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Aan de Eilandweg 23-25 te Broek in Waterland is de ‘Kebo-locatie’ gesitueerd.  

GTP Vastgoedontwikkeling BV is voornemens om de huidige opstallen op de locatie te  

amoveren en op de locatie nieuwbouw te realiseren.  

 

Op pagina 5 zijn enkele foto’s van de huidige opstallen opgenomen. 
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De Kebo-locatie staat kadastraal als volgt bekend: 

 

Kadastrale gemeente:  Broek in Waterland 

Sectie:       B 

Perceelnummer:    2969  

Grootte:       35 are 35 centiare 

 Kadaster   

Kebo-locatie 
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1. Wijziging is toegestaan ten behoeve van een woongebied (woondoeleinden categorie    

 II)  met de daarbij behorende functies en bestemmingen zoals verkeersdoeleinden,  

 groenvoorzieningen en water.  

1A. Er is op 1 locatie binnen het plangebied maximaal 1500m2 aan detailhandelsfuncties (winkelvloeroppervlakte/Wvo*) 

toegestaan;  

1B.  Indien minder dan 1500m2 aan detailhandelsfuncties binnen 1 gebouw worden  

gerealiseerd mag aansluitend dienstverlenende functies worden gerealiseerd indien de gezamenlijke oppervlakte 

aan detailhandel en dienstverlening niet meer bedraagt dan 1500m2 (netto vloeroppervlakte);  

1C.  De detailhandelsfunctie(s) mag(mogen) niet worden gerealiseerd op een locatie welke direct zichtbaar is vanaf de 

N247.   

2.  Voor de toepassing van de wijziging dient nader onderzoek te worden gedaan naar de  aanwezigheid van vleermuizen 

(in mei-juni) en indien nodig het verkrijgen van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en Faunawet;  

3.   In het gebied mogen maximaal 100 al of niet gestapelde woningen worden gerealiseerd;  

3A.   Detailhandel/dienstverlening is uitsluitend op de begane grondlaag toegestaan;  

 

 Vastgestelde ruimtelijke kaders gemeente Waterland   
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 Planinvulling 2: Supermarkt en appartementen    

4.    De hoogte van de bebouwing zal maximaal 2 bouwlagen met kap bedragen;  

4A.  Er dient sprake te zijn van een integrale ontwikkeling van woningen en een  detailhandel/dienstverlening.   

4B.  Een gebouw met detailhandel/dienstverlening mag maximaal bestaan uit 2 bouwlagen en een kap;  

5.    De bebouwing zal qua massa en architectuur afgestemd moeten zijn op de bestaande  

kleinschalige bebouwing;  

6.     Voor parkeren is het bepaalde in artikel 5 lid 2 overeenkomstig van toepassing;  

6A.  Voor de beoordeling van de parkeernormen wordt gebruikgemaakt van de CROW publicatie 317;  

7.    In verband met de beschikbaarheid voor de hulpdiensten dient in beginsel te worden  uitgegaan van de bereikbaarheid 

vanuit twee richtingen;   

8.    De beoordeling van de kwalitatieve woonruimtebehoefte wordt betrokken bij de wijziging van de bestemming;  
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8A   Gebruik zal worden gemaakt van het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2020, concept d.d. 19 februa-

ri 2013, alsmede de afspraken die gemaakt zijn in regionaal verband en zijn vastgelegd in de RAP;  

9.    De realisering van geluidsgevoelige objecten is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan de in of krachtens de 

Wet geluidhinder geldende normen.  

10.   De woningbouw dient in overeenstemming te zijn met de aangenomen raadsmotie met  

        nummer 253-34.  

 

 

 

 

 

 

* WVO:  Winkelvloeroppervlak. Het winkelvloeroppervlak is alle overdekte, voor de consument  

toegankelijke en zichtbare ruimten. Dit is de (zichtbare) ruimte achter de toonbank en de  

etalage, maar bijvoorbeeld niet de personeelsruimten, magazijnen en buitenverkoop.  
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GTP vastgoedontwikkeling is voornemens het volgende op de Kebo-locatie te realiseren: 

Een supermarkt met daar boven woningen. 

Het programma zal er als volgt uitzien: 

 1500 m² BVO supermarkt, waarvan 1000m² WVO; 

 7 sociale appartementen met een woonoppervlak tussen de ca. 45 m² en de ca. 50m² BVO; 

 9 maisonnette woningen met een woonoppervlak tussen de ca 89,2 m² en de 94,8 m² GBO; 

 7 appartementen met een woonoppervlak tussen de ca 50,4 m² en de70,1 m² GBO. 

 

Alle woningen zullen voorzien worden van een berging. 
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 Parkeernorm   
Voor het berekenen van he aantal parkeerplaatsen is rekening gehouden met de parkeernorm CROW. 

 

 

 

 

 

Totaal zijn er in het ontwerp 72 parkeerplaatsen opgenomen. 

 

In bovenstaande berekening is nog geen rekening gehouden met het dubbelgebruik van parkeerplaatsen.  

Gezien de twee verschillende functies, wonen en supermarkt, kunnen een aantal parkeerplaatsen ook voor   

dubbelgebruik worden aangemerkt. 

Functie: Aantal CROW- Norm Totaal 

Goedkope woning 12 1,6 19,2 

Midden woning 11 1,8 19,8 

Supermarkt (WVO) 
1000m² 

3,3 per 100 m² 
WVO 33 

Totaal aantal parkeerplaatsen 72 
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Huidige situatietekening Kebo-locatie  

 

Schaal 1: 500  
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Beoogde situatietekening Kebo-locatie  

 

Schaal 1: 500  
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Impressie beoogde ontwikkeling   

 Bovenaanzicht van de Kebo– locatie 

Schaal 1: 500  
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 Impressie beoogde ontwikkeling   

Zuidoostgevel met entree appartementen van de Kebo– locatie 

Schaal 1: 200 
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Impressie beoogde ontwikkeling   

Noordoostgevel van de Kebo– locatie 

Schaal 1: 200  
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Impressie beoogde ontwikkeling   

Noordwestgevel van de Kebo– locatie 

Schaal 1: 200  
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Impressie beoogde ontwikkeling   

Zuidwestgevel van de Kebo– locatie 

Schaal 1: 200  
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Impressie beoogde ontwikkeling   

Vogelvluchtperspectief  van de Zuidoostgevel  
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Impressie beoogde ontwikkeling   

Vogelvluchtperspectief  van de Noordwestgevel  
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Impressie beoogde ontwikkeling   

Vogelvluchtperspectief  van de Noordoostgevel  
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Impressie beoogde ontwikkeling   

Vogelvluchtperspectief  van de Noordwestgevel  
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Voor de ontwikkeling van het plan aan de Kebo –locatie is rekening gehouden met sprekende bijzondere  

architectuur aansluitend op het karakter van Broek in Waterland. De volgende  

referentiebeelden zijn hiervoor gebruikt: 

 

 

 

  

 Beeldkwaliteit  Kebo-locatie  
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Opdrachtgever 

 

 

 

 

 

Projectmanagement 
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1851 NV Heiloo 

072-2010237 

info@gtpvastgoed.nl 

www.gtpvastgoed.nl 

 

 

Industrieterrein Oosterzij 5 

1851 NV Heiloo 

072-2010220  

info@vastgoedadviseur.nl 

www.vastgoedadviseur.nl 

 Colofon  


