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Inleiding 
 

Het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de woningbouwlocatie ‘t 

Schouw, gelegen ten oosten van Kanaaldijk 75R t/m 87 en ter plaatste van Kanaaldijk 91 en 

91A in Watergang, heeft met ingang van vrijdag 25 juni 2010 gedurende 9 weken ter inzage 

gelegen, in het kader van de inspraakprocedure. 

Binnen de termijn van ter visie ligging (25 juni 2010 tot en met 26 augustus 2010) zijn 8 in-

houdelijke inspraakreacties ingediend. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de in-

dieners van deze reacties. 

Op 5 juli 2010 is een inspraakavond georganiseerd in het dorpshuis De Nieuwe Boet in Wa-

tergang. Naast de gebruikelijke kennisgeving van de bijeenkomst in Ons Streekblad zijn ook 

de direct omwonenden schriftelijk geïnformeerd. Zoals gebruikelijk zijn de raadsleden even-

eens op de hoogte gesteld van de inspraakavond. De avond is zeer goed bezocht. De resulta-

ten van de inspraakavond zijn te vinden op www.waterland.nl onder Grote Projecten -> Wo-

ningbouwprojecten -> ’t Schouw. 

 

Hieronder wordt allereerst een algemene toelichting gegeven op een aantal veel voorkomen-

de vragen ten aanzien van projecten in Watergang en het project ’t Schouw. Daarna worden 

de inspraakreacties inhoudelijk behandeld en wordt de reactie van burgemeester en wethou-

ders gegeven alsmede een conclusie. 

 

Algemene toelichting 
 

Samenhang in projecten in Watergang 

Deze tekst is reeds eerder gepubliceerd als onderdeel van het inspraakverslag van ‘De Dollard’, vastge-

steld door het college van B&W op 22 juni 2010. Omdat de tekst over alle projecten in Watergang gaat, 

wordt deze opnieuw opgenomen in het inspraakverslag van ’t Schouw. 

 

Er staan vier projecten in de planning voor Watergang (Stiereveld, De Dollard, t’ Schouw, 

Kanaaldijk 33). Waarom wil de gemeente deze projecten graag realiseren?  

In Waterland zijn woningen nog steeds hard nodig, bijvoorbeeld om jongeren en ouderen 

geschikte woonruimte te kunnen bieden. Niet alleen Watergang groeit. In 2006 heeft de ge-
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meenteraad het Woningbouwprogramma vastgesteld. Het gaat om ruim 1200 woningen op 

36 locaties verspreid over de kernen, voor de periode 2006 - 2020. Het woningbouwpro-

gramma vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt tussen provincie en regio Waterland. 

Tot 2020 moeten 6.000 woningen gebouwd worden, liefst binnen de rode contouren. Purme-

rend en Edam-Volendam nemen daarvan het veruit grootste deel voor hun rekening. Maar 

onze gemeente heeft ook een ondersteunende functie. De geplande woningbouwlocaties lig-

gen in bijna alle kernen van de gemeente en met name in kleine kernen zorgt dat uiteraard 

voor een relatief grote groei van het aantal woningen en aantal bewoners.  

Voor de kern Watergang zelf hebben we het dan over ongeveer 28 woningen (19 op Stiere-

veld en ca. 9 op Kanaaldijk 33/33b). Bij De Dollard (en dus buiten het dorp Watergang) ligt 

verder de locatie ‘t Schouw, waar in de stedenbouwkundige visie 55 woningen zijn opgeno-

men. 

  

Het lijkt veel tegelijk voor een kleine kern als Watergang, maar het is goed om te weten dat de 

projecten in verschillende fasen zitten. Ze komen dus niet allemaal tegelijk in procedure. Over 

de afloop van de procedures en het moment waarop is vooralsnog weinig te zeggen. Daar-

naast liggen 't Schouw en de Dollard geografisch buiten het dorp zelf. Ter vergelijking: op het 

programma staan onder meer Monnickendam met 564 woningen, Broek in Waterland met 

251 woningen, Marken met 165 woningen en Ilpendam met 143 woningen. Het is natuurlijk 

niet altijd leuk als de woningen in de directe leefomgeving worden gebouwd maar ze zijn wel 

hard nodig.  

 

Uiteraard begrijpen wij de zorgen van inwoners over het behoud van het landelijke karakter 

van het dorp. Dat is juist de reden dat voor alle woningbouwlocaties een stedenbouwkundige 

visie wordt opgesteld. Stedenbouwkundige-, landschappelijke- en beeldkwaliteit hebben een 

hoge prioriteit. Via een dergelijke visie wordt bekeken op welke wijze woningbouw en ande-

re ontwikkelingen het beste kan worden ingepast in de bestaande bebouwing, verkaveling, 

beeldkwaliteit, omgeving etc.. 

Door aan te sluiten bij de bestaande bebouwingsstructuur en het patroon van doorzichten 

naar het achterliggende landelijke gebied, wordt het landelijke karakter van het dorp zoveel 

mogelijk behouden. Verder moet niet vergeten worden dat ook dorpen met een landelijk ka-

rakter altijd hun eigen dynamiek en groei hebben gekend. Ook vroeger werden nieuwe wo-

ningen en andere gebouwen gebouwd. In de gemeente Waterland heeft echter de autonome 

groei van de verschillende kernen 20 a 25 jaar op slot gezeten omdat er niet of nauwelijks 

woningbouw mocht plaatsvinden als gevolg van Rijks- en Provinciaal beleid.  

  

Ecologie 

 

In eerste instantie heeft er een quickscan plaats gehad waaruit blijkt dat het plangebied niet 

valt binnen Natura 2000 gebied en dat de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn niet van toepas-

sing zijn op het gebied. Het plangebied valt, op een slootkant na, ook buiten de Ecologische 

Hoofd Structuur (EHS).  

In de quickscan is onderzocht of er absolute barrières zijn en welke beschermde soorten in 

potentie voorkomen. 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, rugstreep-

pad en heikikker. Tijdens de inventarisaties zijn de overige waarnemingen opgeschreven. Uit 

het oriënterend onderzoek is gebleken dat er geen verdere afdoende inventarisaties noodza-

kelijk zijn omdat het geschikte habitat voor de soorten ontbreekt. 

De conclusies en aanbevelingen uit het ecologisch onderzoek zijn de volgende (voor het totale 

rapport zie www.waterland.nl onder Grote Projecten -> Woningbouwprojecten -> ’t Schouw): 
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- 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 beschermde 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 brui-

ne 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 ver-

wachten. 

- Aan de hand van de effectindicator is beoordeeld of er sprake kan zijn van significan-

te 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 vanwege 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 periode van 

de gevoelige soorten te werken. Voor het heien is dat de broedtijd en de winterperio-

de, 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 trillin-

gen 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 ge-

schikt is. Aangezien de bruine kiekendief – op die locatie – uitsluitend via de Flora en 

Faunawet is beschermd en de soort geen vaste verblijfplaats heeft, is het verplicht en 

voldoende om buiten de broedtijd te starten met de werkzaamheden. 

- De ecologische hoofdstructuur ligt voor een zeer beperkt deel binnen het plangebied. 

Op deze locatie is het inrichten van een waterberging bedoeld. Door het kiezen van 

een natuurlijke inrichting van deze waterberging blijft het functioneren als ecologi-

sche hoofdstructuur goed mogelijk. Er is daardoor geen negatief effect te verwachten. 

- Geadviseerd wordt de navolgende regels in acht te nemen: 

1. starten van de werkzaamheden buiten de broedtijd (maart – juni); 

2. niet heien tijdens de kwetsbare perioden en bij voorkeur met gebruik van 

technieken die geen / zeer weinig geluid en trillingen produceren; 

3. geen of zeer beperkt gebruik maken van bouwlampen; 

4. zorg voor een natuurlijke inrichting van de waterberging; 

5. integreer zo mogelijk een groene afscherming in het plan; 

6. zorgen dat er geen verspreiding van bouwmateriaal buiten de bouwplaats 

plaats vindt (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 Na-

tuurbeschermingswet noodzakelijk. 

- Als met deze aspecten rekening wordt gehouden is er eveneens geen schade te ver-

wachten 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 verslechte-

ring van de ecologische hoofdstructuur te verwachten. 

- Er zijn vanuit de aspecten van natuurbescherming geen belemmeringen. 
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Conclusie: het college draagt er zorg voor – middels contractuele afspraken – dat de ontwik-

kelaar de voorgenoemde zes regels in acht neemt bij de bouw. Daarmee concludeert het col-

lege dat er voor wat betreft ecologie geen belemmeringen zijn om het stedenbouwkundig 

programma van eisen ongewijzigd vast te stellen. 

 

Verkeer 

 

In mei 2010 heeft verkeerskundig onderzoek plaats gevonden naar de vier ontwikkellocaties 

in Watergang, zowel apart en in hun samenhang.  

Doel van het onderzoek was: 

1. Inzicht verkrijgen in de verkeerskundige gevolgen van de projecten voor de directe 

omgeving. 

2. Concreet advies verkrijgen t.a.v. eventuele knelpunten en de meest optimale ver-

keersafwikkeling. 

3. De resultaten van het onderzoek worden onderdeel van de verschillende nieuwe be-

stemmingsplannen voor de locaties.  

Onderzocht is onder meer wat de toename van verkeersbewegingen is en of het bestaande 

stratenpatroon dat aankan. Verder is de parkeerbalans onderzocht op de locaties en wordt 

gekeken naar de afwikkeling van het bouwverkeer. De resultaten en aanbevelingen uit dat 

onderzoek worden meegenomen in het vervolg proces en het onderzoeksrapport zelf wordt 

een bijlage bij de bestemmingsplannen. 

In het onderzoek zijn enkele direct belanghebbenden (aan/omwonenden) en de dorpsraad 

van Watergang geïnterviewd t.a.v. eventuele bestaande knelpunten in de verkeersafwikke-

ling en verkeersonveilige situaties. In het onderzoek is ook aandacht besteed aan fietsverkeer 

en voetgangers en verkeersveiligheidsaspecten. 

 

Voor wat betreft ‘t Schouw zijn de conclusies en aanbevelingen de volgende onderstaand 

opgenomen. (Voor het totale rapport zie www.waterland.nl onder Grote Projecten -> Wo-

ningbouwprojecten -> ’t Schouw) 

 

Conclusies Schouw 

- Parkeren: in de verkaveling is gerekend met de minimale parkeerkentallen van AS-

VV. Bovendien zijn alle parkeerplaatsen op eigen terrein volledig meegerekend. Bei-

de 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 aan-

tallen kunnen worden bepaald (per straat) op basis van een meer definitieve verkave-

ling. 

- Verkeer:  

o 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 te worden gecontroleerd. 

o Voor het goed (verkeerskundig) functioneren van deze woningbouwontwik-

keling is een doortrekking van de Dorpsstraat tussen ’t Schouw en Water-

gang voor voetgangers zeer aan te bevelen voor de verkeerskundige en socia-

le samenhang van het dorp. 

o Het bouwverkeer kan het beste over de insteekweg Varkensland worden af-

gewikkeld. 

 

Overall conclusies Dollard & Schouw 

- De ontsluiting van ’t Schouw moet deels plaatsvinden via de Kanaaldijk. Probeer dit 

in ieder geval voor bouwverkeer zo veel mogelijk te beperkten. 
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- Conform de voorstellen voor de Kanaaldijk in Watergang is bij de aantakking van ’t 

Schouw op de Dollard een plateau wenselijk. 

- De provincie moet bij de onderzoeken naar de N235 rekening houden met het extra 

verkeer. 

- Voor het verkeerskundig functioneren van deze losliggende woonwijk is doorkoppe-

ling 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 wense-

lijk. Door de toename van autoverkeer en voetgangers is in overleg met de wegbe-

heerder een voetpad naar de bushalte gewenst. 

- Door uit te gaan van een minimale parkeernorm en parkeren op eigen terrein volle-

dig mee te rekenen, zijn in totaal 18 pp extra nodig. Deze moeten in de verdere uit-

werking worden meegenomen. Het parkeren moet dan per straat worden getoetst. 

 

Conclusie: het college neemt de conclusies en aanbevelingen van het verkeerskundige rapport 

over. De aanpassing die op basis daarvan aan het stedenbouwkundig programma van eisen 

plaatsvindt, is de inpassing van 18 extra parkeerplaatsen of een andere maatregel waardoor 

aan de eisen wordt voldaan. Over de overige aanbevelingen worden afspraken gemaakt met 

de ontwikkelaars en / of de wegbeheerders. 
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Inspraakreactie 1  
Bewonerscomité ’t Schouw - in10.02345 

 
Nummer Beknopte weergave inspraakreactie Standpunt B&W 

 Plannen 2005  

1.1 In december 2005 waren er ook al plannen. Er is beloofd dat de verdere ontwikkeling van 

het plan in nauw overleg met de bewoners zou plaatsvinden. Dit is nooit door de Ge-

meente opgevolgd. 

Bij de ontwikkeling van bouwplannen is het altijd de intentie om bewoners en andere 

belanghebbenden op een zorgvuldige manier te betrekken. Daarbij acht de gemeente het 

primair haar verantwoordelijkheid om met een voorstel te komen naar deze belangheb-

benden, zodat er constructief overleg kan plaatsvinden. Met het concept stedenbouw-

kundig programma van eisen is dit voorstel van de gemeente bekend. De inspraakavond 

in de Nieuw Boet, de voorafgaande gesprekken met de dorpsraad en de inspraakreacties 

en antwoorden uit dit document zijn allemaal onderdeel van de dialoog. Graag wil het 

college in de verdere uitwerking tot bouwplan een klankbordgroep instellen die mee-

denkt over de uitwerking van het programma van eisen tot ontwerp. 

 Overleg met bewoners  

1.2 Dat er overleg is geweest met de bewoners kan dan ook niet ontkend worden. De bewo-

ners met wie overleg is geweest waren niet representatief voor de gehele gemeenschap 

wonende op t Schouw. 

Zie het antwoord op vraag 1.1 

 Provinciale structuurvisie en Belvedèregebieden  

1.3 Functieveranderingen mogen niet tot verstedelijking leiden. Volgens de adviezen die 

volgen uit het rapport is uitbreiding van het dorp alleen in noordelijke richting wenselijk 

(Zie blz. 55 Belvedère plan). 

De woningbouwlocatie ’t Schouw is in de Structuurvisie Noord-Holland opgenomen als 

bestaand stedelijk gebied. Dit betekent een voortzetting van het beleid zoals benoemd in 

het Streekplan Noord-Holland-Zuid (de rode contour). De provincie stimuleert de benut-

ting van binnenstedelijke ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeentes hebben 

hierin een grote beleidsvrijheid. 

Met het Belvedèreplan uit de vraag wordt bedoeld de Streekplanuitwerking ‘Bouwen 

voor Waterland 2020’. Hierin worden de mogelijkheden voor invulling van het regionale 

woningbouwprogramma voor de regio Waterland vanuit landschappelijk en cultuurhis-

torisch perspectief verkend. Dit is te lezen op de Belvedère website: 

http://www.belvedere.nu/page.php?section=10&pID=9&mID=1&bID=283. Dit is een 

verkenning van bouwmogelijkheden in het buitengebied van Waterland, dus buiten de 

bestaande mogelijkheden om en buiten de rode contour. Overigens staat het huidige lint 

van ‘t Schouw niet in de nota beschreven. Deze nota is dus niet van toepassing op het 

projectgebied. 

 Nationaal landschap Laag Holland en Natura 2000  

1.4 Volgens het Nationaal landschap Laag Holland mag nieuwbouw uitsluitend in beperkte 

hoeveelheden en uitsluitend voor de eigen bevolkingsgroei: het zgn. migratie 0 beleid. De 

visienota voldoet hier niet aan.  

In de inspraakreactie voor Stiereveld heeft het college op deze inspraakreactie als volgt 

gereageerd:  

“Bedoeld wordt het migratiesaldo-nul beleid in de Nota Ruimte. Dit beleid is juist be-
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doeld om kleinere gemeenten in het landelijke gebied meer ruimte te geven dan in het 

verleden om voor de eigen bevolking te kunnen bouwen. Hiermee wordt beoogd ver-

schraling van het voorzieningenaanbod op het platteland en gedwongen vertrek uit de 

woongemeenten door bijvoorbeeld starters en ouderen te voorkomen.  

 

Binnen de Nationale Landschappen (onze gemeente is bijna volledig gelegen binnen het 

Nationaal Landschap Laag Holland) is ruimte voor “ten hoogste de eigen bevolkings-

groei”. Hier is dus het migratiesaldo-nulbeleid van toepassing op het landschap als ge-

heel en niet alleen voor de afzonderlijke gemeenten. Als er in de ene gemeente een posi-

tief saldo wordt gerealiseerd, zal dit dus moeten worden gecompenseerd door een nega-

tief saldo in een andere gemeente. Op basis van dit uitgangspunt moeten provincies en 

gemeenten afspraken maken over de omvang en locatie van woningbouw. 

 

Deze afspraken zijn inderdaad gemaakt tussen de provincie Noord-Holland en de ge-

meenten binnen de regio Waterland in het convenant Waterlands Wonen. Dat convenant 

houdt in dat de regio een woningbouwtaakstelling heeft van 6000 woningen, te realiseren 

voor het jaar 2020. Ons woningbouwprogramma is afgeleid van deze regionale woning-

bouwtaakstelling en past dus binnen het migratiesaldo 0 beleid van de Nota Ruimte.” 

 

De reactie is ook voor ’t Schouw nog van kracht. 

1.5 Het te realiseren plan (t Schouw in combinatie met de Dollard) grenst direct aan het 

Natura 2000 landschap: het Varkensland. Tevens stilte gebied. Momenteel fungeert het 

terrein van v/d Meiden als ‘ons’ stiltegebied mede vanwege de agrarische bestemming. 

Er wordt correct gesteld dat het projectgebied grenst aan het Natura 2000 gebied. Hier-

voor geldt dat er een zogenaamde ‘verstorings- en verslechteringstoets’ dient plaats te 

vinden, waarbij gekeken wordt of de plannen een negatief effect hebben op het Natura 

2000 gebied. Gezien de conclusies van het ecologisch rapport zijn er geen negatieve effec-

ten te verwachten als rekening gehouden wordt met zes regels bij het ontwerp en tijdens 

de bouw (zie paragraaf ‘Ecologie’ en het rapport van Els & Linde (2010)). 

 Geluidshinder  

1.6 In het plan wordt over de geluidsoverlast van de N235 gesproken (blz 10). Er wordt ook 

constateert dat de bestaande woningen min of meer als geluidswal fungeren. Hoe zit het 

op dit punt eigenlijk met de actuele belangen van de huidige bewoners? 

Alle nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan de geluidswetgeving. Dit geldt ook 

voor de ontwikkeling op ’t Schouw. De nieuwe woningen komen in de buurt te liggen 

van de N235 als belangrijkste bron van geluid. Er wordt dus een analyse gemaakt van de 

invloed van de aanwezige geluidsbronnen op het nieuwbouwproject. Hiervoor hebben 

de huidige huizen een geluidsreducerende functie. Dat betekent niet dat er ook onder-

zoek noodzakelijk is naar de belasting van het bestaande geluidsbronnen op de bestaande 

woningen. Voor wat betreft geluid worden actuele belangen van huidige bewoners niet 

aangetast. Hiervoor treedt namelijk geen verandering op. 

1.7 Ziet de gemeente de geluidsoverlast die wij nu dagelijks ervaren niet als problematisch? 

Zo ja, wat is men van plan hier aan te gaan doen en zijn er al bijvoorbeeld saneringsaf-

spraken gemaakt? 

De geluidsbelasting die de bestaande woningen ervaren worden grotendeels veroorzaakt 

door wegverkeer, met name door verkeer op de N235. De problemen die daardoor wor-

den ondervonden zijn daarmee primair een probleem dat met de provincie als wegbe-
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heerder van de N235 besproken moet worden. Uiteraard ondersteunen wij de bewoners 

hier als gemeente graag bij, mocht dat wenselijk zijn. 

1.8 Voor geluid door wegverkeer geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Ook hier 

kunnen onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen hogere waarden 

worden vastgesteld tot 55 dB(A) buitenstedelijk en ten hoogste 65 dB(A) in stedelijk 

gebied (art. 82a en 83 Wgh.). Maar deze waarde is ons inziens niet van toepassing op dit 

gebied. 

Het plangebied komt binnen de bebouwde kom te liggen en wordt daarmee aangemerkt 

als ‘binnenstedelijk’ voor de Wet geluidshinder. Daarbij is de voorkeurgrenswaarde 48 

dB en de maximale grenswaarde na ontheffing 63 dB, uitgaande van de bestaande weg en 

nieuwe woningen.  

1.9 U geeft aan dat uw beleid erop gericht is dat het aantal geluidgehinderden per saldo niet 

zal toenemen. In Noord-Holland is een aantal gebieden aangewezen als stiltegebied. In 

deze gebieden wordt beoogd, door het weren van geluid veroorzakende activiteiten, 

overdag het geluidsniveau van 45 dB(A) niet te overschrijden. De gebieden, de geldende 

regels en beperkingen zijn opgenomen in de Provinciale Milieu Verordening (PMV3). Wij 

willen u er op attenderen dat deze overschrijding nu al plaats vindt. 

Het plangebied voor ’t Schouw is geen stiltegebied. Het is een gebied dat valt binnen de 

rode contouren (ofwel ‘Bestaand Bebouwd Gebied’), waar woningbouw volgens provin-

cie en gemeente mogelijk is. In dit gebied gelden de standaard regels voor geluidhinder 

zoals beschreven bij vraag 1.8.  

1.10 Verder wordt bij de geluidsoverlast geen rekening gehouden met het constante vliegver-

keer pal boven de postcode. 

Aangenomen is dat het wegverkeer maatgevend is voor de geluidsbelasting op de gevels 

van de toekomstige woningen. Dat is de basis geweest van het initiële geluidsonderzoek 

van Goudappel Coffeng in 2009. Voor een wijziging van de bestemming zal het geluids-

onderzoek geupdate moeten worden aan de hand van de indeling van de kavel zoals in 

het stedenbouwkundig programma van eisen is opgenomen. In dat rapport zal verder 

ingegaan worden op geluidsoverlast in relatie tot vliegverkeer.  

 Luchtverontreiniging  

1.11 Voor luchtverontreiniging tav wegverkeer is in het algemeen stikstofdioxide de meest 

bepalende stof. Een nieuwe meting moet uitkomst bieden want de gemeente is verplicht 

om periodiek (jaarlijks?) een onderzoek te laten uitvoeren. Voor zover wij weten heeft dit 

onderzoek nog niet plaatsgevonden en is de periode waarin dit moest gebeuren inmid-

dels verstreken. 

Uit de laatste rapportagetools uit 2007 en 2008 (opgesteld door Goudappel Coffeng) blijkt 

dat in de gemeente Waterland geen sprake is van overschrijding van de grenswaardes 

voor fijn stof en/of stikstofdioxiden. Indien het project ‘niet in betekende mate’ (ofwel: 

NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging, hoeft deze niet meer afzonderlijk getoetst te 

worden aan de grenswaarde voor de buitenlucht. Een project is NIBM als aannemelijk is 

dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De grens 

van 3% komt overeen met een uitbreiding van 1500 woningen. Voor het plan is daarom 

geen afzonderlijke toets noodzakelijk. 

 Relatie Dollard  

1.12 De plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Dollard, direct grenzend aan 

t Schouw, valt onder de structuurvisie (voor snelweg en omgeving) ’zicht op mooi Ne-

derland’. Watergang ligt dan niet aan een snelweg, maar de N235 is een provinciale weg 

die door hetzelfde gebied loopt, ons inziens blijven de voorwaarden voor het landschap 

dezelfde als voor een snelweg. 

Gedoeld wordt op de structuurvisie ‘Zicht op mooi Nederland’ die op 7 november 2008 is 

aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is ‘Wijdewormer – Oostzaan’ als snelwegpa-

norama opgenomen. Het panorama bestaat uit zicht vanaf de A8 & A7 op gebieden in de 

gemeenten Wormerland en Oostzaan. Waterland maakt geen onderdeel uit van dit (of 

andere) snelwegpanorama’s. Daarmee gelden de regels voor de snelwegpanorama’s niet 

voor ’t Schouw en de Dollard. 

 Verkeersontsluiting  

1.13 Reeds nu al ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties vanwege de geringe opstelmogelijk- In het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng (2010) is als oplossingsrichting voor 
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heid bij het stoplicht naar de N235 doordat vrachtwagens de route blokkeren voor fiet-

sers, scooters en auto’s richting de kanaaldijk. 

deze gevaarlijke situatie aangedragen om een verkeersplateau op te nemen. De exacte 

inrichting daarvan zal in de uitwerking van de plannen worden meegenomen, in af-

stemming met de wegbeheerder.  

1.14 Is er bij de Gemeente zicht op zogenaamde blackspots (gevaarlijke situaties), en wat is 

daarvan de uitkomst bij Het Schouw? 

Er is in de opdracht aan Goudappel Coffeng expliciet meegenomen om gevaarlijke ver-

keerssituaties in kaart te brengen, op basis daarvan komen ze tot de aanbevelingen voor 

Dollard en Schouw die te vinden zijn onder de paragraaf ‘Verkeer’ en in het integrale 

onderzoeksrapport van Goudappel Coffeng (2010). Zie ook vraag 1.13. 

1.15 In watergang is geen school en geen winkel: wat voor invloed heeft dit o.a. op de file-

vorming vanaf Purmerend? 

’t Schouw is een dusdanig kleine kern (nieuwbouw en huidige bebouwing zijn samen 66 

woningen) dat het altijd aangewezen zal zijn op enige vorm van vervoer om van voorzie-

ningen gebruik te maken. Ook al zou er wel een school of winkel in Watergang zijn, dan 

nog had dit vervoersbewegingen opgeleverd. Het ontbreken van voorzieningen in Wa-

tergang heeft dan ook geen negatieve invloed op de files op de N235 richting Purmerend. 

 Inhoudelijk  

1.16 Er wordt door de opsteller in de nota voorkeuren genoemd. De projectontwikkelaar lijkt 

er al vanuit te gaan dat het door hun gekozen voorkeursmodel het eindresultaat wordt 

zonder inspraak van de bewoners zelf. 

De genoemde voorkeuren betreffen voorkeuren die het college in 2009 heeft uitgesproken 

voor een stedenbouwkundig model, waarop uiteindelijk het voorliggend stedenbouw-

kundige programma van eisen is gebaseerd. Het betreft hier dus geen keuze van de 

ontwikkelaar. De procedure waarvan deze vragenronde onderdeel is, is bedoeld als de 

inspraakmogelijkheid waarom gevraagd wordt.  

1.17 Hoe zit het met de korte en lange termijn risico’s en schadevergoedingen? Hier wordt 

geen aandacht aan besteed. 

Bouwplannen zijn nooit risicoloos, dat realiseert ook de gemeente Waterland zich. Van 

belang is hoe er wordt omgegaan met de risico’s: wie draagt de risico’s en welke maatre-

gelen neemt die partij om de risico’s te verkleinen? Twee belangrijke risico’s die de ge-

meente benoemd heeft en waar ze zeer serieus mee omgaat, zijn de risico’s op waarde-

vermindering van de bestaande woningen (zogenaamde planschade) en op schade door 

het uitvoeren van het project (bijvoorbeeld verzakking van bestaande woningen). Beide 

risico’s worden veroorzaakt door het uitvoeren van het bouwplan, daarom stelt de ge-

meente zich op het standpunt dat de risico’s gedragen moeten worden door de initiatief-

nemers van het bouwplan: de ontwikkelaar. Voor de planschade wordt een (verplichte) 

planschade risico analyse gemaakt als onderdeel van de planologische procedures in een 

latere fase. Voor het bouwrisico verplicht de gemeente de ontwikkelaar / aannemer een 

CAR (Construction All Risk) verzekering af te sluiten. Onderdeel hiervan is een gedegen 

vooropname van de huidige staat van de woningen, zodat eventuele schade eenvoudig te 

verhalen is op de bouwer. 

1.18 Indien de gemeente Waterland toestemming geeft voor het slaan van nog eens twee 

damwanden (Dollard en Schouw) dan dient zij ook haar verantwoordelijkheid te nemen 

en deze niet neer te leggen bij een projectontwikkelaar waarvan men in deze onzekere 

tijden niet weet of die nog wel bestaat als zich problemen aandienen. 

Zie antwoord op vraag 1.17. De gemeente is van mening dat de risico’s en maatregelen 

hiervoor thuis horen bij de ontwikkelaar / bouwer.  

1.19 Het betreft de nota ’t Schouw en er toch alleen maar foto’s van (mooie) bestaande wonin-

gen uit Watergang in zijn opgenomen. De tekst is bovenmatig positief is gebracht. Eea 

De foto’s van Watergang zijn opgenomen omdat het de bedoeling is om qua bebouwings-

typen aan te sluiten bij in Watergang gebruikelijke bebouwing. De foto’s kunnen worden 
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wekt de indruk dat de opsteller van de nota (in samenwerking met de Gemeente) niet 

vanuit een objectieve grondhouding denkt.  

gezien als voorbeelden en ter illustratie van de ideeën voor ’t Schouw. 

1.20 Veel cruciale aspecten slechts aangestipt, vaag omschreven en wordt er vooral verwezen 

naar de toekomst waarin iets moet opgelost of waar in de toekomst naar moet worden 

gekeken.  

Over het algemeen geldt dat een stedenbouwkundig programma van eisen vrij abstract 

is. Het geeft het kader waarbinnen een ontwikkelaar samen met zijn architect een ont-

werp mag maken. Het doet concrete uitspraken waar dat nodig is (bijvoorbeeld een 

aantal parkeerplaatsen of een maximale goothoogte) maar laat waar mogelijk zaken over 

aan de creativiteit van de architect. Hierbij valt te denken aan het feitelijk ontwerp van de 

woningen, de gedetailleerde groeninrichting, de detaillering van de speelplaats, het 

materiaalgebruik etc.  

1.21 Wat gebeurt er als de woningen onverkoopbaar zijn vanwege economische malaise? In beginsel zal niet gebouwd worden voor leegstand. Het is daarmee logisch dat er pas 

gestart wordt met de bouw als een groot deel van de toekomstige woningen verhuurd / 

verkocht is. Economische malaise kan dus zorgen voor uitstel van de start van de bouw. 

Om deze reden is ook een deel van het programma flexibel gemaakt. Zie hiervoor het 

antwoord op vraag 1.88.  

1.22 Hetgeen de Gemeente antwoord om bewoners ‘gerust’ te stellen in de mailwisseling met 

de verantwoordelijke ambtenaren, dat hier in de nota totaal niet op wordt teruggekomen. 

In de mailwisseling wordt vooral ingegaan op inspraakprocedures, onderzoeken en 

bouw en planschade risico’s. Dit vindt de gemeente geen onderwerpen om te beschrijven 

in een stedenbouwkundig programma van eisen. Hiermee is niet gezegd dat het niet 

goed is om er over te communiceren. De concretisering van veel vragen in de mailwisse-

ling, staat onder andere in de inleidende paragrafen en bij het antwoord op vraag 1.17.  

1.23 Questie Hooijmaaijers: Wij zien graag dat eerst het onderzoek in deze kwestie is afgerond 

alvorens wij verder kunnen praten over bouwplannen in dit gebied. 

Hierover zijn in de gemeenteraad vragen gesteld. Zie de beantwoording van de raads-

vragen van GroenLinks in de vergadering van 3 juni 2010. Zie hiervoor 

www.waterland.nl onder Politiek en bestuur -> Raadsvergaderingen 
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1.24 Hoe gaat de Gemeente waarborgen dat het gebied alleen bevolkt wordt door Waterlan-

ders, Waterland is toch ook ROA gebied? 

In de inspraakreactie voor Stiereveld heeft het college op deze inspraakreactie als volgt 

gereageerd:  

“Allereerst bestaat er in Nederland een grondrecht van vrije vestiging, opgenomen in de 

Grondwet. (…) Tenslotte is de ontwikkelaar verplicht om de koopwoningen aan te bie-

den overeenkomstig het gemeentelijke lotings- en selectiesysteem. Dat wil o.a. zeggen dat 

de woningen eerst gedurende 3 maanden moeten worden aangeboden aan inwoners van 

de gemeente en economisch en maatschappelijk gebondenen aan de gemeente. Vervol-

gens moet toewijzing plaatsvinden volgens het gemeentelijke voorrangsbeleid.” 

Ook met betrekking tot het aanbieden van sociale woningbouw is in de samenwerkings-

overeenkomst met de ontwikkelaars een zelfde afspraak gemaakt.  

1.25 Er is geen markt meer voor koopwoningen. Waarom denkt de gemeente dat het hier wel 

kan? 

De gemeente maakt middels het voorliggende stedenbouwkundig programma van eisen 

de bouw van woningen mogelijk. De ontwikkelaar zal besluiten de woningen ook daad-

werkelijk te gaan bouwen. De ontwikkelaar zal hierbij het bouwtempo naar verwachting 

laten afhangen van de marktsituatie en het percentage van de woningen dat op enig 

moment is verkocht verhuurd. 
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1.26 Wat wordt bedoeld met ventweg parallel aan de Kanaaldijk.  Dit is incorrect en zal worden aangepast. De gehele zin “Het plangebied…aan de Kanaal-

dijk.” komt te vervallen. 

1.27 Het gebied grenst aan natuurgebied: het gebied rode contouren dient momenteel als een 

soort buffer. Wat is de buffer als deze weg is?  

Gezien de conclusies van het ecologisch onderzoek (zie de paragraaf ‘Ecologie’) is er geen 

belemmering om in het plangebied te bouwen, mits er aan de gestelde regels voldaan 

wordt. De in de vraag genoemde buffer heeft in de praktijk geen bufferfunctie voor wat 

betreft ecologie. Zie ook het antwoord op vraag 1.5. 

1.28 Regelmatig broeden hier ransuilen in die als ernstig bedreigde vogelsoort moet worden 

beschouwd.  

Uit de meegeleverde mailwisseling met de Vogelbescherming blijkt dat er in een tuin van 

een bewoner vermoedelijk een broedende ransuil is waargenomen. De Vogelbescherming 

geeft daarbij aan dat de nestplaats van een ransuil het gehele jaar door beschermd is. In 

het ecologisch onderzoek is de betreffende ransuil niet aangetroffen. Wel zijn er andere 

vogels aangetroffen waardoor al maatregelen zijn geadviseerd om rekening te houden 

met broedvogels (zie paragraaf ‘ecologie’). Het gaat onder meer om het niet gebruiken 

van bouwlampen, starten met bouwen buiten het broedseizoen en gebruik van geluid- en 

trillingsarme heimethoden. Hiermee zijn ook voldoende maatregelen getroffen voor een 

eventueel aanwezige broedende ransuil.  

1.29 Gesteld wordt dat er in het gebied wensen liggen voor uitbreiding van het bedrijventer-

rein. Bij de inspraakavonden is gebleken dat deze wens uitsluitend afkomstig is van de 

projectontwikkelaar en de Gemeente. 

De gemeente en de ontwikkelaar hebben met de uitbreiding van de Dollard met name 

voor ogen bedrijven die nu gevestigde zijn in de kern van Broek in Waterland een alter-

natieve locatie te bieden. Ook is de uitbreiding bedoeld voor andere bedrijven die door 

hun binnenstedelijke ligging beperkt worden in hun bedrijfsvoering of niet meer kunnen 

uitbreiden en bedrijven die overlast voor de bewoners in hun directe omgeving veroor-

zaken. Er zijn dus – naast de gemeente en ontwikkelaar – nog veel andere mensen gebaat 

bij de uitbreiding van de Dollard.  
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1.30 

 

punt 3: hoe verhouden deze plannen zich tot de vogel en habitat richtlijnen. Ons inziens 

passen deze plannen niet in het kader van de richtlijnen. 

De onder punt 3 genoemde tekst is onderdeel van het provinciaal beleid voor het Natio-

naal Landschap Laag Holland. Het betreft één van de doelstellingen van de provincie. 

Deze doelstellingen zijn in het stedenbouwkundig programma van eisen opgenomen 

omdat ze een kader stellen waarbinnen de gemeente kan opereren. Watergang valt name-

lijk geheel binnen het Nationaal Landschap Laag Holland. Het zijn daarmee algemene 

doelstellingen van provinciaal beleid en geen specifieke doelen voor het project ’t 

Schouw. Deze mogen dus ook niet zo worden gelezen of uitgelegd. 

1.31 punt 9: realisatie toeristisch verbindingen en recreatiegebieden: welke zijn dit dan en hoe 

gaat dit vorm krijgen?  

Het bij vraag 1.30 gegeven antwoord geldt ook voor deze vraag. 

1.32 punt 10: een duurzaam watersysteem welke de gebruiksfuncties ondersteunt: wat moeten 

wij hieronder verstaan. Welke gebruiksfuncties zijn dit? Wat hebben de bewoners hieraan 

tov van nu? 

Het bij vraag 1.30 gegeven antwoord geldt ook voor deze vraag. 

1.33 Laatste punt: wat wordt hiermee bedoeld? Wat betekent dit voor de voorgenomen plan-

nen en de huidige bewoners.  

Het bij vraag 1.30 gegeven antwoord geldt ook voor deze vraag. 
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1.34 2e alinea: De door Noord-Holland gehanteerde prognose blijft uitgaan van een vesti-

gingsoverschot. Is dit door de huidige economische situatie niet achterhaald? Hoe denkt 

de gemeente te voorkomen dat er langdurige leegstand ontstaat.  

De door de Provincie Noord-Holland gehanteerde prognose gaat uit van een benodigde 

groei van het aantal woningen met 166.000 tot 2020. Deze prognose gaat uit van demo-

grafische ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, aantrekkingskracht van een provincie en 

gezinssamenstelling. Dit moet niet verward worden met de huidige lage vraag op de 

markt voor koopwoningen, veroorzaakt door de economische onzekerheid. De behoefte 

aan woonruimte bestaat nog steeds, maar mensen durven de stap momenteel niet te 

zetten.  

1.35 Wat is de volgende uitbreiding. Hoe garandeert de gemeente dat er niet over een jaar een 

projectontwikkelaar op de stoep staat om nog meer te gaan bouwen? 

De gemeente heeft als beleid om mee te werken aan bouwplannen van ontwikkelaars als 

dat 1) past binnen het woningbouwprogramma en 2) stedenbouwkundig verantwoord is. 

In principe liggen hierbij de gebieden binnen de rode contour (of ‘Bestaand Bebouwd 

Gebied’) meer voor de hand dan de gebieden daarbuiten. Alle plannen worden opgeno-

men en op elkaar afgestemd in het gemeentelijk woningbouwprogramma dat jaarlijks 

wordt geactualiseerd. 

1.36 Er wordt gesproken over een bescheiden uitbreiding van het bedrijventerrein De Dollard: 

Gezien de voorgestelde goothoogte is dit niet een bescheiden uitbreiding en passend voor 

het gebied. 

De uitbreiding van De Dollard is met een oppervlakte van circa 1,5 ha bescheiden van 

omvang. Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig programma van eisen voor De 

Dollard heeft de gemeenteraad uitgebreid gesproken over de maximale hoogte. De 

maximale goothoogte bedraagt 9 m1 waar de huidige bebouwing een hoogte van 7,20 m1 

heeft. 

1.37 Volgens de nota is begin 2010 de structuurvisie Noord-Holland vastgesteld. Waar is dit 

aan getoetst? 

De structuurvisie Noord-Holland is vastgesteld door de Provinciale Staten van Noord-

Holland. Hiervoor zijn uitgebreide inspraakrondes gehouden onder gemeenten, burgers 

en andere belanghebbenden. Uiteraard dient zo’n structuurvisie ook te voldoen aan 

rijksbeleid. Voor meer informatie en alle stukken wordt verwezen naar de website van de 

provincie over de structuurvisie:  

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm. Herontwikkeling van de 

locatie ’t Schouw past binnen de structuurvisie.   
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1.38 De tekening komt uit een vigerend bestemmingsplan? Hoe ziet dit eruit? Wat staat hier-

in? Welke impact heeft dit voor ons? Het bestemmingsplan voor Het Schouw is verou-

derd, het had allang vernieuwd moeten worden (iedere 5 jaar) maar toch gebruikt u het 

in dit project. 

‘Vigerend bestemmingsplan’ betekent niets meer of minder dan ‘het bestemmingsplan 

dat op dit moment van kracht is’. Dit bestemmingsplan is in 2005 vastgesteld. Het be-

stemmingsplan is een openbaar document dat te allen tijde ingezien kan worden bij de 

gemeente Waterland. Momenteel is een transitie bezig naar aanleiding van nieuwe wet-

geving (Wet ruimtelijke ordening) naar nieuwe digitale bestemmingsplannen. Alle oude 

bestemmingsplannen dienen vóór 1 juli 2013 te zijn vervangen door nieuwe (digitale) 

bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen mogen vanaf dat moment maximaal 10 jaar 

oud zijn. Het vigerende bestemmingsplan is dus wel degelijk van kracht. Het is belang-

rijk te vermelden dat de bestemmingen wel gewijzigd dienen te worden voor het juri-

disch en planologisch mogelijk maken van het stedenbouwkundig programma van eisen.  

1.39 1e alinea: er wordt gesproken over kernkwaliteiten en identiteit. Een belangrijke Ongetwijfeld zal een deel van het plan ’t Schouw als consequentie hebben dat er minder 
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kernkwaliteit van Watergang/T Schouw is Rust. Hoe dit is ingepast in de visie nota?  rust komt in het gebied, veroorzaakt door de mensen die wonen in de te bouwen wonin-

gen ten oosten van de bestaande woningen aan de Kanaaldijk. Daar staat tegenover dat er 

méér rust komt door het vervangen van het huidige transportbedrijf Van Riessen door 

woningbouw. Er komt dus meer woonactiviteit maar minder bedrijfsactiviteit en vracht-

verkeer binnen het projectgebied. 

Overigens is rust niet een van de door de provincie bedoelde kernkwaliteiten. De provin-

cie wil dat nieuwe ontwikkelingen aansluiten op de kernkwaliteiten van een gebied: de 

ondergrond, het aanwezige landschaps dna en het dorps dna. De provinciale Leidraad 

Landschap en Cultuurhistorie (vastgesteld februari 2010) vormt hiervoor het toetsings-

kader. Het stedenbouwkundig programma van eisen voor ‘t Schouw bouwt voort op 

deze kernkwaliteiten. 

1.40 De integratie van streekplannen zal naar verwachting in 2009 plaatsvinden staat in de 

nota. We leven nu in 2010 en de nota lijkt opgesteld te zijn in april 2010. Of is de nota, 

gezien de ‘foutieve’ datum 2009 al voor 2009 opgesteld? Is de nota geantidateerd? 

Nee, de nota is niet geantidateerd. De zinsnede over het integreren van de streekplannen 

is fout en zal worden aangepast. “Dit zal naar verwachting in 2009 plaatsvinden.” wordt 

vervangen door “De structuurvisie Noord-Holland is in mei 2010 vastgesteld.” Zinsne-

den waarin de structuurvisie nog als concept staat aangeduid zullen worden aangepast.  

1.41 Laatste zin: welstandbeleid voor landelijk gebied: wat houdt dit in en hoe past dit in de 

visienota. 

De inhoud van het welstandsbeleid wordt op pagina 9 beschreven.  
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1.42 punt 1: behoud van zichtlijnen is van groot belang: hoe verhoudt zich dat tot de voorge-

nomen voorkeursplan van 55 woningen? Gelden deze zichtlijnen en het behoud ervan 

ook voor de huidige bewoners? 

Zichtlijnen zijn vanuit welstandsoogpunt erg belangrijk. Dat is de reden dat de woon-

blokken ten oosten van de huidige woningen aan de Kanaaldijk als smalle blokken in 

oost-west richting zijn ontworpen. Ze zijn ook zo gepositioneerd dat de huidige bewo-

ners zo veel mogelijk hun doorzicht op het Varkensland behouden. Zodoende is met 

zichtlijnen rekening gehouden in het stedenbouwkundig programma van eisen. 

1.43 punt 2: nieuwe ruimtevormende elementen….: er staan hele oude bomen in het bestaan-

de gebied: hoe garandeert de gemeente/projectontwikkelaar dat dit behouden wordt. In 

de tuin van de bewoners staan hele grote oude bomen. Hoe voorkomt men dat deze 

bomen beschadigd worden tijdens en na de voorgenomen bouwwerkzaamheden.  

Bomen van waarde zullen waar mogelijk behouden blijven. Dit wordt nader onderzocht 

bij het ontwerp van de openbare ruimte, na vaststelling van het stedenbouwkundig 

programma van eisen. In de concept versie van het stedenbouwkundig programma van 

eisen is dit niet opgenomen, dit wordt alsnog toegevoegd op pagina 35 als eerste bullit 

onder ‘Groen en straten’. De tekst die wordt opgenomen luidt: “Bomen van waarde 

worden waar mogelijk behouden”.  

1.44 Ook zijn deze bomen broedgebied van de bedreigde velduil. Hoe zit het met de habitat 

richtlijn voor het vogelgebied? 

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn niet van toepassing, zie paragraaf ‘Ecologie’. 

Overigens gaat het hier (volgens uw eigen aangeleverde gegevens) niet om de velduil 

maar om de ransuil. Uiteraard wordt hier rekening mee gehouden, zie ook het antwoord 

op vraag 1.28.  

 Pagina 10  

1.45 2e alinea: omdat de locatie van oudsher onbebouwd is wordt aangenomen dat de archeo-

logische verwachting laag is: dit is erg kort door de bocht en wordt erg gemakkelijk 

afgedaan.  

De conclusie wordt getrokken op basis van de cultuurhistorische waardenkaart van de 

provincie. Voor deze fase van planvorming is dat voldoende. Bij wijziging van de be-

stemming zal een literatuurstudie worden uitgevoerd.  
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1.46 Graag willen wij inzage in het rapport geluidsonderzoek van Goudappel Coffeng, 2009. Het rapport geluidshinder is te vinden op de website www.waterland.nl onder Grote 

Projecten -> Woningbouwprojecten -> ’t Schouw.  

1.47 4e alinea: er wordt hier uitsluitend rekening gehouden met wegverkeer. Niet met lucht-

verkeer. 

Zie het antwoord op vraag 1.10. 

1.48 Ook kijkend naar de norm voor fijnstof. Is ook rekening gehouden met de busbaan? 

Hiervoor geldt een grenswaarde van 40 ug/m3 (jaargemiddelde).  

Zie het antwoord op vraag 1.11 

1.49 5e alinea: omdat de geluidsnorm blijkbaar wordt overschreden is men voornemens om 

ontheffing aan te vragen. Dit betekent nog steeds dezelfde mate van overlast voor de 

bewoners: welke specifieke maatregelen staan hier tegenover? Graag concreet! 

Een ontheffing is alleen mogelijk als maatregelen niet mogelijk, niet reëel of niet wenselijk 

zijn. En eventuele ontheffing regelt dat woningen gebouwd mogen worden in een gebied 

waarbij de voorkeurgrenswaarde van 48dB wordt overschreden. Dit betreft de geluidsbe-

lasting op de gevel. Voor binnenklimaat is geen ontheffing mogelijk, een woning dient te 

allen tijde te voldoen aan de regels voor geluidsniveau binnen in de woning. Mocht een 

ontheffing worden gegeven voor de gevelbelasting, dan zijn er bouwkundige maatrege-

len nodig om de woning voldoende geluidsdicht te maken. Concrete maatregelen hierbij 

zijn bijvoorbeeld extra geluidsisolatie in de wanden en dikker glas. Een en ander dient 

conform bouwbesluit te worden uitgevoerd. 

1.50 Er wordt gesproken over een maximale afstand van 30 meter. Wat is de minimale af-

stand? 

Foutief is het woord “maximaal” gebruikt, dit moet “minimaal” zijn en zal worden aan-

gepast. 

1.51 Laatste alinea: De luchtkwaliteit van noord Ilpendam is onderzocht en het 24 uurgemid-

delde is 35 maal boven de grenswaarde. Welke maatregelen gaat de gemeente nemen een 

dergelijk grote overschrijding te compenseren. 

De getrokken conclusie in de vraag is onjuist: de 24-uursgemiddelde grenswaarde is niet 

35 maal boven de grenswaarde maar wordt op 35 verschillende momenten in meer of 

mindere mate overschreden. Zoals het stedenbouwkundige programma van eisen stelt 

zal er “voor het bestemmingsplan met nieuw onderzoek nader onderzocht moeten wor-

den welke maatregelen nodig zijn om binnen de voorgeschreven normen te blijven.” Dat 

betekent dat dit onderzoek nog in een latere fase plaats gaat vinden. 
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1.52 1e alinea: het kan niet juist zijn dat de agrarische grond niet vervuild is. Het is dus juist 

hoogst waarschijnlijk dat de grond vervuild is.  

Ondanks de lage verwachting van bodemvervuiling op het agrarische deel heeft de 

gemeente opdracht gegeven om een bodemonderzoek voor het gehele projectgebied uit 

te voeren als voorbereiding op de bestemmingswijziging. De uitkomst daarvan zal moe-

ten uitwijzen of er maatregelen nodig zijn op de historische agrarische gronden. 

1.53 2e alinea: Damwand, watercompensatie =>hoe en waar. Graag concreet! Uit overlevering 

is ons bekend dat er in het verleden een tank met 5.000 liter dieselolie is leeggelopen in 

het gebied. 

Zoals in het stedenbouwkundig programma van eisen gesteld is, zal er nog nader overleg 

plaatsvinden met het waterschap over de exacte invulling van de watercompensatie. 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de nieuwe sloten in het plangebied voldoende com-

pensatie vormen voor de toegevoegde verharding. 

De dieseltank is ondertussen verwijderd en de bodem is gesaneerd. Zie verder het ant-

woord op vraag 1.52. 
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1.54 Laatste alinea: welke delen vallen binnen Natura 2000? Welke concrete maatregelen 

neemt de Gemeente voor dit gebied? Welke alternatieve oplossingen voor de bouw van 

Het gehele plangebied valt buiten het Natura 2000 gebied. Zie hiervoor het linker kaartje 

op pagina 11. De betreffende alinea wekt – incorrect – de indruk dat er ook delen binnen 



 16

woningen worden dan voorgesteld? het Natura 2000 gebied vallen, daarom wordt deze alinea weg gelaten in de definitieve 

versie.  

1.55 Laatste alinea: hoe en waar, welke maatregelen (concreet) neemt de gemeente om te 

compenseren, mitigeren, voorkomen. 

Het bedoelde vervolgonderzoek heeft uitgewezen dat er in het project ’t Schouw zes 

maatregelen nodig zijn om te zorgen dat het project geen impact heeft op de flora en 

fauna. Deze maatregelen staan genoemd in de paragraaf ‘Ecologie’ en in het rapport van 

Els & Linde (2010). 

1.56 Hoe zit het met het overgangsgebied tussen de voorgenomen bebouwing en het Varkens-

land? 

In het ontwerp is rekening gehouden met de overgang van het plan richting natuurge-

bied het Varkensland. In het oostelijke deel, rechts van de doorgetrokken noord-zuid 

sloot, wordt daarom gebouwd in de structuur van ‘boeren erven’. Dit sluit aan op het 

landschap en heeft een landelijker karakter dan de bebouwing ten westen van de sloot. 

Ten oosten van de sloot is de bebouwing meer geënt op de erfachtige bebouwing van de 

boerenhoeves zoals dit in het dorp Watergang ten oosten van de Dorpsstraat aanwezig is.  

 Pagina 14  

1.57 2e alinea: Er staat: hier was een pontje. Dit pontje is er nog steeds. Is de Gemeente voor-

nemens om dit pontje op te heffen? 

De tweede en derde alinea van pag. 14 worden vervangen door de onderstaande twee 

alinea’s ter verduidelijking:  

“Bestuurlijk heeft het gebied van het Schouw lange tijd bij de gemeente Landsmeer ge-

hoord. Het Noordhollandsch kanaal was en is nog steeds een belangrijke landschappelij-

ke barrière: het huidige pontje ligt nog steeds op de plaats van de historische route tussen 

Landsmeer en het Schouw.  

 

De vroegere kruising van de lintbebouwing van de voorzetting van de Beekstraat 

Landsmeer en de Dorpsstraat Watergang ligt verder van het kanaal af dan het huidige 

kruispunt bij ’t Schouw.”  

1.58 Wat wordt bedoeld met een evenwichtig zwaartepunt tov het dorp Watergang? Hoe ziet 

de Gemeente dat? 

Hiermee wordt bedoeld dat het aantal woningen op de locatie ’t Schouw (volgens de 

plannen) harder toenemen dan het aantal woningen in het oude dorp, waardoor de ver-

houding tussen het totaal aantal woningen op ’t Schouw en in het oude dorp meer in 

verhouding staan tot elkaar. 

1.59 De foto is van de dorpsstraat in Watergang en is niet de historische situatie Schouw! De tekst onder de foto beoogt met de toevoeging van de twee pijltjes ‘>>’ door te verwij-

zen naar de twee plaatjes op pagina 15, waar de historische situatie van ’t Schouw is 

weergegeven op kaarten van ca. 1868 en 1900.  

1.60 Dollard: rond +/- eeuwwisseling 1900 ontstond de scheepswerf de Dollard, in de jaren 

1960 ontstond het bedrijven terrein. In 1990 is er nieuwbouw gepleegd op het bedrijven 

terrein. De stedenbouwkundige visie geeft een verkeerde voorstelling van za-

ken/geschiedenis.  

Naar aanleiding van de suggestie wordt de tekst aangepast. De eerste alinea onder het 

kopje ‘Dollard’ wordt vervangen door:  

“Op de hoek van de Broekervaart en het kanaal ontstond rond 1900 de werf Dollard, wat 

rond 1960 veranderde in een bedrijventerrein met bebouwing. Rond 1990 is nieuwbouw 

gepleegd op het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein ligt tamelijk geïsoleerd in het 

landschap, door de besloten ligging en de afwijkende bebouwingskarakteristiek. De 

relatie met de Broekervaart is verdwenen.” 
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1.61 Eind eerste alinea: de delen zijn verbonden door open weiden: welke delen zijn dit dan? 

Waar komt dit vandaan? 

Deze zin slaat op de relatie oude dorp – ’t Schouw, maar staat hier niet op de juiste plaats. 

Hij wordt verwijderd.  
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1.62 Derde alinea waarin wordt uitgelegd dat bouwen op veengebied niet gemakkelijk is. 

Verzakking door bouwactiviteiten (heien en dergelijke) is een groot risico! Wij willen 

heldere afspraken over garanties en schadevergoedingen!  

Zie antwoord op vraag 1.17 en 1.18 

1.63 Met name de bebouwing op het schouw is karakteristiek door de grote tuinen achter de 

woningen, dit wordt geheel teniet gedaan, en van dit karakter is niets terug te vinden in 

het plan stedelijk dorp 2.  

In alle modellen – inclusief het voorkeursmodel – is uitgegaan van een aansluiting bij de 

bebouwingskarakteristiek van het dorp Watergang, niet puur van de huidige bebouwing 

van ’t Schouw. Uiteraard wordt hiervoor een vertaalslag gemaakt van de historische 

bebouwing naar een modern plan dat voldoet aan de eisen en wensen van 2010 en ver-

der.  

Geschakelde of vrijstaande woningen op een grote kavel met diepe tuin – de huidige 

karakteristiek van ’t Schouw – levert zeer dure woningen op. Een belangrijk aspect voor 

de gemeente is dat er juist een mix van woningen in de plannen zit. Zo kan er sociale 

woningbouw plaats vinden (gemeentelijke eis: minimaal 30%) en kunnen er naast dure 

koopwoningen ook betaalbare koopwoningen worden gerealiseerd. Deze mix van wo-

ningen is mogelijk binnen de bebouwingskarakteristiek van Watergang. 

Verder is het bedrijventerrein van Transportbedrijf Van Riessen nu ook een kenmerk van 

de bebouwing op ’t Schouw. Deze situatie wordt ten goede gecorrigeerd door de geplan-

de woningbouw.  

 Pagina 19  

1.64 2e alinea: waarom niet bouwen in de grote open ruimte tussen Watergang en Schouw? 

Veel betere spreiding, minder overlast. Veel betere verdeling van de lasten en de lusten. 

De Gemeente heeft daar in het verleden een onderzoek naar gedaan dat door de Gemeen-

teraad is overgenomen, wat is daar mee gebeurd? Volgens de adviezen die volgen uit het 

rapport is uitbreiding van het dorp alleen in noordelijke richting wenselijk (Zie blz 55 

Belvedèreplan). 

De grote open ruimte tussen het oude dorp en ’t Schouw is in de ogen van de gemeente 

om diverse redenen een minder geschikte bouwlocatie dan de huidige projectlocatie: 

1. Het gebied valt grotendeels buiten de rode contour (oftewel buiten het ‘Be-

staand Bebouwd Gebied’), wat bebouwing volgens zowel gemeente als provin-

cie minder wenselijk maakt dan binnen de rode contour. Er is een smalle strook 

grond die binnen de rode contour valt (direct tegen de Kanaaldijk, tussen het 

Schouw en Hazelzet) maar daar is de geluidsbelasting zo hoog dat de gemeen-

te woningbouw hier onverantwoord vindt. 

2. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000 gebied (zie kaart op pag. 11) 

3. Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur (zie kaart pag. 11) 

 

In de streekplanuitwerking Bouwen voor Waterland is aangegeven dat bij het bouwen 

buiten de rode contour het gebied direct aansluitend ten noorden van Watergang het 

eerst in aanmerking komt. Zie ook het antwoord op vraag 1.3.  

1.65 Laatste alinea: het bedrijventerrein wijkt niet alleen af maar wordt ook nog eens vergroot! 

Dit betekent dus een nog grotere belasting voor een kwetsbaar natuurgebied. Met name 

het beoogde uit te breiden industrie gebied gaat dan direct aan het natura2000 gebied 

Ook voor uitbreiding van bedrijventerrein De Dollard is om deze reden een ecologisch 

onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is te vinden op www.waterland.nl onder Grote 

Projecten -> De Dollard.  
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grenzen. 
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1.66 Laatste alinea: Consequent kijkend naar alleen ’t Schouw zal het aantal woningen niet 

met de helft gaan toenemen maar met een factor 5. Een onevenredige en onacceptabele 

belasting. In vele alinea’s wordt een verband gelegd tussen Watergang en het Schouw, 

andere alinea’s vertellen weer dat er geen enkele binding en samenhang is. Uiterst incon-

sistent! Wat is de waarheid? 

Het beschrijven van de relatie tot het dorp is verschillend als er gesproken wordt over 

verschillende onderwerpen. Op pagina 14 wordt gesteld “Tussen het Schouw en het dorp 

Watergang is nauwelijks een ruimtelijke relatie”. De nadruk ligt hier op het ruimtelijke 

aspect in de huidige situatie. Als het bijvoorbeeld gaat om sociale samenhang of verte-

genwoordiging richting de gemeente, is er juist wel samenhang tussen ’t Schouw en het 

oude dorp Watergang. Om die reden wordt de vergelijking voor aantallen woningen 

gemaakt ten opzichte van de totale omvang van het dorp. Uiteraard is het correct als 

gesteld wordt dat puur voor de locatie ‘t Schouw het aantal woningen van het huidige 

aantal van 11 zal stijgen naar 66 na realisatie van het gehele nieuwbouwplan. 

1.67 Hoe worden de nieuwe bewoners betrokken en wie gaat dit doen?  Zowel nieuwe als oude bewoners hebben een verantwoordelijkheid in de ontwikkeling 

van het dorp. De gemeente wil hierbij ondersteunen waar dat wenselijk en mogelijk is, 

maar vindt dat de verantwoordelijk primair bij de inwoners ligt. 

1.68 Er moet nog nader onderzoek worden gedaan naar de realisatie van een nieuwe langza-

me verkeersverbinding. Hoe verhoudt zich dat tot toename van geluidsoverlast, fijn stof 

en de bufferzone tussen natuurgebied en het te bebouwen gebied?  

De langzaamverkeersverbinding waarvan op pagina 20 wordt voorgesteld om deze te 

onderzoeken, had twee doelen: het bevorderen van de samenhang door het maken van 

een goede verbinding tussen het Schouw en het dorp Watergang en het tegelijkertijd 

mogelijk maken van eventuele natuurcompensatie. De verbinding stuit echter op veel 

weerstand bij de bewoners. Zie hiervoor inspraakreactie 3 en het verslag van de in-

spraakavond op 5 juli 2010. Op deze inspraak avond is tevens toegezegd dat de verbin-

ding niet zal worden aangelegd als de inwoners van Watergang daar niet voor zijn. 

Tegelijkertijd valt het argument van natuurcompensatie weg omdat dit niet nodig is (zie 

paragraaf ‘Ecologie’ en het rapport van Els & Linde (2010)).  

De gemeente heeft op basis van voorgaande argumenten besloten de langzaamverkeers-

verbinding niet verder te onderzoeken en niet op te nemen in het stedenbouwkundig 

programma van eisen. Daarmee kan de laatste paragraaf van pagina 20 vervallen.  

1.69 Hoe wil de gemeente voorkomen dat deze weg niet een sluiproute wordt voor niet alleen 

het dorp maar andere forenzen tijdens o.a. de spits.  

Zie het antwoord op vraag 1.68 

1.70 Ontmoeting en betrokkenheid zijn sleutelwoorden: klinkt goed maar hoe wordt dit dan 

gerealiseerd en wie gaat dit doen? Er wordt geen enkele voorziening voorzien. Geen 

winkels, geen school, geen bushalte aan de achterkant 

Een voorstel voor het mogelijk maken van ontmoeting was de langzaamverkeersverbin-

ding, zie hiervoor het antwoord op vraag 1.68. Daarnaast is de speelplaats een goede 

ontmoetingsplek van oude en nieuwe bewoners van ’t Schouw. In het dorp zelf, heeft 

bijvoorbeeld ‘De Nieuwe Boet’ een functie voor zowel het dorp Watergang als de nieuwe 

bewoners van ‘t Schouw. Het creëren van betrokkenheid vindt de gemeente een geza-

menlijke taak van oude en nieuwe bewoners. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 

1.67. 

1.71 Laatste zin: hoe krijgt natuurcompensatie hier een plek. Wat betekent dit voor de be-

staande natuur en de hoge bomen op de tuingrenzen van de huidige bewoners. 

Zie het antwoord op vraag 1.68. 
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1.72 De voorkeursvariant blijk nr. 3 te zijn geworden: wie heeft dit bepaald en op grond waar-

van? Moet de voorkeursvariant niet in OVERLEG met de BEWONERS plaatsvinden? 

Alles wijst erop dat de gemeente zoveel mogelijk woningen op een zo klein mogelijk 

gebied wil proppen en dat de drijfveer uitsluitend financieel lijkt te zijn. 

Zie het antwoord op vraag 1.16.  

Overigens is het onjuist dat de gemeente financiële drijfveren heeft om veel woningen te 

realiseren. De grond is niet in eigendom van de gemeente en de gemeente treedt puur 

faciliterend op in het bouwproject. Er is dus geen directe financiële relatie tussen méér 

woningen en de inkomsten van de gemeente.  

Wel heeft de gemeente afspraken gemaakt met de ontwikkelaar over vergoeding van 

gemeentelijke plankosten. Te denken valt aan kosten voor de procedures, projectmana-

gement en onderzoeken. Dit is in het geval van ’t Schouw gebaseerd op een vast bedrag, 

onafhankelijk van het aantal woningen. De gemeente baseert haar afwegingen op het 

totale maatschappelijk belang, waaronder onder andere vallen: woningbouwbehoefte / 

woningbouwprogramma, stedenbouwkundige inpassing, wenselijkheid van sanering 

van het transportbedrijf van Van Riessen en gevestigde belangen van bewoners. 
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1.73 1e alinea: er is geen historische dorpsstraat in het schouw. Er is ook geen grillige water-

loop. Waar komt dit vandaan? 

Zoals te zien is op de historische kaarten op pag. 15, liep meer dan een eeuw geleden de 

Dorpsstraat door over ’t Schouw tot aan het terrein dat nu het uitbreidingsgebeid van De 

Dollard is. Basis van het plan is om deze straat weer opnieuw te introduceren in het plan 

voor ’t Schouw. De waterloop die hier nu deels aanwezig is zal worden voortgezet rich-

ting de Dollard.  

Het woord ‘grillig’ is overdreven voor de loop van het water. Dit woord wordt verwij-

derd in de definitieve versie. Tevens worden de woorden ‘en pad’ verwijderd op basis 

van de antwoorden op vraag 1.68. De zin luidt dan: “Woningen volgen de waterloop.” 

1.74 3e alinea: de voorkeursvariant van de gemeente duidt NIET op zichtlijnen. Dit is dus 

onjuist en te tendentieus gebracht. 

Zie het antwoord op vraag 1.42. 
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1.75 Hier wordt voor ons nieuwe term ‘stedelijk dorps’ genoemd. Kunt u ons uitleggen wat 

dit betekent? Is het nu stedelijk of is het nu dorps? In onze optiek bestaat stedelijk dorps 

niet. 

De basis voor beide genoemde verkavelingsstudies is het dorpse karakter van ’t Schouw 

en Watergang, vandaar de benaming ‘dorps’ voor beide modellen. ‘Landelijk’ of ‘stede-

lijk’ wijst voornamelijk op de dichtheid van woningen en de manier van inpassing van de 

woningen. Bij het ‘stedelijke’ model worden bijvoorbeeld hofjes achter de lintbebouwing 

getekend, waar die bij het ‘landelijke’ ontwerp ontbreken. 
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1.76 Hoe is afscheiding geregeld tussen de bestaande tuinen en de tweede rij huizen? Hoeveel 

ruimte zit hier tussen? 

In de modellenfase is dit aspect niet specifiek ontworpen omdat deze schetsen niet in 

detail zijn uitgewerkt. In het stedenbouwkundig programma van eisen is dit op basis van 

het voorkeursmodel in het stedenbouwkundige richtbeeld wel uitgewerkt en is uitgegaan 

van een achterpad zodat tuinen goed bereikbaar blijven. De woningen achter de bestaan-

de bebouwing krijgen verder een eigen kavel-afscheiding. Bij voorkeur is deze afschei-

ding groen. Het stedenbouwkundige richtbeeld laat een achterpad van 1,5 m breed zien 

en een afstand van de woningen tot de zijdelingse perceelsgrens van minimaal 1,5 m. De 

nieuwe woningen komen dus op minimaal 3 meter van de kavelgrens van de bestaande 
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woningen te staan.   
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1.77 Hier wordt gesproken over hoven voor een sociaal programma. Hoe ziet de Gemeente 

dit? Welk sociaal programma is dit dan? Waarom denkt de gemeente dat een hof gelijk is 

aan een sociaal programma? Er is niet eens een speeltuin voorzien. 

De uitwerking van dit idee is goed te zien in de uiteindelijke 

plankaart, waarin dit idee is overgenomen, zie pagina 32. Met 

een ‘hof’ wordt bedoeld de vorm van een relatief afgesloten 

openbare ruimte, waaromheen huizen zijn gesitueerd met de 

voorkant naar de hof. Op de hof kan worden geparkeerd. De 

hofjes zijn doodlopend. De twee bedoelde hofjes liggen achter de 

bestaande lintbebouwing, in de noord-west hoek van het plange-

bied. Met ‘sociaal programma’ wordt bedoeld de sociale wo-

ningbouw die in het plan wordt gerealiseerd. Hiervan is een deel 

aan de hofjes geplaatst, in de vorm van rijtjeswoningen.  

De speeltuin is wel voorzien, namelijk ten noorden van de huidi-

ge woning van Van Riessen senior, op het groen veldje met bomen aan het water. Zie 

afbeelding >> 

1.78 Wat betekent de term “stedelijk dorps”. Dat lijkt een tegenstrijdigheid in woorden. Je 

hebt een dorp en je hebt een stad. Nu lijkt u bezig met plannen een dorp te verstedelijken. 

Zie antwoord op vraag 1.75 
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1.79 Wij zijn het niet eens met de voorkeursvariant die is gekozen. Oa vanwege het feit dat 

hoe meer woningen gebouwd worden op moeilijk te bebouwen veengrond, het risico 

toeneemt voor verzakking en alle hieruit voortvloeiende schade aan bestaande huizen. 

Het feit dat gekozen wordt voor een dergelijk extreem scenario is ons inziens uiterst 

onverantwoord.  

De gemeente is er van overtuigd dat het bouwplan technisch uitvoerbaar is. Dat het 

bouwplan risico’s met zich meebrengt wordt onderkend, zie hiervoor het antwoord op 

vraag 1.17 en 1.18.  

1.80 Hoe denkt de gemeente met een dergelijk intensief programma (zeer dichtbevolkt op een 

zeer klein gebied) te waarborgen dat de dorpse sfeer behouden blijft?  

De gemeente is het oneens met de bewering dat er sprake is van een ‘zeer dichtbevolkt’ 

gebied. Er is sprake van een plangebied van ongeveer 2 hectare, met 55 geplande wonin-

gen. Dat komt (afgerond) neer op een gemiddelde dichtheid van 28 woningen per hecta-

re. Deze dichtheid is absoluut niet vreemd. Ter vergelijking: de gemiddelde dichtheid in 

de Nederlandse Vinex wijken (excl. IJburg) is 35 woningen per hectare, daar wordt ver 

onder gebleven. 

1.81 Hoeveel m2 meter per woonhuis is er dan beschikbaar met zoveel woningen.  Per woonhuis is er gemiddeld ongeveer 364 m2 beschikbaar (2 hectare gedeeld door 55 

woningen), dit is inclusief openbare ruimte. Uiteraard hebben appartementsvormen 

beperkte buitenruimte in de vorm van een tuintje of balkon en hebben grotere woningen 

ook grotere kavels.  

1.82 Daar moet ook nog voldoende parkeerplaats zijn voor bewoners en bezoekers aangezien 

het merendeel is aangewezen op eigen vervoer.  

Het aantal parkeerplaatsen is op dit moment in het concept stedenbouwkundig pro-

gramma van eisen onvoldoende. Dit blijkt uit het verkeersonderzoek van Goudappel 

Coffeng (2010). Op basis van hun advies worden 18 extra parkeerplekken in het gebied 

opgenomen in de definitieve versie van het programma van eisen, dan wel andere maat-

regelen genomen waarmee aan de norm van Goudappel Coffeng wordt voldaan. Zie ook 



 21

de paragraaf ‘Verkeer’. 
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1.83 Wat wordt verstaan onder een informele parkeerstrook? Wanneer is een parkeerplaats 

informeel? 

Een informele parkeerstrook is een gebied langs 

de kant van de weg waar geparkeerd kan en mag 

worden, maar waar dit niet expliciet is gemar-

keerd door bv. het tekenen van parkeervakken. 

Zo houdt de weg het dorpse karakter, maar is er 

wel voldoende ruimte voor het parkeren van 

auto’s. Zie voor een voorbeeld de foto hiernaast 

>>  

1.84 Waarom is hier sprake van een smalle weg zonder stoep? Hoe denkt men de veiligheid 

ook voor met name kinderen dan te kunnen waarborgen?  

Stoepen hebben het effect dat de weg (en daarmee de woonwijk) een stedelijk(er) karak-

ter krijgt. Het is belangrijk dat het dorpse karakter van Watergang wordt behouden en 

daarbij passen in de visie van de gemeente geen stoepen. Vergelijk ook de dorpsstraat in 

Watergang, dat is de basis voor het ontwerp van de doorgezette dorpsstraat in het plan-

gebied ’t Schouw.  

1.85 Laatste zin: hoe ziet de gemeente dat: groene uitstraling met een groene erf afscheiding 

en groene inrichting van het erf? Wanneer is een erf inrichting niet groen en hebben de 

bewoners dan geen eigen inbreng in deze? 

De typen erfafscheidingen kunnen grote effecten hebben op de beleving van de woon-

wijk. Daarom kan de gemeente bij nieuwbouwplannen ook richtlijnen geven voor het 

gewenste type erfafscheiding. Rustige, groene erfafscheidingen in de vorm van groene 

hagen passen in het dorp en hebben de voorkeur boven standaard houten schermen uit 

grote bouwmarkten. Hoe bewoners hun erf inrichten is aan henzelf, maar het heeft de 

voorkeur van de gemeente om een groen inrichting te stimuleren.  
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1.86 Waarom denkt men dat de nieuwe woonbuurt aantrekkelijk wordt gevonden vergeleken 

met de huidige situatie?  

In de vraag wordt de suggestie gewekt dat het hier een vergelijking betreft. Dat is niet zo. 

Er wordt in het stedenbouwkundig programma van eisen gesteld dat uitgangspunt een 

“aantrekkelijke nieuwe woonbuurt” is. De gemeente is er van overtuigd dat de huidige 

plannen deze gewenste aantrekkelijke buurt opleveren.  

1.87 2e alinea: er wordt gesteld dat er behoefte is aan woningbouw…. Waaruit maakt men op 

dat er behoefte is aan woningen in ’t Schouw bij jongeren en ouderen?  

Zie het antwoord op vraag 1.4.  

1.88 3e alinea: het voorkeursmodel is flexibel vormgegeven: wat houdt dit in. Kunnen bewo-

ners ook gebruik maken van deze flexibiliteit. Door bv zelf varianten te kiezen.  

De flexibiliteit zit in de woonblokken die gearceerd zijn in de plankaart op pag. 32. De 

grootte en het ontwerp van deze blokken ligt vast, maar binnen deze blokken kan gevari-

eerd worden met het type en aantal woningen. Op pagina 33 is hierover opgenomen: “Te 

denken valt aan een wooneenheid als tweekapper of groot vrijstaand huis, een rijtje met 

twee grote of drie kleinere woningen, een grondgeboden woning of enkele appartemen-

ten.” Deze flexibiliteit is ingebouwd zodat op de marktvraag ingespeeld kan worden in 

lastige economische tijden.  

1.89 Wij begrijpen niets van wat in deze alinea staat. Eerst wordt gesproken over 4 sociale De vier sociale woningen die genoemd worden, zijn getekend op de kavel Kanaaldijk 85 
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woningen. Daarna over 20 sociale woningen. Dan over 30% sociale woningen. Dan weer 

over 55 woningen.  

en de kavel ten noorden daarvan. Deze vallen in principe buiten het plangebied. Binnen 

het plangebied zijn 55 woningen opgenomen, waarvan 20 sociale woningen. De gemeen-

telijke eis van 30% sociale woningen wordt hiermee ruimschoots gehaald. Waar welke 

typen woningen in het plan  

1.90 4e alinea: er wordt hier gesproken over appartementen. Dit betekent dat er in de hoogte 

gebouwd gaat worden. Dit is onacceptabel en past niet in de omgeving.  

Appartementen zijn niet synoniem aan bouwen in de hoogte. Een appartement is een 

woonvorm waarbij meestal sprake is van: een gelijkvloerse woning, meerdere woningen 

in een gezamenlijk gebouw met een ingang en een vorm van stapeling van woningen. De 

appartementen in het huidige plan zijn opgenomen in de wooneenheid in de zuid-

westelijke hoek van het plangebied. Hiervoor is een stolp als vorm bedacht: een enkele 

bouwlaag met een hoge kap. Dit volume biedt plaats aan 8 appartementen. 

1.91 Alles wat hoger is dan een goothoogte van 6 meter past niet in de omgeving en het vige-

rende bestemmingsplan.  

De meeste bouweenheden zijn ontworpen als één bouwlaag met kap, oftewel een goot-

hoogte van ongeveer 3 meter. Alleen de eenheden die geïnspireerd zijn op de traditionele 

‘hooischuur’ mogen twee lagen met kap zijn, ofwel een goothoogte van ongeveer 6 meter. 

Hogere goothoogtes komen in de plannen niet voor. De gemeente gaat mee in het stand-

punt dat goothoogtes hoger dan twee bouwlagen niet passen in de omgeving. 

1.92 Wij begrijpen niets van wat wordt gezegd in de laatste 3 regels van deze alinea. Wat mag 

nu wel en wat mag nu niet en hoe worden bewoners hierbij betrokken? 

Zie het antwoord op vraag 1.88. Verandering van bouweenheden mag alleen in overleg 

met en na goedkeuring van de gemeente. Bewoners worden hierbij betrokken middels de 

bij vraag 1.1 en 1.2 genoemde klankbordgroep.  

1.93 Laatste alinea: wordt ook rekening gehouden met de woonboten? Daar is sprake van een 

veel grotere afstand van het te bebouwen gebied en de Dollard. Waarom hier slechts 3 

meter goothoogte? En hoe zit het met de extra vervuiling door fijnstof? 

Ja, er is ook rekening gehouden met de woonboten. Details hierover zijn te vinden in het 

stedenbouwkundig programma van eisen van de Dollard, te vinden op 

www.waterland.nl onder Grote Projecten -> De Dollard. Het betreft geen 3 meter goot-

hoogte maar 3 meter afstand van de bebouwing vanuit de kavelgrens, een maat die er 

voor zorgt dat de woningen geen last hebben van de bedrijven op de Dollard. De 3 meter 

grens is met een stippellijn aangegeven op de plankaart van pag. 32.  
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1.94 Punt 1: Overgang naar het landschap. Dit is er toch al? Dit wordt juist weggehaald. Er is 

in de nieuwe situatie geen sprake meer van een overgang. 

In het plan wordt een overgang naar het landschap gecreëerd door de vormgeving van 

‘boeren erven’. Zie ook het antwoord op vraag 1.56. 

1.95 Punt 2: Dit sluit niet aan bij de voorkeursvariant.  Bedoeld wordt het doorzicht zoals getekend op de visiekaart van pag. 24. Dit blijft wel 

degelijk behouden. Zie onderstaande weergave. 

 
1.96 Punt 3: onbegrijpelijk wat hier staat. Invulling, maat en schaal sluiten aan op de Dollard 

dat een industrieterrein is. Wat betekent dit concreet? 

Met “invulling, maat en schaal” wordt voornamelijk gedoeld op de bouwhoogte en 

bouwmassa. Concreet houdt dit in dat de bouwhoogtes bij elkaar aansluiten: dus niet 

noodzakelijk exact het zelfde zijn, maar in goede verhouding staan tot elkaar. Voor de 
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bouwmassa geldt dat de grootte van de gebouwen in goede verhouding moet staan tot 

elkaar. Voor de Dollard betekent het dat er aan de rand richting ‘t Schouw kleinere en 

lagere gebouwen opgenomen worden. Voor ’t Schouw betekent het dat er aan de zuid-

rand richting Dollard een groter volume mogelijk is, zoals de getekende stolp op de zuid-

west hoek. 

1.97 Punt 4: De doorzicht vraagt om aandacht? Wat betekent dit concreet. Wie gaat er wat aan 

doen?  

Concreet betekent dit dat in de uitwerking van het stedenbouwkundig programma van 

eisen door de architect, dit op een goede manier getekend moet worden. De gemeente zal 

dit uiteindelijk toetsen aan het stedenbouwkundig programma van eisen. De gemeente 

zal dus ook een oordeel vellen over de zichtlijnen tussen de Kanaaldijk en Dorpsstraat 

richting open landschap. Dat kan als er een concreet ontwerp ligt. 

1.98 Punt 3: hoe wordt het oorspronkelijke karakter van een landelijk opgewaardeerde weg 

tot uitdrukking gebracht. Wat betekent dit concreet? 

Concreet wordt dit als volgt beschreven in het verkeersrapport van Goudappel Coffeng 

(2010): “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 

breedte van de weg van 3,50 meter kan een intensivering van de weg leiden tot berm-

schade, wat weer tot onveiligheid voor fietsers kan leiden. Het is aan te bevelen de ber-

men van de insteekweg te controleren op draagkracht. Een daadwerkelijke verbreding 

van de weg is niet noodzakelijk.” Er zal dus een controle op draagkracht van de bermen 

plaats vinden en indien nodig worden deze verstevigd.  

1.99 Er wordt gesproken over het aanleggen van een nieuwe dorpsstraat aan de achterkant. 

Dit betekent voor de huidige bewoners dat tov nu, er een inbreuk ontstaat op de privacy, 

en dat er een verhoogd risico is op inbraak vanuit de achterkant. 

De nieuwe dorpsstraat ligt ten oosten van de nieuw geplande woningen, deze vergroten 

het inbraakrisico in de beleving van de gemeente niet. Door de aanwezigheid van meer 

mensen in het gebied wordt mogelijk de sociale veiligheid zelfs vergroot.  
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1.100 2e alinea punt 1: extra aandacht voor kwaliteit van openbare ruimte is gewenst. Wat 

betekent dit voor de bestaande bomen direct grenzend aan het te bebouwen gebied? 

Dit heeft geen effect op de bestaande bomen die direct grenzen aan het te bebouwen 

gebied. Zie ook het antwoord op vraag 1.43.  

1.101 Extra aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimten is gewenst. Wat betekent dit in 

concrete acties. Hoe krijgt deze extra aandacht vorm? 

Deze extra aandacht krijgt vorm door het ontwerp van de architect. De Architect zal in 

zijn ontwerp de openbare ruimte op een goede manier moeten ontwerpen. De gemeente 

toetst dit aan de hand van het stedenbouwkundig programma van eisen.  
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1.102 Punt 1: compensatie van noordse woelmuis kan plaatsvinden op de grond van 1 van de 

initiatiefnemers: wie is dit dan en gaat hij/zij dit ook daadwerkelijk doen en wie garan-

deert dit. 

Natuurcompensatie is niet aan de orde, daarmee is dit punt ook niet meer relevant. Zie 

het antwoord op vraag 1.68 en de paragraaf ‘Ecologie’. Overigens betrof het land van Van 

Riessen, waarover ook het wandelpad richting het dorp Watergang bedacht was.  

1.103 2e alinea: punt 1: is er een structuurplan water voor rood, de sloot moet met minimaal 6 

meter worden verbreed: welke kant op: binnen of buiten rode contour? Ons inziens dient 

dit binnen het contourengebied te zijn. 

Alle nieuwe sloten worden binnen de rode contouren aangelegd op één sloot na die aan 

de rand van het projectgebied ligt. Het gaat hier om de oost-west sloot op het plaatje 

hiernaast >> 

Zoals ook in het stedenbouwkundig programma van eisen staat wordt hiermee “maxi-

maal gebruik gemaakt van de beschikbare bouwgrond in Watergang en tegelijkertijd 
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wordt het waterrijke karakter van het 

gebied benadrukt en versterkt”.  

1.104 Punt 3: waar moeten deze sloten dan komen in het te bebouwen gebied? Zie het antwoord op vraag 1.103. De overige sloten liggen binnen de rode contour en zijn 

reeds ingetekend in de plankaart van pag. 32.  

1.105 Laatste alinea: hoe wordt veiligheid binnen een degelijk gebied gewaarborgd. Voor jon-

geren zonder enige faciliteit zal dit verworden tot een hangplek waarvan uit de praktijk 

blijkt dat dit leidt tot overlast. 

Veiligheid begint met een goed ontwerp. De speelplek is een plek midden in het plange-

bied, omgeven door huizen. Er zal naar de overtuiging van de gemeente voldoende 

sociale controle zijn om er voor te zorgen dat deze speelplek geen hangplek wordt.  
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1.106 2e alinea, punt 2: de opzet houdt rekening met doorzicht: wat als bewoners hier bv een 

schuurtje gaan bouwen? Dan is het doorzicht toch weg?  

In het bestemmingplan wordt opgenomen dat op plekken die belangrijk zijn voor het 

doorzicht, geen bouwwerken mogen worden opgericht. Uiteraard zijn burgers wel vrij 

om op eigen erf niet-vergunningsplichtige bouwwerken te realiseren. Ook beplanting op 

eigen erf kan het doorzicht beperken. Door de gekozen verkaveling en wegstructuur blijft 

een deel van de doorzichten zeker open.  

1.107 Er wordt gesproken over de Dollard, de 9 meter goothoogte en de wenselijkheid om de 

bebouwing omhoog te brengen. Wij willen u met klem op het volgende wijzen: een be-

bouwing in het Schouw van meer dan maximaal 6 meter goothoogte is uiterst ongewenst 

en past niet in de omgeving en het karakter van de natuurlijke uitstraling van het gebied. 

Wij kunnen niet akkoord gaan met de verhoging van de goothoogte. 

Er wordt gesproken van de bouwhoogte op de Dollard van 9 meter. De aansluiting daar-

bij aan de kant van ’t Schouw is bebouwing in de vorm van een stolp: een laag met een 

grote kap (en dus een goothoogte van ongeveer 3 meter). Zie ook het antwoord op vraag 

1.91.  

1.108 Graag willen wij inzage in het boekje Waardevol Waterland. Dit boekje is in te zien op de site van de gemeente Waterland en vormt een belangrijk 

onderdeel van de Welstandsnota Waterland. De link is onder andere opgenomen op 

www.waterland.nl onder Grote Projecten -> Woningbouwprojecten -> ‘t Schouw 

 
Conclusie inspraak reactie 1:  

- Er worden enkele tekstuele zaken aangepast plus enkele zaken toegevoegd aan de getoonde tekeningen. Het betreffen de aanpassingen zoals opge-

nomen in de reactie op de vragen 1.26, 1.40, 1.50, 1.54, 1.57, 1.60, 1.61, 1.73 en 1.89 

- Er worden een aantal inhoudelijke aanpassingen gedaan: 

o 1.43: toevoeging dat bomen van waarde waar mogelijk worden behouden 

o 1.68: conclusie om niet door te gaan met het onderzoek naar de langzaamverkeersverbinding tussen het oude dorp en ’t Schouw 
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o 1.82: conclusie mbt het aantal parkeerplaatsen, conform de conclusie uit het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng (2010); toevoeging 

van 18 parkeerplaatsen, dan wel op een andere manier voldoen aan de normen 

 

Inspraakreactie 2  
Bewonerscomité ’t Schouw - in10.02382 

 
Nummer Beknopte weergave inspraakreactie Standpunt B&W 

2.1 Tijdens het bekijken van de getoonde maquette hoorde ik dat de geplande weg breedte in 

het plan 4 meter wordt. Dit zonder trottoir. Wordt deze weg één richtings verkeer? 

De genoemde breedte van vier meter is niet correct. De wegbreedte is minimaal 5,50 

meter zoals genoemd op pagina 35, eerste bullit. Het is correct dat alle wegen eenrich-

tingsverkeer worden, op de insteekweggetjes naar de boeren erven na. De rijrichtingen 

zullen worden opgenomen op de plankaart van pag. 32. 

2.2 Het aantal parkeerplaatsen lijkt erg krap, graag extra parkeerplaatsen inplannen Zie het antwoord op vraag 1.82. 

2.3 Er is een geringe afstand tussen de kop gevel van een rijtje woningen dat vrij direct aan 

onze tuinen komt te liggen. Groot is dan ook mijn zorg hoe wij in de toekomst onze 

tuinen droog houden. Graag zien wij in plaats van een steeg van 2 meter een sloot van 

"iets" meer dan 2 meter, zodat onze waterhuishouding meer gewaarborgd is en daarmee 

ook onze privacy achter in de tuin. 

In overleg met het waterschap zal de situatie rond de waterhuishouding nog bekeken 

worden. Mocht het nodig zijn om een extra sloot aan te leggen dan zullen we dat in de 

uitwerking meenemen.  

 
Conclusie inspraak reactie 2:  

- Er wordt een toevoeging gedaan aan een getoonde tekening. Het betreffen de aanpassingen zoals opgenomen in de reactie op vraag 2.1 

 

Inspraakreactie 3  
F.J. Brinkhorst - in10.02373 

 
Nummer Beknopte weergave inspraakreactie Standpunt B&W 

3.1 55 woningen, samen met de plannen voor de bouw op het Stiereveld en op de locatie 

Kanaaldijk 33, is veel te veel. We praten dan over meer dan 80 woningen. Dit geeft een 

verdubbeling van het aantal inwoners met alle problemen die daarbij horen. 

Uitbreiding met 80 woning levert zeker geen verdubbeling van het dorp Watergang. de 

toename zal eerder in de ordegrootte 30 à 40% liggen. Daarnaast wordt middels het 

voorliggende stedenbouwkundig programma van eisen aangetoond dat 55 woningen op 

een goede en verantwoorde manier in het plangebied kunnen worden ingepast. Wel 

neemt het college de maatschappelijke bezwaren die bestaand tegen het aantal woningen 

zeer serieus. Dat heeft er toe geleid dat het college heeft besloten om het plan met 10% te 

verdunnen, oftewel een vermindering van 5 woningen ten opzichte van het stedenbouw-

kundig programma van eisen.  

 



 26

 

In de inspraakreactie voor Stiereveld heeft het college hierop als volgt gereageerd:  

“Overigens staat Watergang beslist niet alleen wat betreft de woningbouw en de woning-

toevoeging als gevolg van het woningbouwprogramma en de daarin opgenomen wo-

ningbouwtaakstelling. Ter vergelijking: Op het programma staan onder meer Monnic-

kendam met 564 woningen, Broek in Waterland met 251 woningen, Marken met 165 

woningen en Ilpendam met 143 woningen. In veel kernen is de groei dan ook nog groter 

dan in Watergang, ook percentueel gezien.  

 

Het recente verleden heeft verder geleerd dat nog veel grotere toevoegingen van wonin-

gen en bewoners aan dorpen en steden uitstekend is gelukt (denk onder meer aan de 

nieuwe woonwijken in Monnickendam in de jaren 60 en 70). Sterker nog, het heeft meest-

al geleid tot een steviger basis voor het voorzieningenniveau (o.a. verenigingsleven, 

winkels en horeca, maatschappelijke voorzieningen, openbaar vervoer) en tot verjonging 

van de bevolking en vergroting van de sociale dynamiek. Niet vergeten moet worden dat 

verdergaande vergrijzing en ontgroening van kleine kernen nog desastreuzer is voor het 

dorpsgevoel.” 

 

Deze reactie is ook voor ’t Schouw nog van kracht. 

3.2 Ook de rust in het dorp is van groot belang voor het in stand houden van de natuur, het 

Varkensland. 

Zie het antwoord op vragen 1.5, 1.27 en 1.39. 

3.3 Het plan om de dorpsstraat door te trekken naar ’t Schouw is volgens ons geen goed 

plan. Tevens is de te bouwen brug geen sieraad voor het dorp. Het dorp is zeer goed 

bereikbaar via de Kanaaldijk, ook voor langzaam verkeer en heeft geen extra wandelpad 

nodig. 

Zie het antwoord op vraag 1.68. De conclusie wordt overgenomen, er wordt geen verder 

onderzoek gedaan naar een langzaamverkeersverbinding tussen het oude dorp en ’t 

Schouw.  

 

Conclusie inspraak reactie 3:  

- Op basis van inspraak reactie 3.1 wordt het stedenbouwkundig programma aangepast. Het aantal woningen in het plan wordt verdund met 10%, of-

tewel een vermindering van 5 woningen.  

 

Inspraakreactie 4  
Stichting Behoud Waterland - in10.02379 

 
Nummer Beknopte weergave inspraakreactie Standpunt B&W 

4.1 Het plan dat is gepresenteerd past niet in een landelijk dorp als Watergang. Het voorziet De gemeente is het oneens met de stelling dat het plan uit te veel en te hoge huizen be-
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in de bouw van te veel en te hoge woningen. Het heeft een stedelijke uitstraling en 

schaadt bovengenoemde kernkwaliteiten. 

staat. De argumentatie waarom er niet te veel huizen komen is opgenomen als antwoord 

op vraag 3.1. Qua hoogte sluit het plan exact aan bij de gebruikelijke hoogtes in Water-

gang / Waterland: overal één laag met een kap, behalve bij een ‘hooihuis’, daarvoor geldt 

twee lagen met een kap. Het enige echte accent wordt gevormd door een stolpboerderij 

van één laag met een hoge kap op de zuid-west hoek.  

De gemeente is van mening dat het totale plan een dorpse uitstraling zal krijgen, mede 

bepaald door de inrichting van de openbare ruimte zonder stoepen, met informele par-

keervakken en gedeeltelijk met boerenerven. Zie tav goothoogtes ook de reactie op vraag 

1.91.  

4.2 Wij vrezen dat nog meer woningen aan de grens van het Natura 2000 gebied negatieve 

effecten kan hebben op de beschermde natuurwaarden. 

Het ecologie onderzoek heeft aangetoond dat er geen significante negatieve effecten 

optreden door de woningbouw aan de rand van het Natura 2000 gebied. Zie ook het 

antwoord op vraag 1.5 en de paragraaf ‘Ecologie’.  

 
Conclusie inspraak reactie 4:  

- Geen aanvullende conclusies 

 

Inspraakreactie 5  
Vereniging Dorpsgemeenschap Watergang - in10.02389 

 
Nummer Beknopte weergave inspraakreactie Standpunt B&W 

5.1 Uitbreiding met zo’n 85 woningen betekent een groei van minimaal 50% in aantal inwo-

ners. Deze groei is op een dergelijk termijn (1 a 2 jaar) buiten proporties. 

In de inspraakreactie voor Stiereveld heeft het college op deze inspraakreactie als volgt 

gereageerd:  

“In het dorp Watergang zelf gaat het om een toevoeging van ca. 28 woningen (19 op 

Stiereveld en ca. 9 op Kanaaldijk 33/33b). Buiten het dorp, op de locatie ’t Schouw, gaat 

het om 55 woningen. Groei met minimaal 50 % van het aantal bewoners binnen 1 a 2 jaar 

is dus zowel wat betreft de aantallen als wat betreft de termijn niet aan de orde.” 

 

Deze reactie is ook voor ’t Schouw nog van kracht. Zie verder ook het antwoord op vraag 

3.1 

5.2 De getoonde stedenbouwkundige visie gaat er vanuit dat de verkeersbeweging voortko-

mend uit de individuele projecten binnen de aanwezige infrastructuur zullen worden 

opgelost. Dit is zelfs op het niveau van individuele projecten twijfelachtig. Het uitge-

voerde integrale verkeersonderzoek is een stap in de goede richting. 

Het integrale verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng toont aan dat de bestaande 

infrastructuur, aangevuld met de nieuwe infrastructuur binnen de plangrenzen, de toe-

name van verkeersbewegingen aankan. Wel zijn er een aantal maatregelen voorgesteld 

door het onderzoeksbureau die het college heeft overgenomen. Zie hiervoor de paragraaf 

‘Verkeer’. 

5.3 De momenteel gehanteerde salamitactiek van afzonderlijke projecten maakt het tevens 

mogelijk het voorzieningenniveau dat gekoppeld is aan de individuele projecten en visies 

In de inspraakreactie voor Stiereveld heeft het college op deze inspraakreactie als volgt 

gereageerd:  
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zeer laag te houden, terwijl dit nu al minimaal is. “De geplande woningbouw in en nabij Watergang heeft, op locatieniveau, maar ook 

gekeken naar het totaal, een te kleine schaal om een goede basis te vormen voor het direct 

mee ontwikkelen van extra algemene voorzieningen. Veel voorzieningen hebben nu 

eenmaal een afzetgebied nodig van een bepaalde omvang en er is natuurlijk sprake van 

marktwerking. Wij zijn er wel van overtuigd dat door de woningbouw en de daarmee 

gepaard gaande groei van Watergang als geheel, er een beter economisch draagvlak 

ontstaat voor de vestiging van extra voorzieningen. Op de locatie Kanaaldijk 33/33b 

(projectnaam De Coöperatie) wordt bijvoorbeeld serieus gedacht aan vestiging van een 

kinderdagverblijf in het bestaande bedrijfspand. Daarvoor is inmiddels een principe 

aanvraag bij de gemeente ingediend.”  

 

Deze reactie is ook voor ’t Schouw nog van kracht. 

5.4 Om een eerlijk en afgewogen beeld te krijgen van de gevolgen van de totaliteit van de 

plannen van de gemeente, dient er voor Watergang een overkoepelende stedenbouw-

kundige en maatschappelijk-culturele visie te worden opgesteld.  

Met betrekking tot de overkoepelende stedenbouwkundige visie stelde het college in de 

inspraakreactie voor Stiereveld: 

“Stedenbouwkundige samenhang wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door inschakeling 

van een vast stedenbouwkundig bureau bij de opstelling van de stedenbouwkundige 

visies. Verder heeft de provincie Noord-Holland, bij de vaststelling van de rode contou-

ren in 2003 en de vaststelling van de streekplanuitwerking Waterlands Wonen, reeds 

afgewogen waar verdere verstedelijking stedenbouwkundig en landschappelijk verant-

woord is. Deze locatie en de andere locaties die in Watergang in voorbereiding zijn, 

passen daar binnen.” 

 

Met betrekking tot de maatschappelijk-culturele visie stelde het college in de inspraakre-

actie voor Stiereveld: 

“Met betrekking tot de totstandkoming van een overkoepelende maatschappelijk-

culturele visie, zijn wij van mening dat een dergelijke visie in samenwerking met de 

dorpsgemeenschap zou moeten worden opgesteld. De gemeente kan en wil daarbij parti-

ciperen (indien gewenst). Verwezen wordt in dit kader bijvoorbeeld naar het initiatief 

Broeden op Broek (ook wel Visie op Broek genoemd), dat in Broek in Waterland is opge-

start door de dorpsraad, de Broeker Gemeenschap, de Vereniging Oud Broek en inwo-

ners van Broek in Waterland (www.visieopbroek.nl).” 

 

Deze reactie is ook voor ’t Schouw nog van kracht. 

5.5 Welke oplossing wordt geboden voor: 

1. De integratie van nieuwe bewoners 

2. Het gunnen van woningen aan Watergang gebonden personen 

3. De grote afstand tussen de woningen bij het Schouw en de rest van het dorp 

4. De onveilige wijze om van het Schouw bij het dorp te komen 

In de inspraakreactie voor Stiereveld heeft het college op deze inspraakreactie gerea-

geerd. Voor alle vragen blijft de van kracht, behalve voor vragen 1, 6 en 7.  

1. Zie het antwoord op vragen 1.67 en 1.70.  

2. “Hoewel de gemeente Waterland een uit vele kernen samengestelde gemeente 

is, hebben wij voor de volkshuisvesting een beleid dat duidelijk gericht is op 
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5. De toenemende overlast van verkeer op de Kanaaldijk 

6. De toenemende overlast van verkeer dat de Jaagweg op en af wil 

7. De toenemende overlast van parkeren in het dorp 

8. De overlast als gevolg van bouwwerkzaamheden 

9. Vervoer naar school 

behartiging van de belangen van alle inwoners van en mensen die gebonden 

zijn aan de gemeente. Wij kunnen en willen daarbij geen onderscheid maken 

tussen de verschillende kernen.” Het college wil op dit punt in overleg gaan 

met de ontwikkelaar over een voorrangspositie voor aan Watergang gebonden 

personen en daarna aan Waterland gebonden personen t.a.v. de verkoop (en 

evt commerciële verhuur) van woningen.  

3. “De selectie en projectie van de locatie het Schouw heeft meerdere redenen ge-

had, waaronder: 

a. de mogelijkheid om een transportbedrijf ter plaatse te saneren en 

daarmee een duidelijk ruimtelijke verbetering te creëren. 

b. de mogelijkheid om de ter plaatse aanwezige bodemvervuiling te sa-

neren. 

c. de reeds aanwezige woonbebouwing en bedrijfsbebouwing in de di-

recte nabijheid. 

d. de ruimte voor ontwikkeling binnen de aanwezige rode contour. 

Hoewel de locatie Schouw geografisch duidelijk buiten het dorp Watergang is 

gelegen, gaat het naar onze mening niet om grote afstanden.” 

4. “De verbindingen tussen het Schouw en het dorp zijn naar onze mening goed 

en veilig te noemen met een fietspad over de Kanaaldijk en een autoverbinding 

via de N235.” 

5. “Uit het verkeerskundig onderzoek, dat is gehouden voor deze woningbouw-

ontwikkeling (Goudappel Coffeng, 2010) blijkt dat de bestaande infrastructuur 

de verkeersintensiteiten goed aankan. Wat betreft het behoud/verbetering van 

de verkeersveiligheid van de Kanaaldijk worden daarin adviezen gegeven, die 

zoveel mogelijk meegenomen worden bij de uitwerking van de plannen en 

worden besproken met de betreffende wegbeheerder.” 

6. Woningbouwontwikkeling op ’t Schouw zal marginaal extra verkeer opleveren 

dat vanuit het oude dorp de Jaagweg op wil.  

7. Bebouwing aan ’t Schouw zal geen extra parkeeroverlast in het oude dorp op-

leveren. In ’t Schouw zelf worden voldoende parkeerplekken aangelegd, zie 

het antwoord op vraag 1.82.  

8. “In het verkeersonderzoek worden conclusies getrokken en aanbevelingen ge-

daan t.a.v. het bouwverkeer. Deze worden meegenomen bij de uitwerking van 

de plannen en daarover wordt overleg gevoerd met de betrokken wegbeheer-

ders.” 

9. “Het vervoer van kinderen naar school zal niet anders verlopen dan nu reeds 

het geval is.” 

5.6 Welke voorzieningen horen bij een dorp van 650 inwoners? School, bibliotheek, sport en In de inspraakreactie voor Stiereveld heeft het college op deze inspraakreactie als volgt 
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spel, detailhandel, OV gereageerd:  

“Voor enkele van deze voorzieningen is de basis gewoon te smal (o.a. school). Kinderop-

vang kan vermoedelijk op korte termijn gerealiseerd worden in het pand Kanaaldijk 33. 

Wellicht dat met de woningbouw en de groei die dat met zich meebrengt, voldoende 

economisch draagvlak ontstaat voor meer extra voorzieningen. Verder wordt bekeken of 

binnen de uitbreiding van De Dollard de vestiging van een horecavoorziening (koffiehuis 

o.i.d.) tot de mogelijkheden behoort, met zo mogelijk een voorziening voor dagelijkse 

boodschappen. Momenteel zijn er al uitstekende busverbindingen met Amsterdam en 

Purmerend.” 

 

De reactie is ook voor ’t Schouw nog van kracht. 

5.7 Wat is het standpunt van de gemeente om twee nabijgelegen kernen (de oude kern en de 

nieuwe kern op het Schouw), beide zonder voorzieningen, uit te breiden? 

Ons standpunt is met de beantwoording van de vragen 5.5 en 5.6 deze vraag voldoende 

is beantwoord.  

 

Conclusie inspraak reactie 5:  

- Op basis van inspraak reactie 5.5 (vraag 2) gaat het college in overleg met de ontwikkelaar over een voorrangspositie voor aan Watergang gebonden 

personen en (daarna) aan Waterland gebonden personen t.a.v. de verkoop en verhuur van woningen. 

 

Inspraakreactie 6  
E. Mak - in10.02381 

 
Nummer Beknopte weergave inspraakreactie Standpunt B&W 

6.1 Door het bij voortgang verkruimeld indienen van plannen creëert u een sluipende bena-

dering van een op zichzelf aanzienlijke vergroting van een zeer klein dorp. Plannen van 

dergelijke omvang en zo kort op elkaar gelanceerd met betrekking tot een zo klein gebied 

behoren integraal te worden beschouwd. Ik verzoek u op uw handelswijze terug te keren 

en alsnog met de bewoners van Watergang over een integrale visie in overleg te treden en 

hangende dat overleg de bestaande concept SPVE’s te schorsen.  

Het inschakelen van hetzelfde stedenbouwkundige bureau bij verschillende projecten 

brengt de gemeente mogelijk in zeer riskant vaarwater betreft de richtlijnen voor aanbe-

stedingen. Regietaak in belangrijke mate in handen gelegd van een commerciële partner 

(stedenbouwkundig bureau). 

Voor het eerste deel van de vraag met betrekking tot de integrale visie wordt verwezen 

naar het antwoord op vraag 5.4.  

 

Het stedenbouwkundige bureau dat voor meerdere projecten wordt ingeschakeld is 

geselecteerd op basis van een aanbesteding, waarna een raamcontract is aangegaan. Dit is 

volledig conform de aanbestedingsregels uitgevoerd. Verder voert de gemeente nadruk-

kelijk de regietaak, en zet zij het stedenbouwkundig bureau in als uitvoerende partner die 

op stedenbouwkundig niveau de links kan leggen tussen de verschillende projecten. 

Overkoepelend blijft de gemeente eindverantwoordelijke. De gemeenteraad beslist uit-

eindelijk over het stedenbouwkundig programma van eisen.  

6.2 Het is Rijksbeleid om het gebied te conserveren (Laag Holland). Het in krap tijdsbestek 

ruimhartig rondstrooien van bouwvoornemens in dit kleine gebied past daar totaal niet 

bij. 

Belangrijk in het kader van Laag Holland is dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, 

mits de kernkwaliteiten van het landschap niet aangetast worden. De gemeente is van 

mening dat met het voorliggende plan deze kernkwaliteiten volledig in stand blijven. 
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6.3 De destijds ingebrachte “rode contour” is niet afdoende in relatie met de omvang van de 

beoogde uitbreiding van dit dorpje onder de aandacht van de bewoners is gebracht. Ik 

meen dat u hier als bestuurder uw burgers adequater had kunnen voorlichten over de 

bedoelingen. 

In de inspraakreactie voor Stiereveld heeft het college op deze inspraakreactie als volgt 

gereageerd:  

“De rode contouren zijn opgenomen in het Streekplan Noord-Holland Zuid, die al is 

vastgesteld in 2003. Voor de vaststelling van dat Streekplan is de normale procedure 

gevolgd van publicatie, tervisielegging, inspraak etc. In 2006 heeft onze gemeenteraad het 

Woningbouwprogramma 2006 – 2020 vastgesteld. Daarin wordt een groot aantal locaties 

aangewezen voor woningbouw in de verschillende kernen, grotendeels gelegen binnen 

de rode contouren. Behandeling en vaststelling van dat woningbouwprogramma heeft 

eveneens in alle openheid plaats gevonden en omgeven met de nodige publiciteit. Ver-

volgens wordt bij alle locaties, een uitgebreid traject gevolgd van inspraak, bezwaar en 

beroep. Verder zijn in 2007 de afspraken tussen de regio Waterland en de provincie over 

de woningbouwtaakstelling in een convenant vastgelegd. Ook daarover is de nodige 

publiciteit geweest. Wij zijn het dan ook niet eens met de stelling dat de rode contouren 

onvoldoende onder de aandacht van bewoners zou zijn gebracht.” 

 

De reactie is ook voor ’t Schouw nog van kracht. 

6.4 Het is voor mij onlogisch, onbegrijpelijk en inconsistent hier een houding te treffen die 

juist de “schat van Watergang” (doorzicht en openheid) enerzijds zegt te beschermen en 

anderzijds aanzienlijk wil uitbreiden op een aantal locaties waar woningen in een voor 

Watergang afwijkende dichtheid en hoogte worden voorgesteld. De vergelijking bij 

beantwoording van de inspraakreactie van Stiereveld met het Rode Dorp gaat blindelings 

voorbij aan het feit dat dat “Rode Dorp” al een abject voorbeeld is van verkeerde aanslui-

ting op historische bebouwing. 

Wij zijn het niet eens met de constatering dat er gebouwd wordt in een afwijkende dicht-

heid en hoogte. Tav dichtheid zie de reactie op vraag 1.80, voor de goothoogte zie reactie 

op vraag 1.91 en voor de hoogte zie reactie op vraag 4.1.  

Uiteraard wordt wel gebouwd in een andere dichtheid dan de bestaande bebouwing op ’t 

Schouw, zie daarvoor het antwoord op vraag 1.63.  

6.5 Waterland is aangewezen als 0-migratie gebied. De gemeente Waterland kent een afname 

en een vergrijzing van de bevolking. De gegevens betreffende leeftijdsopbouw wijzen 

alleen maar op een voortzettende afname door natuurlijk verloop. 

Zie de reactie op vraag 1.4.  

6.6 Uitbreidingsplannen geven een behoorlijke verergering van de verkeersdruk. De infra-

structuur is hierop niet berekend. Het rapport (van Goudappel Coffeng) hierover staat in 

schril contrast met de werkelijkheid. Uw aanname dat toevoegen van extra verkeer aan 

de files geen verslechtering levert komt mij nogal vreemd voor. 

De conclusie van Goudappel Coffeng (2010) is dat de bestaande infrastructuur berekend 

is op de ontwikkelingen, behouden de aanpassingen zoals voorgesteld en opgenomen in 

de paragraaf ‘Verkeer’. Een van de aanbevelingen daarbij was: “de provincie moet bij de 

onderzoeken naar de N235 rekening houden met het extra verkeer”.  

6.7 De door de extra woningen en extra bedrijven geproduceerde lichtvervuiling s‘avonds en 

s‘nachts zullen een belangrijke verstoring veroorzaken van leefomgeving van bewoners 

en dieren. Dit op dermate korte afstand van belangrijke natuurgebieden zal onherstelbare 

schade opleveren. 

Wij zijn het niet eens met de getrokken conclusie. Het onderzoek van Els & Linde (2010) 

naar de ecologie concludeert ten aanzien van verstoring door licht namelijk dat er vooral 

een verstoring kan optreden door het gebruik van bouwlampen tijdens de bouw. Aange-

raden wordt om deze lampen niet of minimaal te gebruiken. Deze aanbeveling nemen we 

over. Zie ook de paragraaf ‘Ecologie’.  

6.8 In al de SPVE’s betreffende Watergang sinds vorig jaar mis ik een expliciete visie op het 

bevorderen van duurzaamheid. 

De afspraken voor de bevordering van de duurzaamheid zijn geregeld in de samenwer-

kingsovereenkomst met de ontwikkelaar, voorafgaand aan het opstellen van het steden-

bouwkundig programma van eisen. Hierin is geregeld dat de huizen minimaal een 7 
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moeten scoren op het thema energie van het instrument GPR gebouw. Tevens moeten de 

woningen op de overige aspecten gemiddeld een 7 scoren.  

 
Conclusie inspraak reactie 6:  

- Geen aanvullende conclusies 

 

Inspraakreactie 7  
M. Schmidt - in10.02383 

 
Nummer Beknopte weergave inspraakreactie Standpunt B&W 

7.1 Verkeerstechnisch, geluidstechnisch, (fijn)stoftechnisch, milieutechnisch, in geen enkel 

opzicht kloppen de berekeningen. Infrastructureel is geen enkele maatregel voorzien. 

Elke samenhang tussen de plannen, die er wel degelijk is, ontbreekt. 

Alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd zijn in te zien via www.waterland.nl 

onder Grote Projecten -> woningbouwprojecten -> ’t Schouw. De onderzoeken zijn uitge-

voerd door onafhankelijke en gerenommeerde bureaus. Wij hebben dus alle vertrouwen 

in de juistheid van de conclusies. Voor een reactie op de ontbrekende samenhang tussen 

plannen zie het antwoord op vraag 5.4. 

7.2 Vanuit Monnickendam gezien wordt alle ellende naar het uiterste hoekje van de gemeen-

te geschoven, nadat meer in aanzien staande kernen met succes hebben geprotesteerd 

tegen uitbreiding met woningen en, vooral, industrie. 

Dit is incorrect. Zie de paragraaf ‘Samenhang in projecten in Watergang’. Hierin wordt 

beschreven dat bijna alle andere kernen in Watergang eveneens woningbouwopgaven 

hebben die vaak vele malen groter zijn dan de opgaven in Watergang. Overigens wordt 

bijvoorbeeld ook in Katwoude een bedrijventerreinen aangelegd.   

7.3 Een natuurgebied heeft recht op buffers. De vogels hoeven niet bij het opvliegen tegen 

boerderijen en veertien meter hoge industriegebouwen op te vliegen. 

Zie het antwoord op vraag 1.5 en 1.27. 

7.4 Een logisch vervolg op de huidige bouwplannen is het misbruik van de rode contour 

tussen van der Meiden en De Schepper, noordelijk van Het Schouw. 

Zie het antwoord op vraag 1.64. 

7.5 Hoe kunt u met droge ogen beweren dat Waterland groen moet blijven als u dit soort 

megalome plannen, in flagrante strijd met de intentie van alle richtlijnen, wilt goedkeu-

ren? 

Ontegenzeggelijk zal een stuk groen weiland bebouwd worden, dit betekent een vermin-

dering van het groen. Het is echter ook van belang om mee te wegen dat een stuk ver-

vuild en verhard bedrijventerrein vervangen wordt door bebouwing die goed aansluit bij 

de open natuur van het Varkensland. In dat opzicht is het bouwplan ten opzichte van de 

huidige situatie een vooruitgang.  

 
Conclusie inspraak reactie 7:  

- Geen aanvullende conclusies 

 

Inspraakreactie 8  
Woonbotenvereniging Het Schouw - in10.02391 
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Nummer Beknopte weergave inspraakreactie Standpunt B&W 

8.1 De randvoorwaarden die in het SPvE geformuleerd worden zijn zo ruim dat het woon-

genot van de woonarken aan de Kanaaldijk te watergang ernstig aangetast zal worden bij 

benutting van de in het SPvE gegeven speelruimte. De plannen: 

1. tasten het landelijk karakter aan 

2. verminderen het doorzicht 

3. verstoren de rust  

4. zorgen voor extra verkeerdrukte en overlast 

In onze beleving zijn de kaders vrij strak gedefinieerd. Zeker qua aantallen woonblokken, 

hoogtes, massa etc. is er geen flexibiliteit. De flexibiliteit die is ingebouwd wordt toege-

licht als antwoord op vraag 1.88. 

1. ten aanzien van behoud van het dorpse karakter, zie het antwoord op vraag 

4.1. Zie ook het antwoord op vraag 7.5 ten aanzien van groen in het landschap 

2. het klopt dat het doorzicht zal verminderen op een deel van ’t Schouw waar 

woningen verrijzen ten koste van weiland. Er wordt hier echter sterk rekening 

gehouden met het doorzicht door in het ontwerp de zichtlijnen mee te nemen 

(zie antwoord bij vraag 1.42), in de uitwerking van de architect (zie antwoord 

bij vraag 1.97) en bij de bestemmingswijziging (zie antwoord bij vraag 1.106) 

3. zie antwoord op vragen 1.5, 1.27 en 1.39 

4. het aantal autobewegingen zal toenemen door de plannen bij ’t Schouw en de 

Dollard, zie hiervoor het rapport van Goudappel Coffeng (2010) en de para-

graaf ‘Verkeer’. We hebben er echter vertrouwen in dat als de maatregelen ge-

nomen worden die worden aanbevolen in het verkeersonderzoek, de gevolgen 

tot een minimum worden beperkt 

8.2 De realisatie van 55 woningen op een oppervlakte van 1,5 hectare met een maximale 

hoogte van 9 meter brengt een in de omgeving ongekende bouwdichtheid met zich mee, 

waardoor het landelijke karakter ernstig wordt aangetast.  

1. woningen moeten gebouwd worden zoals in het dorp Watergang op royale ka-

vels 

2. appartementen en parkeervlakken passen niet 

3. passend is maximaal 6 meter bouwhoogte  

4. en ten hoogste 20 woningen 

De oppervlakte van het plangebied is ongeveer 2 hectare, in tegenstelling tot wat wordt 

gesteld in de inspraak reactie. Zie voor een toelichting over de dichtheden de reactie op 

vraag 1.80, voor de goothoogte zie reactie op vraag 1.91 en voor de hoogte zie reactie op 

vraag 4.1.  

1. er wordt gebouwd in een andere dichtheid dan de bestaande bebouwing op ’t 

Schouw, zie daarvoor het antwoord op vraag 1.63 

2. zie voor een toelichting mbt appartementen het antwoord op vraag 1.90 

3. de uitzondering op de 6 meter bouwhoogte die wij maken is voor het ‘hooi-

huis’-type en voor de stolp, beide gangbare Waterlandse woningen 

4. zie voor een toelichting mbt dichtheden de reactie op vraag 1.80 

8.3 De woningen dienen zo veel mogelijk beschikbaar te komen voor Waterlanders. Tot op 

heden is dit niet hard gemaakt. Door verdubbeling van het aantal woningen in Water-

gang is het ook onwaarschijnlijk. 

Zie het antwoord op vraag 1.24. 

8.4 Er wordt uit het SPvE duidelijk dat nog geen afdoend onderzoek gedaan is naar de ge-

volgen die de realisering van het bouwproject zou hebben voor het aangrenzende Natura 

2000 gebied ‘het Varkensland’. Er dient een gedegen onderzoek te worden gedaan dat 

rekening houdt met o.a. de speciale beschermingszone en Habitatrichtlijn.  

Zie paragraaf ‘Ecologie’. Het onderzoek van Els & Linde (2010) is afdoend onderzoek.  

 
Conclusie inspraak reactie 8:  
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- Geen aanvullende conclusies 
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Ambtshalve wijziging 
 

Er is geconstateerd dat de drie dimensionale tekening op pag. 30 geen exacte weergave is van 

de plankaart van pag. 32. De plankaart van pag. 32 is leidend. De drie dimensionale weergave 

zal worden aangepast. 

 

Algemene conclusie 
 

Uit de reacties van de verschillende insprekers blijkt een grote betrokkenheid bij het gebied 

en het project. De drie belangrijkste thema’s in de reacties betreffen: ecologie, verkeer en wo-

ningaantallen.  

 

Voor ecologie is afdoend onderzoek uitgevoerd, waarin geconcludeerd is dat er geen belem-

meringen zijn voor de bouw van woningen op ’t Schouw, onder de voorwaarde dat zes aan-

bevelingen in acht worden genomen. Deze aanbevelingen gaan bijvoorbeeld over de start van 

de bouw buiten het broedseizoen, het beperken van trillingen door trillingsarm heien en het 

niet gebruiken van bouwlampen. 

 

Voor verkeer is een gecombineerd onderzoek voor alle projecten in Watergang uitgevoerd, 

waarin geconcludeerd is dat het aantal parkeerplaatsen in het concept stedenbouwkundig 

programma van eisen nog niet voldeed. Verder worden de aanbevelingen ten aanzien van de 

verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling in het verdere traject meegenomen in overleg met 

ontwikkelaar en wegbeheerder. 

 

Het woningaantal dat in het stedenbouwkundig programma van eisen is opgenomen is ste-

denbouwkundig verantwoord om in te passen in het gebied. Het programma van eisen kent 

een goede balans tussen het aantal woningen en het landelijke  karakter van de locatie. De 

dichtheid is beperkt (ongeveer 28 woningen per hectare), ondanks de 36% sociale woning-

bouw die in het plan wordt gerealiseerd.  

 

Op basis van de inspraakreacties zijn enkele aanpassingen voorgesteld aan de tekst en figu-

ren. Ook zijn inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van het behoud van be-

staande bomen, het niet doorgaan met het onderzoek naar een langzaamverkeersverbinding 

naar het oude dorp en een correctie van het aantal parkeerplaatsen in het plan.  
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Bijlage 1 – Gegevens insprekers 


