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1. INLEIDING 

Op 7 juni 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Waterland beslo-
ten om het ontwerpbestemmingsplan 't Schouw ter inzage te leggen. Ver-
volgens heeft het ontwerpbestemmingsplan van 15 juni 2012 tot en met 26 
juli 2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode had eenieder de moge-
lijkheid om een zienswijze in te dienen. Er zijn 7 zienswijzen ingediend 
waarvan 4 gelijkluidend. Van de 4 gelijkluidende zienswijzen is 1 zienswijze 
buiten de termijn van ter inzage legging ingediend en derhalve niet ontvan-
kelijk. 

Het college heeft tenslotte de behoefte om de beleidsregels ten aanzien 
van het kleinschalig toeristisch overnachten en het bieden van mantelzorg 
op te nemen in dit bestemmingsplan. Deze beleidsregels waren nog niet 
voldoende vertaald in het ontwerp. In hoofdstuk 3 worden daarvoor tekst-
voorstellen gedaan. 
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2. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN 

Bij de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze 
kort worden weergegeven. Vervolgens volgt de gemeentelijke reactie op de 
zienswijzen en tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in hoever-
re de zienswijze aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestem-
mingsplan. 

1. Inspreker 1  

Volgens inspreker getuigt de woningbouw op zeer korte afstand van Var-
kensland, EHS en natuurgebied allerminst van goed beheer. 

Reactie: 	Er is een afdoend ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit het 
onderzoek blijkt dat er voor de realisatie van 't Schouw geen 
belemmeringen zijn vanuit natuuroogpunt. 

Tevens wordt het open landschap op groteske wijze vernietigd. Volgens in-
spreker wordt daarmee een onacceptabele aanslag op de landelijke karak-
teristiek gepleegd en wordt het uiterst waardevol natuurgebied geurbani-
seerd. 

Reactie: 	De woningbouwlocatie 't Schouw is in de Structuurvisie 
Noord-Holland opgenomen als bestaand bebouwd gebied. 
Dit betekent een voortzetting van het beleid zoals benoemd 
in het Streekplan Noord-Holland-Zuid (de rode contour). De 
provincie stimuleert de benutting van deze binnenstedelijke 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeentes hebben 
hierin een grote beleidsvrijheid. 
Wel zal een stuk weiland worden bebouwd. Het is echter ook 
van belang om mee te wegen dat een stuk vervuild en ver-
hard 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. 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt volgens inspreker gestaafd door uiterst 
summier verrichte deskundige onderzoeken. Inspreker twijfelt aan de cor-
rectheid van de onderzoeken. Tevens wil inspreker graag inzicht hebben 
op welke wijze de correctheid van de bevindingen van de onderzoekers 
middels zakelijke contractvoering is bewerkstelligd. Inspreker wil graag uit-
leg over de wijze waarop de correctheid van de conclusies zal worden ge-
meten. 

Reactie: 	Alle onderzoeken zijn uitgevoerd door gerenommeerde bu- 
reaus, die bekend staan om de kwaliteit die ze leveren op 
hun vakgebied. De gemeente ziet dan ook geen enkele re-
den om te twijfelen aan de deskundigheid van de onderzoe-
ken. 
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Volgens inspreker is er onvoldoende blijk dat recente data als verkoop-
baarheid van bouwprojecten en nabij gelegen woningbouwprojecten zijn 
meegewogen bij vaststelling van de noodzaak van het plan. 

Reactie: 	De ontwikkelaars hebben een exploitatieberekening gemaakt 
voor het plangebied. Zij houden hierbij uiteraard ook reke-
ning met de verkoopbaarheid en de huidige economische tij-
den. 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 of 
verkocht is. Nu het bestemmingsplan zorgt voor een 
bouwrecht en niet voor een bouwplicht is er geen reden om 
de procedure niet te vervolgen. 

Inspreker geeft aan dat er sprake is van een onzorgvuldige definiëring van 
toegestane bouwhoogte. Nokhoogte en bouwhoogte blijken onvoldoende 
parameters om aansluiting met de bestaande karakteristieke bouw de bor-
gen. 

Reactie: 	De meeste bouweenheden zijn ontworpen als één bouwlaag 
met kap, oftewel een goothoogte van ongeveer 4 meter. Al-
leen de eenheden die geïnspireerd zijn op de traditionele 
'hooischuur' mogen twee lagen met kap zijn, ofwel een goot-
hoogte van 6,5 meter. Hogere goothoogtes komen in de 
plannen niet voor. De bouwhoogte is in de meeste gevallen 
12 meter. Dit sluit aan bij de karakteristiek van de omgeving. 

De huizenbouw zal het nestgebied van de grutto schaden. 

Reactie: 	Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat de grutto niet in het 
plangebied voorkomt. Wel komt de grutto nabij het plange-
bied voor. Echter er wordt gewerkt buiten de broedperiode 
zodat het nestgebied van de grutto niet verstoord wordt. 

Doordat bij overbelasting van de parkeerplaatsen vrijwel zeker auto's in de 
bermen van een deel van de Kanaaldijk worden geparkeerd, vreest inspre-
ker dat er nadeel en hinder ontstaat voor het natuurgebied en de bereik-
baarheid van het achterliggende gebied voor bewoners en hulpdiensten. 

Reactie: 	Het is niet reëel te veronderstellen dat er overbelasting van 
parkeerplaatsen optreedt. In 2010 is een verkeersonderzoek 
door Goudappel Coffeng uitgevoerd dat destijds adviseerde 
om extra parkeerplaatsen te realiseren. Dat is gebeurd. Op 
basis van de parkeernormen van de ASVV moeten er in het 
plangebied 88 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In to-
taal komen er 111 parkeerplaatsen. Hiermee is er dus zelfs 
een overschot aan parkeerplaatsen. 
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De meer dan 50 beoogde toegestane woningen van het bouwplan is op 
geen enkele wijze in verband te brengen met de karakteristieke lint-
bebouwing. Het bouwkarakter van het dorp Watergang wordt op barbaarse 
wijze geschonden. 

Reactie: 	Er is sprake van een wenselijke bedrijfssanering in het plan- 
gebied. Dit bedrijf tast het karakter van het bebouwingslint 
aan. Door middel van het stedenbouwkundig programma 
van eisen (SPVE) en dit bestemmingsplan worden de wo-
ningen op zorgvuldige wijze ingepast. In dat opzicht is het 
bouwplan ten opzichte van de huidige situatie een vooruit-
gang. 
Bovendien heeft de provincie in haar beleid, bij de situering 
van het bestaand bebouwd gebied, al rekening gehouden 
met deze ontwikkeling. Het gehele plangebied ligt binnen het 
door de provincie aangewezen bestaand bebouwd gebied. 

Naast uitzicht- en horizonvervuiling leidt het plan ook tot een lichtuitstraling 
die de nachtelijke duisternisbeleving van het agrarisch landschap geheel 
vernietigt. 

Reactie: 	In de huidige situatie is er ook al sprake van woningen die 
zorgen voor een zekere mate van lichtuitstraling. De lichtuit-
straling van de nieuwe woningen zal niet leiden tot een der-
mate toename dat de duisternisbeleving van het agrarische 
landschap verdwijnt. 

Volgens inspreker getuigt de wijze waarop de bestemmingen ingebracht 
zijn in een kleine dorpskern als Watergang, van een voorspelbaar en voor-
opgezet tegen elkaar uitspelen van diverse belanghebbenden. Tevens 
worden de plannen slechts met minimale betrokkenheid van dorpsgeledin-
gen doorgedrukt. 

Reactie: 	De gemeente deelt de mening niet dat belanghebbenden te- 
gen elkaar worden uitgespeeld. Er is sprake van een open 
planproces, waarbij de bewoners uitvoerig zijn betrokken bij 
het proces. Zo is er bij de voorbereiding nauw contact ge-
weest met de ingestelde klankbordgroep van omwonenden. 
Na deze bijeenkomsten is het stedenbouwkundig program-
ma van eisen (SPVE) opgesteld en door de raad vastge-
steld. De input uit de klankbordgroep is daarbij zoveel moge-
lijk meegenomen. Het SPVE is de basis voor het bestem-
mingsplan. Ondanks dat er geen mogelijkheid is geboden 
voor inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan is wel de 
klankbordgroep uitgenodigd om een reactie te geven op het 
voorontwerpbestemmingsplan. En in het kader van de wette-
lijke procedure van het bestemmingsplan zijn bewoners in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze op het plan kenbaar te 
maken. 
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Voorstel 
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

2. Inspreker 2 

Deze inspreker betreft één van de ontwikkelaars van het plangebied. De 
ontwikkelaar wenst enkele aanpassingen van het bestemmingsplan. 

Woning 1 
De woning steekt meer dan 3 meter door het bouwvlak. De woning blijft wel 
binnen de 15% overschrijding. 

Reactie: 	De verbeelding van het bestemmingplan (bijlage 1) is voor 
deze woning iets gewijzigd. Het gaat om de bovenste woning 
in het uiterste oosten van het plangebied. De gemeente ziet 
dit als een ondergeschikte wijziging, die past binnen het SP-
VE. De gemeente is bereid hier medewerking aan te verle-
nen door het bouwvlak aan te passen. 

Woning 8 
De berging zit aan de zijgevel in plaats van aan de achtergevel. De berging 
grenst direct aan de erfgrens, grenzen aan de openbare weg. 

Reactie: 	In het bestemmingsplan is opgenomen dat aan- en uitbou- 
wen, bijgebouwen en overkappingen, waaronder een ber-
ging in de perceelsgrens moet staan of op 1 meter daaruit. 
Wel moet de berging minimaal 1,50 meter achter de voorge-
velrooilijn liggen. Aanpassing is dan ook niet nodig. 

Woning 21 t/m 27 
De achtertuinen dienen vergroot te worden. De bergingen van de apparte-
menten worden in de tuin gezet. 

Reactie: 	De verbeelding van het bestemmingsplan (bijlage 1) is ook 
hier iets gewijzigd. Het gaat om het terrein tussen deze wo-
ningen en het appartementengebouw in het zuid westen. De 
gemeente ziet dit als een ondergeschikte wijziging, die past 
binnen het SPVE. De gemeente is bereid hier medewerking 
aan te verlenen door de bestemming Verkeer (V-VB) 2 meter 
naar het zuiden te verschuiven . 

Appartementen 
De goothoogte moet worden verhoogd van 4 naar 6 meter. 

Reactie: 	In het stedenbouwkundig programma van eisen was hier een 
hoogteaccent bedoeld. In het bestemmingsplan is hier geen 
invulling aan gegeven. Door de goothoogte iets te verhogen 
wordt er meer invulling gegeven aan het hoogteaccent. De 
gemeente is dan ook bereid hieraan medewerking te verle-
nen. 
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Appartementen (omgeving) 
Het pad achter de appartementen moet verplaatst worden richting de ap-
partementen. De parkeerzone ten oosten van de appartementen wordt 
kleiner. De parkeerplaatsen aan de voorkant van de appartementen plaat-
sen. Het bouwvlak van de appartementen is verplaatst, echter is de over-
schrijding binnen 3 meter zoals mogelijk gemaakt in artikel 9 van de be-
stemmingsplan regels (algemene afwijkingsbepalingen). 

Reactie: 	De verbeelding van het bestemmingsplan (bijlage 1) is hier 
gewijzigd. De gemeente ziet dit als een ondergeschikte wij-
ziging, die past binnen het SPVE. De gemeente is bereid 
hier medewerking aan te verlenen door de bestemming Ver-
keer (V-VB) en het bouwvlak van het appartementengebouw 
2 meter naar het zuiden te verplaatsen. Het bouwvlak wordt 
daarnaast 1 meter smaller. 

Bergingzone appartementen 
Plaatsing berging tussen woning 21 t/m 27 en appartementen. 

Reactie: 	In het bestemmingsplan is opgenomen dat aan- en uitbou- 
wen, bijgebouwen en overkappingen, waaronder een ber-
ging in de perceelsgrens moet staan of op 1 meter daaruit. 
Aanpassing is dan ook niet nodig. 

Weg van oost naar west voor woningen 17 t/m 27 
Wegbreedte moet 6 meter zijn in plaats van 5,5 meter in verband met de 
eisen voor de hulpdiensten. 

Reactie: 	Het is juist dat de weg 6 meter breed moet zijn. Het gaat om 
de straat met bestemming V-VB in het zuid westen van het 
plangebied. Overeenkomstig de nieuwe verbeelding van het 
bestemmingsplan wordt deze straat verbreed van 5,5 naar 6 
meter. 

Parkeerplaatsen op boerenerven 
Parkeerplaatsen ten oosten van woning 6 op de openbare weg plaatsen. 

Reactie: 	Deze parkeerplaatsen zijn al in de bestemming 'Verkeer — 
Verblijf' geregeld. Aanpassing is dan ook niet nodig. 

Beplanting 
De beplanting dient na realisatie van de woningen geplant te worden. In-
spreker doet hiervoor een voorstel met betrekking tot de voorwaardelijke 
verplichting. 

Reactie: 	Het voorstel behelst om geen fruitbomen meer aan te leggen 
en de groenzone in plaats van voor de bouw, voor de ople- 
vering te realiseren. De gemeente kan zich vinden in het rea- 
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liseren van de groenzone voor de oplevering van de wonin-
gen. 
De aanleg van hagen en fruitbomen is expliciet in het SPVE 
aangegeven. De gemeente is dan ook van mening dat de 
fruitbomen in de voorwaardelijke verplichting moeten blijven 
staan. Wel is de gemeente van mening dat de voorwaardelij-
ke verplichting aangepast kan worden in die zin dat de 
groenzone gerealiseerd moet worden nadat de woningen 
zijn gebouwd, maar voor de ingebruikname van de wonin-
gen. De groenstrook en de bomen belemmeren anders de 
bouw en het bouwverkeer onnodig. 

Bergingen/garages 
Ter plaatse van verschillende woningen zijn de garages getekend op de 
verbeelding. De bergingen staan op minder dan 1 meter van de erfgrens. 
Inspreker vraagt zich af of alle garages moeten zijn aangegeven op de ver-
beelding. 

Reactie: 	Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, waar- 
onder een berging hoeven niet op de verbeelding te worden 
ingetekend. Wel is opgenomen dat ze of in de perceelsgrens 
worden gebouwd of op 1 meter daaruit. Aanpassing is dan 
ook niet nodig. 

De toegangsweg van het plangebied ligt buiten het bestemmingsplange-
bied. Deze zitten niet exact op de bestaande toegangswegen. Moet dit nog 
gewijzigd worden? 

Reactie: 	De gemeente heeft afspraken gemaakt over de realisatie 
van de ontsluitingen. Ook buiten het plangebied zijn de ont-
sluitingen op de bedoelde plaatsen mogelijk. Er is dus geen 
wijziging nodig. 

Voorstel 
Het bestemmingsplan wordt als volgt aangepast: 
• Het bouwvlak van de bovenste woning in het uiterste oosten van het 

plangebied wordt iets gewijzigd, conform de nieuwe verbeelding van het 
bestemmingplan (bijlage 1). 

• Het pad met de bestemming Verkeer (V-VB) bij, en het bouwvlak van 
het ZW appartementengebouw, worden 2 meter naar het zuiden ver-
plaatst. Het bouwvlak wordt daarnaast 1 meter smaller. E.e.a. conform 
bijlage 1. 

• De straat met bestemming Verkeer (V-VB) in het zuidwesten van het 
plangebied wordt verbreed van 5,5 naar 6 meter, conform bijlage 1. 

• de goothoogte van het ZW appartementengebouw wordt verhoogd van 
4 naar 6 meter, conform bijlage 1; 

• De tekst van artikel 6.2.1 van de bestemmingsplanregels wordt als volgt 
gewijzigd 
'Voordat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding — 
voorwaardelijke 	verplichting' 	mag 	worden 	gebouwd" 

Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan 't Schouw 	 Buro Vijn B.V. 
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wordt: 

"Voordat de woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouw-
aanduiding — voorwaardelijke verplichting' in gebruik mogen worden 
genomen" 

3. Insprekers 3 

Aansprakelijkheid 
Insprekers willen de gemeente Waterland als aanspreekpunt, vanwege 
aansprakelijkheid op de lange termijn. 

Tevens eisen insprekers dat er opnames worden gemaakt voor en na de 
woningbouw. Deze metingen dienen gedeponeerd te worden bij een nota-
ris. De metingen dienen te worden verricht door onafhankelijke bureaus. 

De verschillende metingen dienen zorgvuldig bewaard te worden en de 
gemeente dient te voorkomen dat de één naar de ander wijst en de bewo-
ners van de Kanaaldijk de dupe worden. 

Er ontbreekt een juridische afdekking voor schadeclaims op de lange ter-
mijn. Insprekers willen concrete afspraken over de vraag hoe de ontwikke-
laar schade aan belendende percelen en derden gaat compenseren. 

Insprekers vrezen dat ze bij schade door het heien van het kastje naar de 
muur worden verwezen. De gemeente beroept zich op de verwachting dat 
de verzekeraar wel betaalt. Insprekers willen garanties dat de huidige be-
woners aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen. 

Insprekers vragen zich af bij wie zij terecht kunnen voor verhaal van de 
schade als bijvoorbeeld de ontwikkelaar failliet gaat. De opstelling van de 
gemeente is niet transparant en geeft hen geen vertrouwen. 

Reactie: 	Bouwplannen zijn nooit risicoloos, dat realiseert ook de ge- 
meente Waterland zich. Van belang is hoe er wordt omge-
gaan met de risico's: wie draagt de risico's en welke maatre-
gelen neemt die partij om de risico's te verkleinen? Twee be-
langrijke risico's die de gemeente benoemd heeft en waar ze 
zeer serieus mee omgaat, zijn de risico's op waardevermin-
dering van de bestaande woningen (zogenaamde planscha-
de, zie reactie hieronder) en op schade door het uitvoeren 
van het project (bijvoorbeeld verzakking van bestaande wo-
ningen). Beide risico's kunnen veroorzaakt worden door het 
uitvoeren van het bouwplan. Daarom stelt de gemeente zich 
op het standpunt dat de risico's gedragen moeten worden 
door de initiatiefnemers van het bouwplan: de ontwikkelaar. 
Voor het bouwrisico verplicht de gemeente de ontwikkelaar / 
aannemer een CAR (Construction All Risk) verzekering af te 
sluiten. Bij schade vergoedt de verzekering de schade, ook 
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bij een faillissement van de ontwikkelaar. Onderdeel hiervan 
is een gedegen vooropname van de huidige staat van de 
woningen, zodat eventuele schade eenvoudig te verhalen is 
op de ontwikkelaar. Dergelijke metingen staan echter los van 
het bestemmingsplan. 

Planschade 
Het plan heeft een onevenredig zware impact op de waarde van de be-
staande huizen op de Kanaaldijk. De bewoners zitten straks klem tussen 
een drukke weg (N235) aan de voorkant en hoge bebouwing en een weg 
aan de achterkant. Volgens insprekers zijn er voldoende alternatieven, zo-
als de weg verleggen naar de oude tekening situatie. 

Er wordt door het college gesteld dat de huidige woningen een geluidswal 
gaan vormen voor de nieuwe woningen. De huidige bewoners hebben al 
veel last van de verkeersintensiteit. Insprekers vinden het niet acceptabel 
dat de gemeente zo denkt over de bestaande bewoners. 

Tijdens de vergadering van de klankbordgroep is duidelijk gezegd dat de 
sloot een verbinding krijgt naar open water. Dit zien insprekers niet terug in 
de tekening. 

Het fijnstof gehalte mag niet hoger worden als de snelheid op de Jaagweg 
wordt verhoogd en het bedrijventerrein De Dollard wordt uitgebreid. 

Planschade is bij lange na niet voldoende om al deze schade compense-
ren. Indieners zullen een aparte schade claim indienen bij de gemeente, de 
projectontwikkelaars en indien nodig bij de provincie. 

Reactie: 	De weg achter de bestaande percelen aan de Kanaaldijk is 
daar gelegd omdat er anders geen onderhoud van de water-
gang mogelijk is. Deze weg wordt uitsluitend gebruikt door 
bestemmingsverkeer. Er is dus sprake van een zeer lage 
verkeersintensiteit. Bovendien gaat het om een 30 km/uur-
weg. Er zal dan ook geen hinder van deze weg optreden. 
Ten aanzien van het geluid in relatie tot de bestaande wo-
ningen is het zo dat alle nieuwe ontwikkelingen worden ge-
toetst aan de geluidswetgeving. Dit geldt ook voor de ont-
wikkeling op 't Schouw. De nieuwe woningen komen binnen 
de geluidszone van de N235 te liggen. Er wordt dus een 
analyse gemaakt van de invloed van de aanwezige geluids-
bronnen op het nieuwbouwproject. In het rekenprogramma 
worden ook objecten tussen de weg en het nieuwbouwplan 
meegenomen. Dit betreft de bestaande woningen aan de 
Kanaaldijk, welke in deze situatie een geluidsreducerende 
functie hebben. Voor wat betreft geluid worden actuele be-
langen van huidige bewoners niet aangetast. Hiervoor treedt 
namelijk geen verandering op. 
De watergangen in het plangebied staan in open verbinding 
met het vaarwater in de polder. Bij de uitwerking wordt 
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daarmee rekening gehouden door gerichte keuze voor brug-
gen, duikers en dammen. 
Bij dit bestemmingsplan gaat het om woningbouw in 't 
Schouw. Een eventuele snelheidsverhoging op de Jaagweg 
en uitbreiding van De Dollard staan hier los van. In het kader 
van die projecten wordt onderzocht wat het gevolg is voor 
het fijnstof gehalte. Hiervoor mogen de geldende normen 
niet overschreden worden. 
Ten behoeve van de inschatting van de economische uit-
voerbaarheid van het bestemmingsplan zijn vooraf plan-
schaderisicoanalyses van de ontwikkelaars geëist. Plan-
schaderisico's die verwacht worden, zijn afgedekt via de ex-
ploitatieovereenkomsten. Als insprekers van mening zijn dat 
er sprake is van planschade kunnen zij hiervoor een verzoek 
bij de gemeente indienen. 

Communicatie en procedure 
In de motie staat dat er op goede wijze gecommuniceerd dient te worden 
met de bewoners. Volgens de insprekers is hier nagenoeg geen invulling 
aan gegeven. 

Reactie: 	Hier is wel degelijk invulling aan gegeven. Er is sprake van 
een open planproces, waarbij de bewoners uitvoerig zijn be-
trokken bij het proces. Zo is er bij de voorbereiding nauw 
contact geweest met de ingestelde klankbordgroep van om-
wonenden. Na deze bijeenkomsten is het stedenbouwkundig 
programma van eisen (SPVE) opgesteld en door de raad 
vastgesteld. De input uit de klankbordgroep is daarbij zoveel 
mogelijk meegenomen. Het SPVE is de basis voor het be-
stemmingsplan. Ondanks dat er geen mogelijkheid is gebo-
den voor inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan is 
wel de klankbordgroep uitgenodigd om een reactie te geven 
op het voorontwerpbestemmingsplan. En in het kader van de 
wettelijke procedure van het bestemmingsplan zijn bewoners 
in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het plan ken-
baar te maken. 

Bouwhoogte en intensiteit 
Volgens insprekers lijkt het erop dat buiten het raadsbesluit om er toch 
weer 54 woningen gerealiseerd worden. Terwijl in het raadsbesluit maxi-
maal 50 woningen gerealiseerd mochten worden. 

De realisatie van 54 woningen op een oppervlak van 1,5 hectare en met 
een bouwhoogte van 12 meter brengt een ongekende bouwdichtheid met 
zich mee, waardoor het landelijk karakter wordt aangetast. Volgens inspre-
kers is de maatvoering van de huidige woningbouw maatgevend. De nieu-
we bouwhoogte mag de huidige bouwhoogte van 9 meter niet overschrij-
den. 
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Volgens insprekers moet er een koppeling gemaakt worden van alle bouw-
en uitbreidingsplannen en de plannen van de provincie met het project 'Be-
reikbaar Waterland'. De impact van alle plannen is onevenredig groot ten 
opzichte van het bestaande bestemmingsplan. Het staat in schril contrast 
met het nu voorgestelde bestemmingsplan. Het is niet te bevatten dat er 
geen aanpassingen worden gedaan aan de infrastructuur, faciliteiten en 
voorzieningen. 

Reactie: 	Het aantal van 54 woningen wordt veroorzaakt doordat er 
naast het plangebied van 't Schouw, waar overeenkomstig 
het raadsbesluit 50 woningen worden gebouwd, nog een 
plangebied wordt meegenomen in dit bestemmingsplan. Het 
gaat om vier woningen die ontwikkeld worden ter plaatse van 
Kanaaldijk 85. Dit perceel maakt geen deel uit van 't 
Schouw, maar wel van dit bestemmingsplan. Omdat deze 
ontwikkelingen gelijk oplopen is er voor gekozen om beide 
plannen samen te voegen in één bestemmingsplan. Dat is 
efficiënter. De plannen voor Kanaaldijk 85 waren overigens 
al opgenomen in het stedenbouwkundig programma van ei-
sen voor de locatie, dat door de gemeenteraad is vastge-
steld. 
De in het bestemmingsplan opgenomen maximale goot- en 
bouwhoogten sluiten aan bij het stedenbouwkundig pro-
gramma van eisen (SPVE). Op dit SPVE heeft een uitge-
breide inspraakprocedure plaatsgevonden. Vervolgens is het 
vastgesteld door de gemeenteraad als basis voor het be-
stemmingsplan. In het SPVE wordt overigens niet gesproken 
over goot- en bouwhoogten maar over 1 of 2 bouwlagen met 
kap. Verder betreffen het maximale hoogten, die natuurlijk 
niet volledig benut hoeven te worden. Dat is afhankelijk van 
het aantal bouwlagen en het ontwerp. Het gaat om bouwen 
in Waterlandse stijl. Voor sommige woningtypen betekent 
dat relatief lage goothoogten en wat hogere nokhoogten. De 
vorm van de stolp en de hooihuisboerderij zijn daar goede 
voorbeelden van. 
Een verkeersonderzoek is al uitgevoerd. Dit onderzoek is als 
bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. Uit dit onder-
zoek volgt dat de huidige verkeersstructuur voldoende is 
voor de nieuwbouwplannen in Watergang. Wel worden enke-
le aanbevelingen gedaan in het onderzoek. Deze worden 
meegenomen in de verdere uitwerking. 

Woningbouw voor Waterlanders 
Er is op geen enkele manier aangetoond dat Waterlanders en Watergan-
gers voorrang krijgen op de sociale woningbouw of dat zij korting of voor-
rang krijgen bij het aanschaffen van een koopwoning. Het ligt voor de hand 
dat kopers uit andere gebieden worden aangetrokken. Het is dan ook on-
juist om te suggereren dat na oplevering van de huizen gehandhaafd kan 
worden dat er alleen Waterlanders komen te wonen. 
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Reactie: 	In de exploitatieovereenkomsten die zijn afgesloten met de 
ontwikkelaars zijn voorwaarden opgenomen over het eerst 
aanbieden van de woningen aan ingezetenen van de kern 
Watergang en daarna aan ingezetenen van de gemeente 
Waterland. Dit geldt als voorwaarde voor de bouw van de 
woningen. 

Natuurbescherming 
In het plangebied tussen Kanaaldijk 83 en 85 staan vier woningen ingete-
kend. In het kader van Natura 2000 is hier een natuurpad. Tevens is het 
zink gehalte in dit stuk aanleiding voor nader onderzoek. 

De groenstrook ten noorden van de insteekweg naar de arken ligt in de 
EHS. Het is voor insprekers onduidelijk hoe deze EHS wordt gewaarborgd. 

De nieuwe sloot kan nooit recht achter de tuinen aangelegd worden in ver-
band met de ruimte van de grote bomen in de achtertuin van de huidige 
bewoners (perceel Kanaaldijk 79 achtertuin). Er zal een natuurlijke krom-
ming in moeten komen om de wortels van deze hoge bomen te waarbor-
gen. Het is niet duidelijk hoe dit wordt gewaarborgd. 

Er worden al jaren rugstreeppadden aangetroffen in het te bouwen perceel. 
Dit is een beschermde diersoort. Hier hebben insprekers eerder melding 
van gemaakt, maar het antwoord van het college ging over vleermuizen. 
Inspekers willen graag weten hoe het college hier mee om denkt te gaan. 

Reactie: 	Het perceel tussen Kanaaldijk 83 en 85 behoort zelf niet tot 
het Natura 2000-gebied. Vanuit het Natura 2000-gebied gel-
den er dan ook geen belemmeringen. Het perceel is in ei-
gendom van een woningcorporatie en er ligt geen recht van 
overpad op het perceel. Verder is het juist wat insprekers 
vermelden over het zinkgehalte. De verontreinigde grond 
wordt afgevoerd en daarvoor wordt een BUS-melding ge-
daan. 
In het uitgevoerde ecologische onderzoek is hier aandacht 
aan besteedt. Het onderzoek geeft aan dat er een beperkte 
afname van de EHS plaatsvindt. Op deze locatie is de reten-
tie van hemelwater gepland. Door het kiezen van een na-
tuurlijke inrichting van deze waterberging blijft het functione-
ren als ecologische hoofdstructuur goed mogelijk. Er is 
daardoor geen negatief effect te verwachten. 
Achter de woningen aan de Kanaaldijk ligt de bestemming 
'Water'. Binnen deze bestemming wordt de watergang gere-
aliseerd. Uiteraard wordt er bij de uitvoering rekening ge-
houden met de bomen en de ruimte die de wortels nodig 
hebben. Dit gebeurt op deskundige wijze om schade te 
voorkomen. Als blijkt dat er tussen percelen en de water-
gang ruimte nodig is, dan is dat mogelijk binnen de bestem-
ming Water'. Deze bestemming is namelijk onder andere 
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meebestemd voor oevers en groenvoorzieningen, waardoor 
er ruimte gecreëerd kan worden. 
Ten aanzien van rugstreeppadden is het zo dat er een eco-
logisch onderzoek is uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn er 
geen rugstreeppadden waargenomen in het plangebied. De 
padden zijn uitsluitend waargenomen op grote afstand van 
het plangebied. Dit onderzoek is uitgevoerd door een des-
kundig bureau. Aangenomen kan worden dat er dan ook 
geen rugstreeppadden in het plangebied voorkomen. 

Veiligheid 
Er dient onderzocht te worden wat de effecten van de gezamenlijke uitbrei-
dingsplannen 'Uitbreiding bedrijventerrein de Dollard' en 'woningbouw het 
Schouw' op de verkeerssituatie zullen hebben. 

Indien er auto's geparkeerd worden langs de Kanaaldijk, kan er maximaal 1 
auto rijden op de Kanaaldijk. Auto's kunnen elkaar niet meer passeren. Dit 
levert ook gevaar op voor fietsers. 

Insprekers vragen zicht af waar de twaalf geplande parkeerplaatsen komen 
en wie eigenaar van deze grond is. De parkeerplaatsen mogen niet langs 
de parallelweg komen. 

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de mate van uitbreiding en 
de aard van de bedrijven op de Dollard. Het aantal bedrijven neemt fors 
toe. 

De toegangsweg naar de arken is uitermate smal en er zijn weinig moge-
lijkheden om deze weg te verbreden. In het rapport van de risicoanalyse 
wordt aanleg van vluchtwegen naar het oosten en zuiden genoemd. Hier 
doet men volgens insprekers niets mee. 

Reactie: 	Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd door Goudappel 
Coffeng. Dit onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan 
opgenomen. De daarin genoemde maatregelen worden 
meegenomen in de verdere uitwerking. 
Het is niet reëel te veronderstellen dat er auto's parkeren op 
de Kanaaldijk. In 2010 is een verkeersonderzoek uitgevoerd 
dat destijds adviseerde om extra parkeerplaatsen te realise-
ren. Dat is gebeurd. Op basis van de parkeernormen van de 
ASVV moeten er in het plangebied 88 parkeerplaatsen wor-
den gerealiseerd. In totaal komen er 111 parkeerplaatsen. 
Hiermee is er dus zelfs een overschot aan parkeerplaatsen, 
waardoor het parkeren binnen het plangebied en de daar-
voor bestemde parkeerplaatsen aan de Kanaaldijk opgelost 
kan worden. 
De parkeerplaatsen aan de Kanaaldijk worden gedacht op 
de plaats waar het plangebied grenst aan de Kanaaldijk. Ze 
maken dus geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is eigenaar 
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van de weg. Als de parkeerplaatsen niet noodzakelijk zijn 
voor de parkeernorm of als anderszins binnen het plange-
bied voldaan kan worden aan de parkeernorm, dringen wij 
verder niet aan op de aanleg van deze parkeerplaatsen. 
Er is wel degelijk rekening gehouden met de uitbreiding van 
De Dollard. In het bestemmingsplan voor De Dollard is een 
zonering voor de zwaarte van bedrijven opgenomen. Langs 
de noordzijde van De Dollard zijn alleen lichtere bedrijven 
toegestaan. Meer naar het zuiden zijn middelzware bedrijven 
toegestaan. Met deze zonering wordt er voldaan aan de door 
de VNG geadviseerde afstanden uit de VNG-uitgave 'Bedrij-
ven en milieuzonering' (2009). 
De insteekweg naar het Varkensland kan als vluchtweg wor-
den gebruikt. Omdat dit gebruik zeer incidenteel zal zijn, is 
verbreding van deze weg niet nodig. Bovendien wordt onge-
veer in het midden van het plangebied een brug over de wa-
tergang gerealiseerd. In geval van een calamiteit kan men 
via die brug vluchten naar het achterliggende weiland. 

Voorstel 
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

4. Inspreker 4 

De reactie van inspreker op het vooroverleg is goed op de verbeelding en 
in de regels verwerkt. De tekst over de sloot en het bijbehorende onder-
houd in de toelichting is echter nog niet aangepast. Inspreker benadruk dat 
dit punt niet dermate belangrijk is om er een zienswijze voor in te dienen, 
maar stelt het op prijs als dit alsnog wordt aangepast. 

Reactie: 	Het gaat hier om de watergang achter de woningen aan de 
Kanaaldijk. Dit is inderdaad nog niet verwerkt. Dit wordt 
alsnog gedaan. 

Voorstel 
Paragraaf 4.3 van de plantoelichting, blz. 14, 6e  alinea wordt als volgt ge-
wijzigd: 

"Met uitzondering van de watergang tussen de achtertuinen van de wonin-
gen aan de Kanaaldijk en de nieuwe woningen, zijn alle watergangen vanaf 
openbaar gebied toegankelijk. Daar is onderhoud vanaf de kant mogelijk. 
De watergang tussen de achtertuinen van de woningen aan de Kanaaldijk 
en de nieuwe woningen zal varend onderhouden worden." 

Wordt: 

"Alle watergangen in het plangebied zijn vanaf openbaar gebied toeganke-
lijk. Onderhoud vanaf de kant is dan ook mogelijk." 

=.= 
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3. 3. AMBTSHALVE WIJZIGING 

In het ontwerpbestemmingsplan moeten de vastgestelde beleidsregels voor 
het kleinschalig toeristisch overnachten en mantelzorg worden vertaald. Dit 
is van belang voor de eenduidigheid van de verschillende bestemmings-
plannen, met hun rechten en plichten, nu en in de toekomst. 

Daarom worden de volgende tekstvoorstellen gedaan: 

Toevoegen na artikel 1.6 van de planregels: 
1.6 a Bed and breakfast  
Het bieden van de ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte mo-
gelijkheid (max 30% van de oppervlakte van de woning), tot recreatief 
nachtverblijf en ontbijt binnen een bewoonde woning in ten hoogste 2 ka-
mers aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben; 

Toevoegen na artikel 1.22 
1.22 a Kleinschalig toeristisch overnachten  
Het bieden van kortstondige overnachtingmogelijkheden. Een of meerdere 
zelfstandige recreatieve verblijfsruimten in een gebouw en/ of bijbehorend 
bouwwerk worden hier ook onder verstaan. 

Aan artikel 6.1 onder a toe te voegen : 
3. mantelzorg 
4. bed and breakfast 
5. kleinschalig toeristisch overnachten; 

Aan artikel 6.4 lid a toevoegen : 
en/of kleinschalig toeristisch overnachten. 

In artikel 6.5 onder a de woorden "en b" verwijderen. 
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