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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en initiatief 

De gemeente Schermer en Bouwcompagnie hebben het voornemen om aan ’t Waver te Groot-

schermer 14 seniorenwoningen te slopen en 14 nieuwbouwwoningen te realiseren.  

Het bouwplan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan “Dorpskernen Schermer” vast-

gesteld door de gemeenteraad op 30 november 1999. In opdracht van de gemeente Schermer 

is het bestemmingsplan “Dorpskernen 2010” opgesteld, dat zich momenteel in de ontwerp fase 

bevindt. In dit ontwerp bestemmingsplan is het plangebied als wijzigingsbevoegdheid opgeno-

men. Ten behoeve van de voortgang van onderhavig project is gekozen vooruitlopend op het 

nieuwe bestemmingsplan een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een te nemen project-

besluit op te stellen waarmee het project kan worden gerealiseerd. 

 
1.2 Ruimtelijke onderbouwing 

Een projectbesluit middels artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de gemeen-

teraad, of in geval van delegatie burgemeester en wethouders, de mogelijkheid specifieke pro-

jecten vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan te realiseren. 

 

Ten behoeve van de voortgang van onderhavig project is gekozen vooruitlopend op het nieuwe 

bestemmingsplan “Dorpskernen 2010” een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een te 

nemen projectbesluit op te stellen waarmee het project kan worden gerealiseerd. Onder een 

goede ruimtelijke onderbouwing wordt een onderbouwing bedoeld zoals beschreven in artikel 

5.1.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin.  

 

Aan de hand van een integraal gebiedsprofiel en een projectprofiel wordt in deze ruimtelijke 

onderbouwing aangegeven wat de invloed is van het onderhavige plan op de omgeving. Daar-

naast wordt ook ingegaan op de relevante milieu- en omgevingsaspecten, waaronder de water-

huishouding, de uitvoerbaarheid en de planologisch-juridische consequenties. Ook zullen de 

uitkomsten van het in artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bedoelde overleg in deze 

ruimtelijke onderbouwing worden verwerkt. 

 
1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van de ruimtelijke onderbouwing wordt de huidige situatie van het plangebied 

omschreven. In hoofdstuk 3 wordt een planbeschrijving gegeven, waarna in hoofdstuk 4 wordt 

ingegaan op het vigerende beleid, waarbij het beleid op de verschillende beleidniveaus aan bod 

komt. Hoofdstuk 5 gaat in op de verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 6 geeft 

een omschrijving van de economische uitvoerbaarheid van het plan. Inspraak en overleg wor-

den behandeld in hoofdstuk 7. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 de procedure van het projectbesluit 

beschreven.
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2 Huidige situatie 

2.1 Ligging 

Het lintdorp Grootschermer ligt aan de rand van de Eilandspolder. Het lint heeft zich asymme-

trisch ontwikkeld: de oostzijde is dichter bebouwd dan de westzijde. Grootschermer is een dijk-

dorp dat gebouwd is op en langs een buitenwaterkerende dijk. Aan de noordkant van het dorp 

ontbreekt de bebouwing aan de westzijde grotendeels. Het dorp heeft daar een markante 

"voorzijde" die uitziet over een zeer afwisselend en ruim landschap.  Aan de zuidkant is het lint 

tweezijdig bebouwd en heeft het dorp een duidelijke binnenkant. In figuur 2.1 en 2.2 is de kern 

Grootschermer weergegeven en de duidelijke tweedeling van de kern herkenbaar. 

 

Het plangebied en de kern Grootschermer zijn gelegen ten zuiden van de provinciale weg N243 

en de Schermerringvaart. Ten zuidwesten ligt de kern Noordeinde en aan de noordoostzijde ligt 

de kern Schermerhorn. Meer richting het oosten zijn de Beemsterringvaart en de kern West-

beemster gesitueerd. 

 

 
Figuur 2.1: ligging Grootschermer en omgeving 

 
2.2 Huidige situatie 
Het plangebied biedt in de huidige situatie ruimte aan 5 bouwblokken bestaande uit grondge-
bonden seniorenwoningen. Het gaat om in totaal 14 huurwoningen verdeeld over 4 blokken met 
3 huurwoningen en 1 blok met 2 huurwoningen. Binnen het plangebied staan ook nog enkele 
bomen, het overige gebied betreft bij de huurwoningen behorende tuinen. 
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De situatie rondom het plangebied wordt gevormd door bestaande bebouwing met aan de west-
zijde en zuidzijde van het plangebied een watergang. Aan de noordzijde ligt de gelijknamige 
weg ’t Waver en aan de oostzijde de F. Wiedijk Jzn. straat. Aan de westzijde, aan de overzijde 
van de watergang, ligt de Meerdijk. 
 
In figuur 2.2 is de kern Grootschermer, de huidige situatie van het plangebied en nabije omge-
ving weergegeven. 
 

 
Figuur 2.2: Grootschermer en de huidige situatie van het plangebied en omgeving
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3 Toekomstige situatie 

3.1 Algemeen 

De bestaande bebouwing van zeer kleine woningen van 1 laag en een flauwe kap is zowel 

bouwkundig als woontechnisch van lage kwaliteit. Bouwcompagnie, eigenaar van de woningen, 

heeft besloten tot sloop en nieuwbouw over te gaan. 

 

Het beeldkwaliteitplan van de gemeente Grootschermer bepaalt voor ’t Waver het volgende: 

 

“Het huidige complex heeft een eenzijdige architectuur, terwijl in het oude gedeelte van het dorp 

de grote voortuinen, boerenkorrels en gevariëerde architectuur het juist bijzonder maken. Nieu-

we ontwikkelingen zouden deze richting uit moeten gaan, zodat weer aansluiting aan het lint 

wordt verkregen. Dit betekent dat voor de locatie ’t Waver aan een verzamelerf wordt gedacht, 

dat kan worden ontwikkeld als een seniorenerf of sociale koop- of huurerf. Dit verzamelerf be-

staat uit één groot en een een aantal kleine volumes, met oriëntatie naar buiten (naar het land-

schap en dorpslint), met een landelijke bouwwijze in een gezamenlijke parktuin met enkele gro-

te bomen en een erfafscheiding door middel van hagen.” 
 
3.2 Bouwplan 

Vanaf 2005 zijn verschillende concepten de revue gepasseerd. Aanvankelijk is uitgegaan van 

twee-onder-één-kapwoningen met de nokken in verschillende richtingen. Overleg met de previ-

sor heeft het plan een andere wending gegeven. 

Begin 2009 is er met de previsor overeenstemming bereikt over de stedenbouwkundige inpas-

sing en de architectuur. Erg belangrijk in de stedenbouwkundige setting is een doorzicht vanaf 

het Zuideinde (hoofdas) naar het open land. In figuur 3.1 is het stedenbouwkundig ontwerp 

weergegeven. 

 
Figuur 3.1: stedenbouwkundig ontwerp 
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Het plan bestaat uit 3 volumes op een verhard verzamelerf. Een schuurmodel en 2 vierkante 

volumes met kwadrantwoningen. In totaal worden 14 woningen gerealiseerd. Het schuurmodel 

(1) heeft op de begane grond 3 seniorenwoningen en in de kap 3 starterswoningen (3-

kamerwoningen). De kwadrantwoningen (2 en 3) bestaan uit 4 starterswoningen. 

 

Belangrijk kenmerk is dat de woningen geen tuinen hebben. Wel kan elke woning gebruik ma-

ken van de (gemeenschappelijke) buitenruimte. Een kleine collectieve berging versterkt de 

compositie van de diverse volumes. De volumes verwijzen in hun massa-opbouw en materiali-

sering naar de agrarische erfbebouwing in de regio.  

 

Het ‘plein’ wordt omkaderd door een heg en is niet toegankelijk voor auto’s. De bestrating zal 

bestaan uit keramische klinkers. Aan de zuidzijde blijven de karakteristieke wilgen gehand-

haafd. 

 
3.3 Architectuur 

De materiaalkeuze is gebaseerd op materialen die in de omgeving veel voorkomen. 

Het schuurmodel krijgt een metaalachtig dak en windveren, de gevels bestaan uit vertikale hou-

ten delen. De naastgelegen bergingunit wordt uitgevoerd met potdekseldelen als gevelafwer-

king en een flauwhellend dak. 

 

De kwadrantwoningen zijn opgebouwd uit een verdiepingshoog basement van metselwerk en 

een met dakpannen beklede bovenbouw (zowel kopgevel als hellend dak) 

De 2 bouwvolumes krijgen verschillende kleuren metselwerk en dakpannen. 

De bergingen van de kwadrantwoningen zijn inpandig opgelost wat leidt tot 3 gelijke woningen 

en 1 ‘opgetilde’ woning’ met  grote expressieve dakkapel met een strakke omlijsting. 

 

 
Figuur 3.2: impressie nieuwbouw ‘t Waver 
 
3.4 Parkeren 

Het parkeren is langs de randen gesitueerd. In totaal worden er 24 parkeerplaatsen gereali-

seerd. 
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4 Beleid 

4.1 Inhoud 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het voor het plangebied relevante beleid van-

uit het rijk, provincie en gemeente. De relevante wettelijke kaders worden geschetst bij de be-

schrijving van de verschillende milieu- en omgevingsaspecten in hoofdstuk 5. 

 
4.2 Rijksbeleid 

Op rijksniveau krijgt de Nota Ruimte en overig ruimtelijk relevant Rijksbeleid met invoering van 

de Wro (Wet ruimtelijke ordening) de status van structuurvisie. Doorwerking van het Rijksbeleid, 

gekoppeld aan de goedkeuring van bestemmingsplannen en beoordeling van de streekplannen, 

is na 1 juli 2008 niet langer aan de orde. Voor een aantal onderdelen is doorwerking van de 

rijksbelangen verzekerd langs de weg van bestuursovereenkomsten met de provincie. 

 
4.2.1 Nota Ruimte 

Op achtereenvolgens 17 mei 2005 en 17 januari 2006 hebben de Tweede en Eerste Kamer der 

Staten-Generaal ingestemd met de Nota Ruimte
1
. Het ruimtelijk rijksbeleid is zoveel mogelijk 

ondergebracht in deze ene strategische nota op hoofdlijnen. Hoofddoel van het nationaal ruim-

telijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperk-

te oppervlak dat ons in Nederland ter beschikking staat. Meer specifiek richt het kabinet zich 

hierbij op vier algemene doelen: 

 

• Versterken van de internationale concurrentiepositie; 

• Het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland; 

• Het borgen en versterken van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 

• Het borgen van veiligheid. 
 

De nota verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren 

van gewenste ontwikkelingen. Verder ondersteunt de nota gebiedsgerichte ontwikkeling. Deze 

ontwikkelingsruimte wordt geboden onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. 

 

Een deel van de ruimtevraag van burgers, bedrijven en voorzieningen kan in het bestaande be-

bouwd gebied worden geaccommodeerd. Tussen 1997 en 2000 is circa 35% van de uitbrei-

dingsproductie, en voor het westen van het land 25%, voor woningbouw binnen het bebouwde 

gebied van 1996 gerealiseerd. In Nederland als totaal is in recente jaren (tot 2002) circa 30% 

van de uitbreiding van de woningvoorraad binnen bestaand bebouwd gebied van 1996 gereali-

seerd. Het risico is aanwezig dat dit aandeel de komende jaren zal dalen, omdat in de afgelo-

pen jaren de makkelijkere en goedkopere locaties het eerst gerealiseerd zijn. De moeilijker en 

duurdere locaties komen de komende jaren aan bod.  

Een optimale benutting van het bebouwd gebied blijft van groot belang. Met name in eenzijdig 

samengestelde woonwijken met een lage sociaal-economische status en een eenzijdig en 

laagwaardig woningaanbod staat de kwaliteit van de ruimte en de sociale samenhang onder 

druk. Het is daarom van belang dat ook voor de komende jaren wordt vastgehouden aan de 

ambitie een flink deel van de productie binnenstedelijk te realiseren. 

 

 

 

                                                                  
1 
‘Nota Ruimte’, ministeries van VROM, LNV, VenW, EZ, Den Haag, 17 januari 2006 
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4.2.2 Realisatieparagraaf 
In juni 2008 heeft het kabinet de Realisatieparagraaf Nationaal ruimtelijk beleid vastgesteld. 
Deze paragraaf geeft inzicht in welke nationale belangen het kabinet heeft gedefinieerd en op 
welke wijze het Rijk deze wil verwezenlijken.  

 

De Nota Ruimte en de andere vigerende planologische kernbeslissingen (PKB’s) hebben op 1 

juli 2008 op basis van het overgangsrecht de status van structuurvisie gekregen. De Realisatie-

paragraaf krijgt eveneens de status van structuurvisie en wordt als het ware toegevoegd aan de 

Nota Ruimte en overige PKB’s. Nieuwe structuurvisies moeten volgens de Wro een beschrijving 

bevatten waaruit blijkt hoe het Rijk de in de structuurvisie verwoorde nationale ruimtelijke be-

langen wil verwezenlijken. Omdat de vigerende PKB’s nog niet over een dergelijke realisatiepa-

ragraaf beschikken heeft het kabinet deze realisatieparagraaf vastgesteld. Het overzicht van 

alle nationale ruimtelijke belangen uit de verschillende PKB’s en de voorgenomen verwezenlij-

king daarvan worden gebundeld in één Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid. 

 
4.2.3 Nota Mensen, Wensen, Wonen 

In de nota ‘Mensen, Wensen, Wonen’ heeft het kabinet zijn visie op het wonen in de 21
e
 eeuw 

neergelegd. De nota stelt de burger centraal in het woonbeleid. Dat is nodig omdat uit onder-

zoek is gebleken dat de woonwensen van de burger nog onvoldoende worden bediend. 

 
De kernthema’s van de Nota ‘Mensen, Wensen, Wonen’ zijn: 

• meer zeggenschap voor burgers over woning en woonomgeving; 

• kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities; 

• maatwerk in wonen voor mensen die zorg nodig hebben; 

• kwaliteit van wonen in steden vergroten; 

• meer ruimte voor ‘groene’ woonwensen. 
 
Van de totale Nederlandse bevolking woont ongeveer de helft in gemeenten tot 25.000 huis-
houdens (kleine steden, dorpen en verspreid in het landelijk gebied). Veel van deze gemeenten 
bestaan uit verschillende kleinere dorpskernen. In het algemeen bieden deze kleine dorpsker-
nen een aantrekkelijk woonklimaat als gevolg van de ruimte die men er heeft (in en om de wo-
ning), de nabijheid van de woning tot het buitengebied en de specifieke sociale verbanden die 
er in dorpen bestaan. 
 
De behoefte aan woningen in een dorpse of landelijke omgeving is groot. Regionaal zijn er gro-
te verschillen ten opzichte van dit beeld. In de sterk verstedelijkte westelijke provincies heeft 
bijna de helft van de toename van de vraag naar woningen betrekking op milieus met lage 
dichtheden in dorpen. De toename van de vraag naar woningen in dorpse en landelijke woon-
milieus is dus vooral in het westen van het land aanzienlijk, terwijl het aanbod hierbij achterblijft. 
 
4.3 Provinciaal en regionaal beleid 
4.3.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 

In de structuurvisie
2
 geeft de provincie Noord-Holland aan op welke manier zij de ruimte in de 

provincie de komende 30 jaar wil benutten en ontwikkelen.  

In de structuurvisie wordt uiteengezet dat de provincie Noord-Holland bijdraagt aan het realise-

ren van voldoende en passende huisvesting op de best mogelijke plek voor huidige en toekom-

stige bewoners van Noord-Holland. Het uitgangspunt in de structuurvisie is om de woningvraag 

zoveel mogelijk te realiseren binnen het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG).   

 

Het onderhavige besluitgebied ligt binnen het door de provincie aangewezen Bestaand Be-

bouwd Gebied. Hiermee voldoet dit projectbesluit aan het uitgangspunt van de provincie om 

woningbouw zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. 

 
4.3.2 Provinciale woonvisie 

De provincie heeft als doel dat er voldoende woningen worden gebouwd en dat deze passen bij 

de wensen van de Noord-Hollanders. Iedereen moet kunnen wonen in het huis dat hij of zij no-

                                                                  

2 Structuurvisie Noord-Holland 2040, Kwaliteit door veelzijdigheid, Provinciale Staten van Noord-Holland, 21 juni 2010 
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dig heeft. Om dit mogelijk te maken, heeft de provincie de woonvisie
3
 opgesteld. Hierin staat 

hoe het aanbod van woningen beter kan worden afgestemd op de behoeften die er zijn binnen 

een regio.  

 

De doelstelling van de woonvisie is om te streven naar voldoende woningen in een aantrekkelijk 

woonmilieu en met een passende kwaliteit in het jaar 2020. Op basis van deze doelstelling zijn 

drie speerpunten voor het woonbeleid benoemd:  

1. Verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en speci-

fiek voor doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning. 

2. Verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag 

van bewoners. 

3. Verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving. 

In de woonvisie wordt gesteld dat jongeren en starters een moeilijke positie op de woningmarkt 

hebben, doordat het nu beschikbare woningaanbod vaak te duur is.  

 

Met het voorliggende projectbesluit wordt voornamelijk tegemoet gekomen aan de doelstellin-

gen van de provinciale woonvisie.  

 
4.3.3 Provinciaal Waterplan 2010–2015 ‘Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren’ 
Het Waterplan 2010–2015 verschaft duidelijkheid over de strategische waterdoelen tot 2040 en 
de te nemen acties tot 2015. De strategische waterdoelen omvatten: 

• Het waarborgen van voldoende bescherming van mens, natuur en bedrijvigheid tegen over-
stromingrisico’s via het principe: preventie, gevolgschade beperken en rampenbeheersing; 

• De zorg dat water in balans en verantwoord benut en beleefd wordt door mens, natuur en 
bedrijvigheid. Evenals het versterken van het watersysteem en de beleving van het water 
door deze te combineren met natuurontwikkeling, recreatie en/of cultuurhistorie; 

• Het zorg dragen voor schoon en voldoende water middels een kosteneffectief en klimaatbe-
stendig grond- en oppervlaktewatersysteem; 

• De zorg voor maatwerk in het Noord-Hollandse grond- en oppervlaktewatersysteem middels 
integrale gebiedsontwikkeling. 

 

Tevens zijn er voor het Waterplan 2010–2015 vier uitgangspunten gekozen, namelijk: 

• Klimaatbestendig waterbeheer; 

• Water medesturend in de ruimte; 

• Centraal wat moet, decentraal wat kan; 

• Gebiedsgerichte en resultaatgerichte benadering. 
 
4.3.4 Waterbeheersplan 2010-2015 – Van veilige dijken tot schoon water (WBP4) 

Op 14 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier het 'Waterbeheersplan 2010-2015 - Van veilige dijken tot schoon water' (WBP4) 

vastgesteld. Het WBP4 geeft een overzicht van de doelen en maatregelen om het watersys-

teem in deze periode op orde te brengen en te houden. Het plan gaat in op beheer en onder-

houd van dijken en watergangen, de afvalwaterzuiveringen, lozingen, uitvoeringsprogramma’s 

en calamiteitenbestrijding. De komende jaren worden veel dijken verstrekt langs Noordzee, 

Waddenzee, IJssel- en Markermeer en kades langs vaarten en kanalen. Ook wordt extra ruimte 

voor water gerealiseerd, worden gemalen aangepast en worden veel stuwen verbreed en geau-

tomatiseerd. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het werkgebied, Noord-Holland bo-

ven het Noordzeekanaal, voorbereid is op zeespiegelstijging en meer extreme regenval. Bo-

vendien bereidt het Hoogheemraadschap zich voor op periodes van watertekort. Een andere 

grote uitdaging is het uitvoeren van de maatregelen die de waterkwaliteit moeten verbeteren, 

zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Deze maatregelen volgen uit de 

Europese Kaderrichtlijn Water. 

 

 

                                                                  

3 Provinciale woonvisie 2010-2020, Goed wonen in Noord-Holland, vastgesteld door Provinciale Staten op 27 septem-

ber 2010 
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Watertoets  

De Watertoets wordt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van 

ruimtelijke ordening en water. De Watertoets geeft de inbreng van water een plaats in de pro-

cedures over ruimtelijke plannen en besluiten, zoals o.a. dit bestemmingsplan, en vormt als het 

ware een verbindende schakel tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Met de wa-

tertoets vindt vroegtijdig afstemming plaats tussen de waterbeheerder en de initiatiefnemer van 

een ruimtelijk plan. De Watertoets heeft een integraal karakter: alle relevante waterhuishoud-

kundige aspecten worden meegenomen (naast veiligheid en wateroverlast/verdroging ook wa-

terkwaliteit).  

 

Riolering  

Een goed rioolstelsel in de gemeente is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, 

het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Om een optimaal resultaat te bereiken is een 

integrale beleidsafweging gemaakt in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Daarnaast geeft 

het plan aan hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten voor het stedelijk afvalwater, 

hemelwater en grondwater (Wet Verbrede Watertaken).  

 
4.4 Gemeentelijk beleid 
4.4.1 Beeldkwaliteitsplan  
In 2005 heeft de gemeente Schermer een beeldkwaliteitplan voor het gehele gemeentelijk 
grondgebied vastgesteld. In beginsel is het beeldkwaliteitplan gericht op de onderbouwing van 
nieuwe ontwikkelingen of mogelijkheden daartoe buiten de bebouwde kom waarbij de gemeen-
te verantwoording aflegt over de aansluiting bij de landschappelijke en cultuurhistorische con-
text.  
 
In het beeldkwaliteitplan is een verdeling gemaakt tussen kernen in de droogmakerijen en ker-
nen in het oude waterland. De identiteit van de oude droogmakerijen wordt in eerste instantie 
bepaald door hun scherp afgebakende vorm en hun eenduidige, rationeel ontworpen invulling. 
De polders zijn onderling verschillend van opzet, maar zijn wel allen ontworpen landschappen 
en hebben hun rechte wegen en strakke verkaveling gemeen. Het landschap van de gebieden 
die tot het oude waterland behoort, heeft een hoge museale waarde. 

 
Bouwen in korrels 
Binnen de eenheden van landschappelijke identiteit spelen de bebouwingsstructuren een be-
langrijke rol. De bebouwing wordt uitgedrukt in korrels. Een korrel is de samenhangende een-
heid van gebouw en buitenruimte: huizen met hun tuinen, boerderijen met hun erven, buiten-
plaatsen met hun parken. De korrels liggen langs specifieke landschappelijke dragers, zoals 
waterlopen, (hoofd)wegen, dijken, kavelpatronen en terpen. 

 

Profiel 

Het dorpslint van Grootschermer kent een verschil tussen het noorden en het zuiden. Aan het 

enkelzijdige bebouwde Noordeinde staan veel grote boerenkorrels en enkele kleinere burger-

korrels met ertussen open ruimte en prachtig, panoramisch zicht op het landschap.  

Het Zuideinde daarentegen is naar binnen gekeerd. De bebouwing ligt aan beide zijden van de 

weg en bestaat uit kleine burgerkorrels en zelfs huizenrijtjes met een enkele grote boerenkorrel 

ertussen. Het zicht op het omringende landschap is hier beperkt. De meeste groei heeft aan het 

Zuideinde plaats gevonden.  

 

Strategie 

Verder bouwen aan Grootschermer is verder bouwen aan het dorp op het Schermereiland. 

Bouwen aan de structuurdrager, het Noordeinde en het Zuideinde.  

Daarbij is de relatie van het dorp met het omringende landschap uitgangspunt voor vormgeving 

en moet de identiteit van gevarieerde dorpse architectuur in een groene setting worden ver-

sterkt. 

Het Noordeinde is een prachtig deel van het dorp met een verbluffende landschappelijke lig-

ging. Het veel dichtere Zuideinde heeft niet zo’n krachtige relatie met het landschap. Het zuide-

lijk deel van Grootschermer heeft ook een minder mooi stuk met zelfs bebouwing die helemaal 

geen relatie meer met de drager heeft. Hieronder vallen de huizenrijtjes aan het Zuideinde, de 

nieuwbouwwijk aan de F. Wiedijk Jzn. straat en het seniorencomplex aan ’t Waver. 
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Verder bouwen aan het Zuideinde biedt mogelijkheden voor versterking van de identiteit, waar-

bij de ‘zwakke’ delen kunnen worden herontwikkeld. Het dorp moet hier nog een grotere land-

schappelijke kwaliteit krijgen. 

 
4.4.2 Nota parkeernormering Schermer 2008 

In de Nota parkeernormering Schermer 2008 zijn de gemeentelijke parkeernormen vastgesteld 

voor nieuwe ruimtelijke plannen en projecten in de gemeente Schermer. Doel is om in de toe-

komst in de parkeerbehoefte te kunnen voorzien en waar mogelijk de bereikbaarheid en leef-

baarheid van de gemeente Schermer te waarborgen. 

Voor goedkope woningen wordt in de nota een parkeernorm van 1,7 per woning aangehouden. 

In het plan zijn 24 parkeerplaatsen opgenomen waarmee wordt voldaan aan deze norm. 

 
4.4.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied is gelegen binnen bestemmingsplan ‘Dorpskernen Schermer’ van de gemeente 

Schermer. Het plan is door de raad gewijzigd vastgesteld op 30 november 1999 en goedge-

keurd door Gedeputeerde Staten op 18 juli 2000. 
In bestemmingsplan ‘Dorpskernen Schermer’ hebben de gronden waar de 14 woningen worden 
gerealiseerd de bestemmingen ‘Woondoeleinden’ (W4) en ‘Tuinen’ (T), Groenvoorzieningen 
(met arcering aangeduid) en Verkeersdoeleinden (V). De ontwikkeling van de 14 woningen is in 
strijd met het vigerende bestemmingsplan. Het bouwplan voorziet in woonbebouwing buiten de 
bouwvlakken die in het bestemmingsplan zijn aangewezen. Om deze reden is onderhavige 
ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
 
4.5 Conclusie beleidskader 

Binnen het rijksbeleid en provinciaal beleid is de realisatie van de 14 woningen passend en sluit 

aan op de gestelde voorwaarden en aandachtspunten. 

Het bestemmingsplan ‘Dorpskernen Schermer’ van de gemeente Schermer voorziet echter niet 

in de voorgenomen ontwikkeling van de woningen. Door middel van het nemen van een pro-

jectbesluit wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt. 
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5 Milieu- en omgevingsaspecten 

5.1 Algemeen 

Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing vormt een nader onderzoek van relevante milieu- 

en omgevingsaspecten. Het betreft in dit geval archeologie en cultuurhistorie, bodem, flora en 

fauna, water, luchtkwaliteit, akoestiek, externe veiligheid, kabels en leidingen en tot slot bedrij-

ven en milieuzonering. 

 
5.2 Archeologie en cultuurhistorie 

De ontwikkelingslocatie ‘t Waver in de gemeente Schermer is gelegen in een archeologisch 

kwetsbaar gebied. Het plangebied is net buiten de historische kern van Grootschermer gelegen 

die op de Archeologische Monumenten Kaart, opgenomen in bijlage 1, is aangeduid als archeo-

logisch terrein van hoge archeologische waarde. De begrenzing van deze historische kaart is 

bepaald aan de hand van een historische kaart uit 1849-1859. De archeologische waarde be-

staat uit de waargenomen en te verwachten aanwezigheid van bouwhistorische en archeologi-

sche sporen en voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan historische informatie over 

ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling in de kern.  

Tevens is rond het plangebied een groot aantal waarnemingen in het Archeologisch Informatie-

systeem opgenomen. Het betreft vondsten uit de periode Vroege Middeleeuwen tot en met de 

Nieuwe Tijd.  

 

De gemeente Schermer hanteert de “Beleidsnota Archeologie Gemeente Graft – De Rijp en 

Schermer” als beleid. Op de bij deze beleidsnota behorende kaart valt het plangebied in de zo-

ne “Rekening houden met Archeologie bij planomvang van 500 m2 of groter en dieper dan 40 

cm”. De plannen zijn per bouwwerk kleiner dan 500 m2, en vallen daarom buiten de onder-

zoeksplicht voor archeologie. 

 
5.3 Bodem 

Voor het project ‘t Waver te Grootschermer in de gemeente Schermer is een vooronderzoek
4
 

uitgevoerd. In verband met de voorgenomen planontwikkeling is het noodzakelijk inzicht te krij-

gen in de aanwezigheid van potentiële verdachte locaties ten aanzien van bodemverontreini-

gingen ter plaatse van het plangebied. 

 

Conclusie 

Tijdens het vooronderzoek bodem zijn potentieel bodemverontreinigende activiteiten op de lo-

catie ’t Waver te Grootschermer in kaart gebracht. Op basis van de geraadpleegde bronnen 

wordt geconcludeerd de bodemkwaliteit waarschijnlijk geen belemmering vormt voor de voor-

genomen planontwikkeling op de locatie.  

 

Het plangebied is grotendeels onverdacht ten aanzien van bodemverontreiniging. Voor de aan-

vraag van een bouwvergunning is het noodzakelijk om een verkennend bodemonderzoek con-

form de NEN 5740 uit te voeren. Het verkennend bodemonderzoek wordt tijdens en na de sloop 

uitgevoerd. Geadviseerd wordt om voor de opzet van het verkennend bodemonderzoek reke-

ning te houden met de volgende punten: 

 

 

 

                                                                  

 
4
 Vooronderzoek bodem, Grontmij Nederland B.V., 15 februari 2010 
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Mogelijk gedempte watergangen 

In het plangebied is mogelijk een aantal watergangen gedempt. Gedempte watergangen zijn 

een mogelijke bron van bodemverontreiniging omdat in het verleden vaak bodemvreemde ma-

terialen als dempingsmateriaal zijn toegepast. De ligging van de dempingen is niet duidelijk vast 

te stellen. Geadviseerd wordt om tijdens het verkennend bodemonderzoek, verdeeld over de 

locatie een aantal boringen te zetten tot een diepte van circa 2 m – mv om te bepalen of er wa-

tergangen gedempt zijn met bodemvreemd materiaal. 

 

Asbest 

In de verouderde woningen is mogelijk asbest toegepast. Indien de gebouwen gesloopt worden 

dient een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden. Indien hier uit blijkt dat asbest is toegepast 

in de gebouwen dient ook de bodem onderzocht te worden (NEN 5707) op verontreiniging met 

asbest.  

 

Voordat veldwerkzaamheden uitgevoerd worden dient een KLIC-melding gedaan te worden om 

de aanwezigheid van leidingen op de locatie in kaart te brengen. 

 
5.4 Flora en fauna en Natuurbeschermingswet 
De voorgenomen woningbouwontwikkeling is getoetst aan het beleid, wet- en regelgeving in het 
kader van de natuurbescherming. Door Grontmij Nederland B.V. is onderzoek

5
 verricht naar de 

flora en fauna. 
 

Toetsing Natuurbeschermingswet 

Binnen een straal van 4 km bevindt zich het Natura 2000-gebied Eilandspolder. De voorgeno-

men plannen vinden buiten de Eilandspolder plaats en binnen de bestaande woonkern. Versto-

ring van licht en geluid tijdens de realisatiefase zal grotendeels worden opgevangen door de 

directe omgeving. De voorgenomen plannen hebben naar verwachting geen negatieve effecten 

op de instandhoudingdoelstellingen van Eilandspolder. 

 

Toetsing Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied bevindt zich buiten de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur, het ter-

rein bestaat namelijk uit verhard oppervlakte. De voorgenomen plannen hebben dan ook geen 

negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur. 

 

Toetsing Flora- en faunawet 

Uit de natuurtoets blijkt dat zoogdieren, vogels en vissen binnen het plangebied kunnen voor-

komen, die beschermd zijn onder Flora- en faunawet tabel 2 en 3. 

• De bestaande bebouwing, de 14 huurwoningen, kunnen een vaste verblijfplaats bieden voor 
vleermuizen. Om met zekerheid vast te stellen of vleermuizen hier verblijven, dient nader 

onderzoek te worden uitgevoerd conform het vleermuisprotocol. 

• Met betrekking tot de broedvogels wordt aanbevolen om verstorende werkzaamheden, zoals 
kapwerkzaamheden, buiten het broedseizoen uit te voeren. Het broedseizoen is per soort 

verschillend maar over het algemeen wordt de periode 15 maart tot 15 juli aangehouden. 

 

Vleermuisonderzoek 

Op basis van de natuurtoets is nader onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van vaste ver-

blijfplaatsen van vleermuizen. Een vleermuis gebruikt meerdere verblijfplaatsen in verschillende 

periodes. Om deze reden zijn in de periode april – september meerdere inventarisatierondes te 

worden uitgevoerd waarbij is onderzocht op zomer-, paar-, en kraamverblijfplaatsen.  

In de Vleermuizeninventarisatie ’t Waver te Grootschermer
6
 wordt geconcludeerd dat binnen de 

te slopen bebouwing geen zomer-, paar-, kraam- en/of winterverblijven aangetroffen. Dit bete-

kent dat de bebouwing kan worden gesloopt zonder dat hierbij vernietiging van zomer-, paar-, 

kraam- en/of winterverblijven optreedt. Om deze reden is er voor de sloopwerkzaamheden geen 

ontheffing van de Flora- en Faunawet benodigd. Er hoeven geen vervolgprocedures in gang te 

                                                                  
5
 
 
Natuurtoets 't Waver te Grootschermer, Grontmij Nederland B.V., 19 februari 2010 

6
 Vleermuizeninventarisatie ’t Waver te Grootschermer, Grontmij Nederland BV, 3 januari 2011 
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worden gezet. Gezien de vele vleermuizen in de omgeving wordt aanbevolen om voldoende 

bomen in een lijnstructuur aan te planten. 

 

Zorgplicht 

Tijdens de werkzaamheden dient ten alle tijden de zogenaamde zorgplicht nageleefd te worden. 

“Deze zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna 

mag hebben. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval 

van beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is 

verleend. De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, 

maar wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat” (bron, Ministerie 

LNV, 2008). 

 
5.5 Water  
In het Besluit ruimtelijke ordening is het uitvoeren van de watertoets

7
 verplicht bij het nemen van 

een projectbesluit. In de watertoets staat het effect van de voorgenomen ontwikkeling op het 
watersysteem beschreven. Hieronder worden de conclusies vanuit de watertoets beschreven. 
 

Watersysteem 

• Het plangebied blijft in de toekomstige situatie onderdeel uitmaken van hetzelfde peilgebied 
met een zomerpeil van NAP -2,27 m en een winterpeil van NAP -2,29 m; 

• De totale toename van verhard oppervlak bedraagt 470 m2
. Voor de bestaande verharding is 

naast de verharding van de herontwikkeling in Grootschermer ook de verharding van 2*2 

woningen met bijgebouwen meegenomen ten zuiden van Schermerhorn (zelfde peilgebied). 

De locatie van deze woningen krijgt de functie natuur en wordt niet meer verhard. Er hoeft 

geen watercompensatie plaats te vinden omdat de toename kleiner is dan 800 m
2
;  

• Ten westen van de planlocatie ligt een polderkering (Meerdijk). De toekomstige woningen en 
kruipruimte schuiven in relatie tot de bestaande gevellijn (+kruipruimte) marginaal op richting 
de polderkering. Verder wordt de watergang tussen de woningen en de polderkering ge-
handhaafd. De woningen liggen aan de hoge zijde van de polderkering, waardoor effecten 
als gevolg van de werkzaamheden verwaarloosbaar zijn.  
Op de plankaart ven het projectbesluit wordt de dubbelfunctie “waterkering” aangegeven. 
Voor het plangebied kan worden geconcludeerd dat het waterstaatsbelang door de voorge-
nomen bouwactiviteiten niet evenredig wordt geschaad.  

 

Riolering 

• Het vuilwater van de woningen wordt aangesloten op het huidige gemende stelsel binnen de 
kern Grootschermer. De afvalwaterproductie zal ongeveer gelijk blijven (circa 0,5 m

3
/h), om-

dat het aantal woningen in de huidige en toekomstige situatie gelijk blijft; 

• Op de locatie van de toekomstige woningen is een inspectieput met nooduitlaat aanwezig. 
Deze moet samen met de oostelijke gelegen rioolstreng worden verplaatst. De westelijk ge-

legen rioolstreng binnen het plangebied kan worden verwijderd. Dit heeft geen negatief ef-

fect op de afvoer van het riool; 

• Het regenwater van de daken en wegen binnen het plangebied kunnen direct worden afge-
voerd op het oppervlaktewater. Voor het afvoeren van het regenwater op oppervlaktewater 

dient een melding te worden gedaan bij de afdeling ‘Vergunning en Handhaving’ van HHNK. 

• De capaciteit van het huidige gemengde stelsel zal toenemen, omdat bijna al het verhard 
oppervlak binnen de planlocatie wordt afgekoppeld naar het oppervlaktewater. 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is akkoord met de opgestelde watertoets. 

 
5.6 Luchtkwaliteit 

Uit onderzoek van de MRA uit 2007 blijkt dat de luchtkwaliteit ter plaatse voldoet in 2007, 2010 

en 2020. De grenswaarden voor de concentraties voor de luchtverontreinigende stoffen worden 

niet overschreden. 
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Watertoets ’t Waver, Grontmij Nederland B.V., 21 april 2010 
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Op 15 november 2007 is wet- en regelgeving in werking getreden die tezamen bekend staat 

onder de naam ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit bestaat uit de volgende wet, AMvB en 

ministeriële regelingen: 

• Wet tot wijziging Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen); 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM);  

• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Regeling NIBM); 

• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 

• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 
 

Met de Wet tot wijziging Wet milieubeheer wordt in de Wet milieubeheer in hoofdstuk 5 een 

nieuwe titel 5.2 ‘luchtkwaliteitseisen’ opgenomen.  

 

De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. Onder 

kleine projecten worden projecten verstaan die de luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ ver-

slechteren. Deze projecten worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk zo 

klein dat ze geen wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of 

nauwelijks bij aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering voor. Het ministerie VROM 

heeft de definitie van 'in betekenende mate' vastgelegd in het Besluit NIBM. Projecten die de 

concentratie CO2 of fijn stof met meer dan 3% van de grenswaarde verhogen, dragen in bete-

kenende mate bij aan de luchtvervuiling.  

Deze 3%-grens is voor een aantal categorieën projecten in de regeling NIBM omgezet in ge-

talsmatige grenzen, bijvoorbeeld: 

• woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg, 3.000 woningen bij 2 ontsluitings-
wegen;  

• kantoorlocaties: 100.000 m2
 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg, 200.000 m

2
 bruto 

vloeroppervlak bij 2 ontsluitingswegen. 

 

De 3%-grens geldt sinds 1 augustus 2009: de datum waarop het Kabinetsbesluit Nationaal Sa-

menwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht is geworden. 

 

De voorgenomen ontwikkeling vormt geen belemmering voor de luchtkwaliteit en nader onder-

zoek is daarom niet noodzakelijk. 

 
5.7 Akoestiek 
Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Grootschermer langs ’t Waver. Voor ’t Waver 
geldt een maximum snelheid van 30 km/h. Wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur 
hebben op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geen geluidszone aan weerzijden. Uit juris-
prudentie is echter duidelijk geworden, dat in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing 
toch gekeken moet worden naar de geluidsbelasting.  
Echter, aangezien het plangebied is gelegen aan een zijweg en deels aan een doodlopende 
weg en er geen sprake is van intensief verkeer maar van lage verkeersintensiteiten is een 
akoestisch onderzoek als gevolg van het verkeer over ’t Waver niet noodzakelijk.  
 
Door Grontmij is akoestisch onderzoek uitgevoerd

8
. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ter 

plaatse van een deel van de gevels van twee van de drie bouwblokken van het nieuwbouwplan  
de voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de Wet geluidhinder, wordt overschreden. De ge-
luidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB (Lden). De uiterste grenswaarde wordt niet overschre-
den. Maatregelen ter vermindering van de geluidsbelasting stuiten op overwegende bezwaren 
van verkeerskundige, stedenbouwkundige en financiële aard. Om deze reden wordt voor de 
betreffende woningen een hogere grenswaarde vastgesteld. 

 
5.8 Externe veiligheid 
Bij externe veiligheid wordt gekeken naar de kans op een ongeval als gevolg van gevaarlijke 
bedrijfsprocessen, opslag van gevaarlijke stoffen en transport van gevaarlijke stoffen over de 
weg, spoor, water en door buisleidingen. 
 

                                                                  
8
 Nieuwbouw ’t Waver te Grootscher, akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Grontmij, 7 maart 2011 
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Op de Risicokaart Noord-Holland zijn in de omgeving geen risicovolle objecten waar te nemen.  

Aldus vormt externe veiligheid geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling van het 

plangebied. In figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart Noord-Holland weergegeven, hier-

op is tevens het plangebied aangegeven met een rode arcering. 

 

 
Figuur 5.1: uitsnede Risicokaart Noord-Holland  

 
5.9 Kabels en leidingen 

Om een inzicht te krijgen welke kabels en leidingen in en om het plangebied liggen is een KLIC-

melding uitgevoerd. Hierbij zijn binnen het plangebied diverse kabels en leidingen waargeno-

men. Centraal door het plangebied loopt zowel een middenspanningskabel als een laagspan-

ningskabel van de NUON. In hetzelfde tracé zijn ook een gasleiding, waterleiding en kabels van 

ZIGGO en KPN aanwezig. Met uitzondering van de middenspanningskabel lopen al de ge-

noemde kabels en leidingen ook onder de straat ten oosten van het plangebied.  

 

Op 25 november 2010 is er een overleg geweest met de NUTS-bedrijven. In dit overleg zijn de 

plannen gepresenteerd en de maatregelen vastgesteld die benodigd zijn om het plan uit te voe-

ren. Een deel van de kabels en leidingen moet omgelegd of aangepast worden. De NUTS-

bedrijven hebben aangegeven hier geen bezwaren tegen te hebben. 

 
5.10 Bedrijven en milieuzonering 

Het plangebied is niet gelegen binnen de richtafstand van omliggende bedrijven (inclusief agra-

rische bedrijven en sportvelden). Wel zijn rond het plangebied Dorpshuis ’t Wavertje en OBS 

Driessenschool gevestigd. Zowel het dorpshuis als de basisschool hebben een contour met een 

richtafstand van 30 meter op basis van geluid. Beide richtafstanden overlappen het plangebied 

voor een klein deel.  

 

Zoals gebruikelijk in kleine kernen is in Grootschermer sprake van een menging van functies. 

Gezien de beperkte grootte van het dorpshuis en school en het gegeven dat functiemenging 

een dorps eigen is wordt de afstand tot de geplande woonbebouwing aanvaardbaar geacht. 

 
5.11 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten 

Uit de beschreven onderzoeken, waarin het plangebied is meegenomen, zijn geen zaken naar 

voren gekomen die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de 14 woningen. 
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6 Economische uitvoerbaarheid 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad een grondexploita-

tieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewe-

zen bouwplan is voorgenomen.  

Volgens artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient een grondexploitatieplan te wor-

den vastgesteld in geval van de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen. Bij onderhavige 

ruimtelijke onderbouwing zullen de kosten van de grondexploitatie verzekerd zijn door middel 

van een gesloten exploitatieovereenkomst. Het is dan niet nodig om een grondexploitatieplan 

vast te stellen. 

 

Betreffende de ontwikkeling van de 14 woningen wordt een exploitatieovereenkomst gesloten. 
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7 Inspraak en overleg 

7.1 Algemeen 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling heeft op eind april 2010 een inloopavond 

plaatsgevonden waarin een ieder een reactie kon geven op de voorliggende plannen.  

 
Het ontwerpprojectbesluit is op 26 april 2011 bekendgemaakt in ‘De Uitkomst’, de Staatscourant 
en elektronisch. De stukken hebben vanaf 28 april 2011 gedurende zes weken ter inzage gele-
gen. Tijdens deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het indienen van een 
zienswijze. Er is één zienswijze ingediend. In het bijlagendocument is een nota opgenomen 
waarin de zienswijze is samengevat en voorzien van een reactie. Tevens is overleg gevoerd 
met instanties zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, VROM). Er zijn geen reacties ontvangen. 
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8 Juridische aspecten 

8.1 Projectbesluit 

De onderhavige ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt door middel van 

een zogenaamd projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro.  

 

Een projectbesluit bestaat in ieder geval uit een goede ruimtelijke onderbouwing (3.10 lid 2 

Wro) en uit een verbeelding die het mogelijk maakt om in een digitale omgeving de plannen 

weer te geven en de locatie (geometrische plaatsbepaling) vast te leggen (paragraaf 1.1. Bro). 

 

Daarnaast kunnen aan een projectbesluit ook voorschriften worden verbonden (3.10 lid 3 Wro). 

De als bijlage opgenomen voorschriften worden bij het nemen van het projectbesluit van toe-

passing verklaard. De voorschriften zijn gebaseerd op het ontwerp bestemmingsplan Dorpsker-

nen 2010.  

 
8.2 Wijziging ten opzichte van projectbesluit 

Zodra van het bij het projectbesluit behorende bouwplan en de hiervoor genoemde bepalingen 

wordt afgeweken qua gebruik en/of bouwen, dient opnieuw een projectbesluit- of bestemmings-

planprocedure te worden doorlopen. 


