen bouwgrens, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging 
van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijk-
matig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft; 

b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig 
is en waarlangs mag worden gebouwd: de naar de weg gekeerde bouwgrens; 

1.29  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één af-
zonderlijk huishouden; 

1.30  woongebouw: 
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar 
gelegen woningen (appartementen) omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm 
als een eenheid beschouwd kan worden; 

1.31  woonhuis: 
een gebouw, dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een 
eenheid beschouwd kan worden; 

1.32  zomerwaterpeil: 
het Normaal Amsterdams Peil (NAP) minus 1,54 m. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of 
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonder-
delen. 

2.3  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouw-
terrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. plantsoenen, groenstroken en beplanting; 
b. water; 
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen en paden; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. speelvoorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
met de daarbijbehorende: 
g. bergingen ten behoeve van groenonderhoud; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels: 
a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2,00 m be-

dragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten 

hoogste 5,00 m bedragen. 
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Artikel 4  Verkeer - Verblijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. (woon)straten en pleinen; 
b. voet- en rijwielpaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. nutsvoorzieningen; 
f. water; 
met daaraan ondergeschikt: 
g. tuinen en erven; 
met de daarbijbehorende: 
h. nutsvoorzieningen; 
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels: 
a. er mogen geen overkappingen worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2,00 m be-

dragen; 
c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders 

dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het 
verkeer, mag ten hoogste 5,00 m bedragen. 
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Artikel 5  Water 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. sloten, vaarten en daarmee gelijk te stellen waterlopen; 
b. waterpartijen; 
c. oevers; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. wegen en paden;  
e. groenvoorzieningen; 
f. aanleggelegenheid; 
met de daarbijbehorende: 
g. nutsvoorzieningen; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder steigers, bruggen, duikers 

en/of dammen. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
regels: 
a. er mogen geen overkappingen en steigers worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten 

hoogste 2,00 m bedragen. 

5.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
 het gebruik als ligplaats voor woonschepen dan wel andere vaartuigen die als 

zodanig gebruikt worden. 
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Artikel 6  Wonen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor: 

1. een aan-huis-verbonden beroep; 
2. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
c. landschappelijke inpassing in de vorm van hagen en per perceel 2 fruitbomen, 

ter plaatse van de aanduiding 'groen'; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. wegen en paden;  
e. nutsvoorzieningen; 
f. water; 
met de daarbijbehorende: 
g. parkeervoorzieningen; 
h. groenvoorzieningen; 
i. tuinen, erven en terreinen;  
j. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Voorwaardelijke verplichting 
Voordat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - voorwaarde-
lijke verplichting' mag worden gebouwd zoals bedoeld in lid 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4, 
dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarde:  
 op de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'groen' dient ruimtelijke in-

passing te worden gerealiseerd, met dien verstande dat ter plaatse van de 
aanduiding 'groen' de beplanting bestaat uit hagen en per perceel 2 fruitbo-
men. 

6.2.2  Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 
b. een hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd;  
c. het aantal te bouwen hoofdgebouwen mag ten hoogste het ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal bedragen; 
d. een hoofdgebouw zal in of op een afstand van ten minste 1,00 m van de zij-

delingse perceelgrens worden gebouwd; 
e. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse 

van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en 
bouwhoogte bedragen.  

6.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels: 
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a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen in of op een afstand 
van ten minste 1,00 m van de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd;  

b. een aan- of uitbouw, bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,50 m achter de 
voorgevelrooilijn worden gebouwd; 

c. in afwijking van sub b mag ter plaatse van de aanduiding 'garage' een garage 
voor de voorgevelrooilijn mag worden gebouwd; 

d. in afwijking van sub b mag bij een woonhuis één erker tot ten hoogste 1 m voor 
de voorgevel worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van 
een erker ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdge-
bouw mag bedragen; 

e. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en over-
kappingen mag ten hoogste 40 % van het bouwperceel bedragen, met een 
maximum van 50 m²; 

f. in afwijking van sub e mag bij een hoofdgebouw van één bouwlaag de geza-
menlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
ten hoogste 40 % van het bouwperceel bedragen, met een maximum van 100 
m²; 

g. de goothoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3,00 m bedragen; 
h. de goothoogte van aan- of uitbouwen mag ten hoogste de hoogte van de 

eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedragen; 
i. de bouwhoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 5,00 m bedragen; 
j. de bouwhoogte van overkappingen mag ten hoogste 3,00 m bedragen; 
k. in afwijking van subleden e, g en i mag ter plaatse van de aanduiding 'bijge-

bouwen':  
1. de  gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen ten hoogste 100 m² bedragen; 
2. de goothoogte van een bijgebouw ten hoogste 3,50 m bedragen; en 
3. de bouwhoogte van een bijgebouw ten hoogste 7,50 m bedragen.  

6.2.4  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2,00 m be-

dragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafschei-
dingen: 
1. vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw en het ver-

lengde daarvan ten hoogste 1,00 m mag bedragen; 
2. op een afstand van 1,00 m of minder vanaf water de bouwhoogte van erf- 

en terreinafscheidingen ten hoogste 1,00 m mag bedragen; 
b. steigers en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, mogen uitsluitend worden gebouwd, indien er een doorvaart-
breedte van ten minste 6,00 m gehandhaafd blijft; 

c. de diepte van een steiger mag ten hoogste 1,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een steiger mag ten hoogste de hoogte van de aangren-

zende oever bedragen; 
e. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag ten hoogste 5,00 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten 

hoogste 3,00 m bedragen. 
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6.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt ge-
daan aan de waterhuishouding, worden afgeweken van: 
 het bepaalde in lid 6.2.3 sub e, f of m in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte 

van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen wordt vergroot ten 
behoeve van een botenhuis, met dien verstande dat: 
1. de oppervlakte van een botenhuis ten hoogste 10,00 m² mag bedragen; 
2. de bouwhoogte van een botenhuis ten hoogste 2,00 m mag bedragen. 

6.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsmatige ac-

tiviteiten, anders dan in de vorm van een aan-huis-verbonden beroep of een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 

b. het gebruik van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige be-
drijfsmatige activiteit zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt 
dan 30% van de totale gezamenlijke brutovloeroppervlakte; 

c. het gebruik van bijbehorende bouwwerken bij een woning voor mantelzorg; 
d. het in gebruik nemen van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'speci-

fieke bouwaanduiding - voorwaardelijke verplichting' zonder realisatie en in-
standhouding van landschappelijke inpassing ter plaatse van de aanduiding 
'groen', bestaande uit hagen en per perceel 2 fruitbomen. 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt ge-
daan aan de woonsituatie, de verkeers- en parkeersituatie en de milieusituatie, 
worden afgeweken van: 
a. het bepaalde in lid 6.4 onder a en b in die zin dat maximaal 50% van de bru-

tovloeroppervlakte tot een maximum van 100 m² mag worden gebruikt voor het 
bieden van een kleinschalige toeristische overnachtingsmogelijkheid, mits: 
1. parkeren ten dienste van de kleinschalige toeristische overnachtingsmo-

gelijkheid geschiedt op het erf van de kleinschalige toeristische overnach-
tingsmogelijkheid; 

2. geen afbreuk wordt gedaan aan de woon- en leefomgeving; 
3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van derden; 

b. het bepaalde in lid 6.4 onder b in die zin dat de bedrijfsvloeroppervlakte wordt 
vergroot tot ten hoogste 50% van de brutovloeroppervlakte; 

c. het bepaalde in lid 6.4 onder c in die zin dat bijbehorende bouwwerken bij een 
woning worden gebruikt voor mantelzorg, mits: 
1. eerst alle mogelijkheden van de aan- of uitbouw optimaal benut worden om 

middels inwoning een oplossing te bieden aan tijdelijke huisvesting ten 
behoeve van mantelzorg; 

2. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantel-
zorg; 

3. de mantelzorg geboden wordt in de bestaande bebouwing; 
4. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte beperkt blijft tot 60 m²; 
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5. het bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de mantelzorg een ruimtelijke 
eenheid vormt met de op hetzelfde perceel gesitueerde (bedrijfs)woning, 
waarbij de maximale afstand van de woning tot het bijbehorend bouwwerk 
20,00 m mag bedragen; 

6. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde be-
lang van derden waaronder die van omwonenden en bedrijven; 

7. de parkeerdruk door het bieden van mantelzorg niet toeneemt. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 7  Anti-dubbeltelbepaling 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de be-
oordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

8.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval ge-
rekend: 
a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmate-

rialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestem-
ming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

b. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, 
vaar- of vliegtuigen; 

c. het storten van puin en/of afvalstoffen; 
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen. 

8.2  Uitzondering op het strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze gebruiksregels, wordt niet gerekend: 
 het tijdelijk, al dan niet periodiek gebruik van de gronden als evenementen-

terrein, mits de gronden niet meer dan 12 dagen per jaar worden gebruikt voor 
evenementen. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 
 
Met een omgevingsvergunning kan, indien geen onevenredige aantasting plaats-
vindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, 
de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden, worden afgeweken van: 
a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen, percenta-

ges, tot niet meer dan 15% van die maten, afmetingen en percentages; 
b. de bestemmingsregels ten behoeve van de overschrijding van bouwgrenzen, 

voorzover zulks van belang is voor een technisch of esthetisch beter realiseren 
van bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet meer dan 
3,00 m bedragen en geen vergroting van bouwvlakken inhouden anders dan 
bedoeld onder a; 

c. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 m; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van ge-
bouwen in die zin dat de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van dak-
opbouwen met ten hoogste 1,00 m wordt vergroot; 

e. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- 
c.q. het bestemmingsvlak in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het 
bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door: 
1. erkers aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mits: 
 de diepte van een erker ten hoogste 1,00 m bedraagt; 
 de bouwhoogte ten hoogste de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, 

vermeerderd met 0,20 m, bedraagt; 
2. balkons, mits: 
 de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden; 
 de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte be-

draagt; 
3. liftinstallaties ten behoeve van de huisvesting van minder validen, mits: 
 de bouwgrens met niet meer dan 2,00 m wordt overschreden; 
 de bouwhoogte ten hoogste 6,00 m bedraagt. 

 



1012108  blz 15  

 
Bestemmingsplan 't Schouw   
Buro Vijn B.V.  Status: Ontwerp / 01-06-12   

Artikel 10  Overige regels 

10.1  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van 
de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende on-
derwerpen:  
a. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
b. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportlei-

dingen; 
d. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
e. de ruimte tussen bouwwerken. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmings-
plan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits 
deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden ver-

nieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor 
het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouw-
werk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%. 

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergun-
ning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwer-
kingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 
sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het ver-
boden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangs-
bepalingen van dat plan. 
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Artikel 12  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het bestemmingsplan 't Schouw 
van de gemeente Waterland. 
 
Behorend bij het besluit van .... 
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LIJST MET KLEINSCHALIGE BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN 
 
Kledingmakerij 
(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf 
woningstoffeerderij 
 
Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals: 
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van 
bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf 
 
Reparatiebedrijfjes, waaronder: 
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf 
uurwerkreparatiebedrijf 
goud- en zilverwerkreparatiebedrijf 
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen 
reparatie van muziekinstrumenten 
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd. 
 
Advies- en ontwerpbureaus 
reclame ontwerp 
grafisch ontwerp 
architect 
 
(Zakelijke) dienstverlening, waaronder: 
notaris 
advocaat 
accountant 
assurantie-/verzekeringsbemiddeling 
exploitatie en handel in onroerende zaken 
 
Overige dienstverlening, waaronder: 
kappersbedrijf 
schoonheidssalon 
pedicure 
 
Onderwijs 
autorijschool 
onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium 
 
Logiesverstrekking 
Bed and Breakfast 








