
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Vastgesteld door de raad dd. 17-oktober-2017 
 
de griffier,            de voorzitter, 

Bestem
m

ingsplan G
iethoorn ID plan:  NL.IMRO.1708.Giethoorn-VA01 

datum:   oktober 2017 
status:   vaststelling 
auteur:  AS 
 
 
 
 
 





Vastgesteld bestemmingsplan Giethoorn – oktober 2017 



NL.IMRO.1708.Giethoorn-VA01 

Inhoudsopgave toelichting 

Hoofdstuk 1  Inleiding 1 
1.1  Aanleiding tot planontwikkeling 1 
1.2  Uitgangspunten voor het plan 1 
1.3  Plangebied 3 
1.4  Leeswijzer 3 

Hoofdstuk 2  Gebiedsbeschrijving 5 
2.1  Historische ontwikkeling 5 
2.2  Huidige situatie 7 

Hoofdstuk 3  Gebiedsvisie en uitgangspunten 15 
3.1  Planologische kaders 15 
3.2  Europees- en rijksbeleid 15 
3.3  Provinciaal beleid 20 
3.4  Regionaal beleid 24 
3.5  Gemeentelijk beleid 24 

Hoofdstuk 4  Actuele waarden 35 
4.1  Inleiding 35 
4.2  Flora en fauna 35 
4.3  Cultuurhistorie 38 
4.4  Archeologie 43 

Hoofdstuk 5  Waterparagraaf 46 
5.1  Inleiding 46 
5.2  Watertoets 46 
5.3  Beleid ten aanzien van de waterhuishouding 46 
5.4  Bestaande waterhuishouding 49 
5.5  Waterveiligheid 50 
5.6  (Grond)wateroverlast 50 
5.7  Waterkwaliteit en ecologie 50 
5.8  Riolering 51 

Hoofdstuk 6  Milieuparagraaf 52 
6.1  Milieu 52 
6.2  Geluidhinder 52 
6.3  Bodem 53 
6.4  Luchtkwaliteit 54 
6.5  Externe veiligheid 55 
6.6  Bedrijven en milieuzonering 57 
6.7  Kabels en leidingen 58 

Hoofdstuk 7  Juridische opzet 59 
7.1  Inleiding 59 
7.2  Planvorm 59 



Vastgesteld bestemmingsplan Giethoorn – oktober 2017 

7.3  Bestemmingsregeling 59 
7.4  Toelichting op de planregels 59 

Hoofdstuk 8  Financiële paragraaf 76 
8.1  Financiële haalbaarheid 76 
8.2  Planschade 76 
8.3  Exploitatieplan 76 
8.4  Maatschappelijke haalbaarheid 77 

Hoofdstuk 9 Vooroverleg en inspraak 78 
9.1  Vooroverleg 78 
9.2  Inspraak en vooroverleg 78 
9.3  Ontwerp terinzagelegging 78 

Hoofdstuk 10 Zienswijzen 79 
10.1  Ontwerp bestemmingsplan 79 

Bijlagen bij de toelichting 80 
Bijlage 1 Identiteitskaarten beschermd dorpsgezicht Giethoorn  
Bijlage 2 Schematische bevindingen inventarisatie  
Bijlage 3 Legenda ruimtelijke structuur en functies  
Bijlage 5 Reactienota inspraak en vooroverleg  
Bijlage 6    Reactienota eerste ontwerpbestemmingsplan   
Bijlage 7    Reactienota ontwerpbestemmingsplan                 
Bijlage 8    Nota van wijzigingen  
 
 





Vastgesteld bestemmingsplan Giethoorn – oktober 2017 1 

Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

1.1  Aanleiding tot planontwikkeling 
 
De gemeente Steenwijkerland streeft naar uniformiteit in haar bestemmingsplannen voor 
de (kleinere) kernen. Mede tegen dat licht worden in het kader van de actualiseringslag 
bestemmingsplannen een groot aantal verouderde bestemmingsplannen binnen de ge-
meente herzien. De Wet ruimtelijke ordening voorziet bovendien in een herziening van 
bestemmingsplannen om de 10 jaar.  
 
De vigerende bestemmingsplannen voor de kern Giethoorn dateren grotendeels uit de ja-
ren ’90 van de vorige eeuw. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet derhalve in een 
actuele juridisch-planologische regeling voor Giethoorn. In beginsel betreft het een conser-
verende herziening van vigerende plannen, waarbij echter wel rekening wordt gehouden 
met de actuele beleidsvorming van de gemeente en andere overheden. De status van een 
gedeelte van de kern als beschermd dorpsgezicht is daarnaast aanleiding om de beeldbe-
palende en landschappelijke karakteristieken van het gebied specifiek te belichten en van 
een passende regeling te voorzien.  
 
Voor het plangebied zijn tot het onherroepelijk worden van deze planherziening de hierna 
genoemde bestemmingsplannen van de gemeente Steenwijkerland geheel of gedeeltelijk 
van kracht. Daarnaast is er een aantal vrijstellingen ex art. 19 WRO geweest. 
 
Plannaam  Vastgesteld  Goedkeuring  
Giethoorn 1994 14-3-1995 2-11-1995 
Giethoorn 1994; part. herziening kamperen op het    
platteland 

10-9-1996 21-11-1996 

Giethoorn 1994; part. herziening Binnenpad 42 16-2-1999 20-5-1999 
Giethoorn 1994; part. herziening Binnenpad 97 23-3-1999 19-10-1999 
Giethoorn 1994; part. herziening Punterwerf 9-11-2004 11-2-2005 
Giethoorn 1994; wijziging ex art. 11 WRO Beulakerweg 
99 

23-5-2006 15-8-2006 

Giethoorn 1994; wijziging ex art. 11 WRO Zuiderpad 29 11-1-2005 11-2-2005 
Giethoorn 1994; part. herziening Binnenpad 43            
(De Oude Aarde) 

12-12-2006 1-3-2007 

Giethoorn Tussengebied 16-10-2001 4-2-2002 
Giethoorn Tussengebied; part. herziening omgeving        
N.H.-kerk 

31-8-2004 16-11-2004 

Giethoorn Noord 18-11-2003 22-6-2004 
Giethoorn Noord, 1e herziening 30-6-2009  
Giethoorn – Ds. T.O. Hylkemaweg e.o. 31-8-2004 25-1-2005 
Buitengebied Noord Oost 10-01-1995 ? 

1.2  Uitgangspunten voor het plan 
 
1.2.1  Doel  
Middels deze bestemmingsplanactualisering wordt gekomen tot een actuele en uniforme 
regeling voor het gehele plangebied.  
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Het huidige beleid is verouderd en speelt niet in op de recente maatschappelijke ontwikke-
lingen. Mensen hebben bijvoorbeeld de behoefte om ruimer en luxer te wonen en ook de 
vraag naar mantelzorgvoorzieningen en levensloop-bestendig wonen stijgt. De gemeente 
wil hieraan medewerking verlenen, maar wel op een manier die stedenbouwkundig en 
landschappelijk aanvaardbaar is. Een groot gedeelte van Giethoorn is namelijk aangewe-
zen als beschermd dorpsgezicht en heeft een geheel eigen identiteit en karakteristiek. Om 
het behoud en de versterking van deze identiteit te kunnen borgen en reguleren is voor zes 
verschillende deelgebieden binnen het beschermd dorpsgezicht een Identiteitskaart opge-
steld en een grondige inventarisatie uitgevoerd op perceelsniveau. Op grond van deze in-
ventarisatie en analyse is vervolgens in onderhavig bestemmingsplan een doorvertaling 
gemaakt naar een juridische regeling, waarmee de karakteristieke kenmerken van Giet-
hoorn worden vastgelegd, voor zover ruimtelijk relevant. Ik mis hier de Beulakerweg als 
gebied. 
 
Deze actualisering betekent in enkele gevallen dus een verruiming van de huidige bouw- 
en gebruiksmogelijkheden, maar vooral ook een beschermende nieuwe regeling, die de zo 
kenmerkende identiteit van Giethoorn voor de toekomst moet waarborgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligging Giethoorn in gemeente Steenwijkerland 
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1.2.2  Juridische planvorming  
Dit bestemmingsplan is een zogenaamd gedetailleerd bestemmingsplan met een beheers-
karakter. De keuze voor ‘mate van gedetailleerdheid’ uit zich vooral in een op perceels-
niveau goed uitgewerkte verbeelding op grond van een grondige inventarisatie aan de 
hand van een beschrijving en analyse van de zogenaamde ‘identiteitsdragers’ van het be-
schermd dorpsgezicht van Giethoorn. Het gaat daarbij om aspecten die van invloed zijn op 
de ruimtelijke kwaliteit en die gezamenlijk zorgen voor de zo kenmerkende karakteristiek 
van het dorp. Te denken valt aan kapvormen, nokrichtingen, goot- en bouwhoogte, oriën-
tatie van de bebouwing en de verhouding tussen massa en ruimte.  
 
Daar waar deze kenmerken (nog) passen binnen het identiteitsbeeld van het beschermd 
dorpsgezicht zijn ze specifiek vastgelegd. Waar verstoring van het identiteitsbeeld is opge-
treden is juist enige ruimte geboden voor initiatieven om het beeld te verbeteren, passend 
in de karakteristiek van Giethoorn  . Op perceelsniveau is voor woningen en voorzienin-
gen afzonderlijk aangegeven wat waar gebouwd mag worden en wel op een zodanige wij-
ze dat de invloed op de ruimtelijke kwaliteit en het belang van de buren daarbij vooraf is 
meegewogen.  
 
Door een uniforme regeling voor alle inwoners van het plangebied ontstaat rechtszeker-
heid en rechtsgelijkheid. Het bestemmingsplan Giethoorn vervangt, na vaststelling, meer-
dere oude bestemmingsplannen met een diversiteit aan mogelijkheden en regels.  

1.3  Plangebied 
 
Het plangebied omvat de gronden die zijn gelegen binnen de woonkern Giethoorn en de 
lintbebouwing langs de Beulakerweg. De verblijfsrecreatieterreinen in Giethoorn, het wa-
terresort Bodelaeke en het recreatiepark aan de Kloostersteeg 2, waarvoor recentelijk 
nieuwe bestemmingsplannen zijn vastgesteld maken geen onderdeel uit van dit bestem-
mingsplan. 
  
De grenzen van de vigerende bestemmingsplannen in combinatie met de grenzen van het 
beschermd dorpsgezicht gelden veelal als grens van het bestemmingsplan. Het huidige 
gebruik heeft op een aantal locaties aanleiding gegeven voor aanpassing van de grenzen 
van het bestemmingsplan. 

1.4  Leeswijzer 
 
Na dit inleidend hoofdstuk volgt een beschrijving van de historische ontwikkeling en de 
huidige situatie en karakteristiek van het plangebied. Vervolgens komen de relevante be-
leidskaders op rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau aan bod. In een hoofd-
stuk over de actuele waarden binnen het plangebied wordt nader ingegaan op de aspecten 
flora en fauna, cultuurhistorie en archeologie. Hierna volgen een uitgebreide waterpara-
graaf en de milieuparagraaf. In een hoofdstuk over de juridische opzet wordt het juridi-
sche deel van het bestemmingsplan (de planregels in combinatie met de verbeelding) na-
der toegelicht, waarna tot slot de aspecten handhaving en haalbaarheid (financieel en 
maatschappelijk) aan bod komen.  
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Hoofdstuk 2  Gebiedsbeschrijving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1  Historische ontwikkeling 
 
Ontwikkelingen tot de 16e eeuw 
Giethoorn is gelegen in een laagveengebied in de kop van Overijssel. Voordat de eerste 
bebouwing ontstond, was deze omgeving een nat en moerassig gebied aan de voet van het 
hoger gelegen Drents Plateau. De eerste bebouwing in deze streek verrijst steeds nabij na-
tuurlijke afwateringen op de door verstuivingen en afzettingen verhoogde gronden. Zo 
ook nabij het Giethoornsche meer. In de twaalfde eeuw ontstaan hier drie kleine nederzet-
tingen met boerderijen, ongeveer ter hoogte van het huidige Jonen en Dwarsgracht. Vanuit 
die nederzettingen wordt het land in gebruik genomen voor akkerbouw, waarbij het 
wordt verkaveld in oostwest gerichte weren, die door vaarten van elkaar gescheiden wer-
den en door lage dijken (kaden) haaks daarop werden beschermd tegen wateroverlast.  
 

Historische kaart Giethoorn uit 1849 
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Om geschikt te zijn voor akkerbouw moeten de weren ontwaterd worden. Hierdoor daalt 
de grondwaterspiegel, komt het veen droog te staan en treedt inklinking van de bodem op.  
Als gevolg daarvan is de grond op den duur niet meer geschikt voor akkerbouw en wordt 
ze in gebruik genomen als hooi- en weideland. Landinwaarts worden dan nieuwe stukken 
moeras verkaveld en via hetzelfde systeem van weren, wijken en kaden geschikt gemaakt 
voor akkerbouw. De boerderijen schuiven met de akkerbouw mee op naar het oosten. Dit 
proces herhaalt zich waardoor er tussen de 12e en 16e eeuw als het ware sprake is van een 
mobiel veendorp. In de 16e eeuw belandt dit mobiele veendorp bij de Gieterse Dijk (de 
huidige Beulakerweg), waar een langgerekt wegdorp met boerderijen, hofsteden en een 
kerk ontstaat: Giethoorn.  
 
Tweede helft 16e eeuw  
In deze periode in de tweede helft van de 16e eeuw komt onder invloed van de kanalise-
ring van de Steenwijker Aa, de aanleg van de Walengracht en de aanleg van het Noorder-
diep de turfproductie en handel op gang. Het accent verschuift van akkerbouw naar turf-
productie en het proces van het oostwaarts opschuivende veendorp stopt. Ten behoeve 
van het transport van de turf worden vier verbindingen naar het Giethoornse Meer aange-
legd; de Tijssengracht, de Bouwersgracht, de Cornelisgracht en de Zuidergracht. Alleen de 
Tijssengracht en de Cornelisgracht zijn momenteel nog aanwezig. Ten oosten van de Gie-
terse Dijk worden de gronden tussen de grachten bereikbaar gemaakt door aanleg van 
verschillende aantakkingen haaks op de hoofdvaarten. Op de knooppunten van hoofd-
vaart en aantakking ontstaat bebouwing.  
 
17e eeuw  
Doordat de turfproductie een aanzienlijke uitbreiding kent in de 17e eeuw, verandert 
Giethoorn gaandeweg van een agrarisch dorp naar een dorp dat als voornaamste be-
staansbron de turfproductie en -handel heeft. Omdat het transport over water daarbij een 
bepalende rol speelt, uit deze verschuiving zich ook in de fysieke opbouw van het dorp: de 
verschillende dwarsvaarten worden met elkaar verbonden tot een aaneengesloten vaart.  
 
Aan die vaart verrijst een tweede bebouwingslint: de huidige Dorpsgracht. Dit tweede be-
bouwingslint gaat de ruggengraat van het dorp vormen: de kiem voor de huidige hoofd-
structuur is daarmee gelegd. Ten oosten van de Dorpsgracht ontstaat in deze periode 
waarschijnlijk een tweede reeks dwarsvaarten met bebouwing. Het oorspronkelijke be-
bouwingslint lang de Gieterse Dijk raakt in verval, geleidelijk aan verdwijnt hier steeds 
meer bebouwing.  
 
18e eeuw  
In de 18e eeuw blijft Giethoorn langs de Dorpsgracht verder groeien en verdichten. Het 
omliggende landschap verandert ook. De veenafgravingen leiden tot petgaten en legak-
kers. Op de uitgeveende kavels ontstaan kraggen van biezen, riet en zegge en in een later 
stadium houtgewassen. Van het riet wordt dankbaar gebruik gemaakt in de bouw, de vele 
rieten daken herinneren daar nu nog aan. Het afgegraven landschap is wel kwetsbaar en 
een aantal stormen in de 18e en 19e eeuw leiden dan ook tot afslag van het land zodat er 
grote plassen ontstaan, de zogeheten wieden, waaronder het Beulakerwijde, het Boven-
wijde en het Molengat. Door het ontstaan van het Bovenwijde en van het Molengat wordt 
niet alleen land, maar ook veel bebouwing weggeslagen. Dit proces heeft zichtbare gevol-
gen voor de bebouwing gehad; de bebouwing werd vanaf die tijd op hoger gelegen 
“huuspollen” gebouwd en kreeg een hoger vloerpeil. 
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19e eeuw  
In de loop van de 19e eeuw raken vrijwel alle gronden uitgeveend. Andere gebieden in 
Drenthe en Overijssel nemen de rol van turfproductie over en dit betekent het einde van 
Giethoorn als productiegebied van turf. Het dorp schakelt over op landbouw: de uitge-
veende gronden worden in gebruik genomen als hooi- en weideland. 
 
Giethoorn groeit verder waarbij er aan het Binnenpad een zeer dicht bebouwd lint ont-
staat. Er ontstaan paden langs het water zodat de kavels ook over land bereikbaar worden. 
De kerk aan de Gieterse Dijk wordt vernieuwd en er ontstaan twee kerken aan de Dorps-
gracht op de kruising met de Cornelisgracht en de Brouwersgracht. Ook verrijst er weer 
nieuwe bebouwing aan de Gieterse Dijk (Beulakerweg). Ten westen van de Dorpsgracht 
wordt met behulp van een aantal molens het Wiede ingepolderd (Gieterse polder, Halve 
Deukten). 
 
20e eeuw  
In de 20e eeuw wordt het kanaal Steenwijk-Beukers aangelegd. De aanleg van het kanaal 
zorgt voor onderbrekingen van de oude oostwest verbindingen, de Brouwersgracht, de 
Zuidergracht en de Oude Kerkweg. De Brouwersgracht en de Zuidergracht komen hier-
door uiteindelijk te vervallen. Het natte veenlandschap van petgaten en legakkers wordt 
direct ten westen van het kanaal ingepolderd. Hierdoor heeft dit deel van het buitengebied 
een heel ander, grootschaliger karakter dan het landschap verder westelijk (rond Dwars-
gracht en Jonen), waar het veenlandschap wel deels bewaard is gebleven.  
 
In de tweede helft van de 20e eeuw verbetert de ontsluitingsstructuur van Giethoorn. Pa-
den worden verbreed en toegankelijk voor de auto en langs het kanaal wordt een nieuwe 
verbinding met Steenwijk aangelegd (N334), deels over de bestaande Beulakerweg. Een 
andere ontwikkeling is de schaalvergroting en mechanisatie in de landbouw waardoor de 
landbouw als bestaansbron in de kern Giethoorn in belang afneemt. Het toerisme in het 
zuiden van het dorp neemt deze rol over. In Giethoorn ontstaan veel terreinen voor zo-
merhuisjes en kampeeraccommodaties. Ook breidt het dorp zich uit door middel van ver-
dichting langs de Beulakerweg en een aantal nieuwe woonwijken. De bebouwingsstruc-
tuur langs de Dorpsgracht blijft echter intact en wordt in 1985 aangewezen als ‘beschermd’ 
dorpsgezicht’ samen met Dwarsgracht. 

2.2  Huidige situatie 
 
De huidige ruimtelijke opbouw van Giethoorn is een resultante van de historische ontwik-
keling van het gebied. De Beulakerweg en de Dorpsgracht zijn de bepalende structuren 
van het uitgestrekte dorp. Deze noordzuid gerichte ruggengraten worden gekruist door 
verschillende oostwest gerichte structuren, waarvan de twee bewaard gebleven historische 
hoofdontsluitingen de Thijssengracht en de Cornelisgracht samen met de Kerkweg de be-
langrijkste vormen. Daarnaast is er een groot aantal kleinere oostwest gerichte structuren 
in de vorm van watergangen, paden en landwegen. Samen vormt dit stelsel van structuren 
het raamwerk van het dorp. De gebieden binnen dit raamwerk kennen een afwisselende 
invulling als open gebied, recreatieterrein of woonwijk.  
 
In de hierna volgende analyse worden eerst de aspecten waterhuishouding, natuur en 
landschap globaal beschreven op het niveau van de gemeente Steenwijkerland. Vervol-
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gens is voor Giethoorn specifiek de huidige ruimtelijke en functionele structuur beschre-
ven en geanalyseerd. 
 
2.2.1 Waterhuishouding 
De Wieden en Weerribben vormen overblijfselen van een omvangrijk veenlandschap op 
de overgang van het Drents Plateau naar de voormalige Zuiderzee. De overgang naar het 
stuwwallandschap van Paasloo en Steenwijk verloopt vrij abrupt. De meer geleidelijke 
overgang naar de voormalige Zuiderzeekust wordt alleen in het zuidwesten onderbroken 
door het Hoge Land van Vollenhove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De waterhuishouding was naar huidige maatstaven niet optimaal. Het gebied over-
stroomde regelmatig vanuit zee en het achterliggende gebied tussen het Drents Plateau en 
de kust was erg nat. Door de kanalisatie van de Steenwijker Aa in 1632, ter verbetering van 
de scheepsvaart, vond tevens een snellere afvoer van het oppervlaktewater plaats. De Lin-
de en het Meppelerdiep zijn in een latere fase min of meer gekanaliseerd of ingekaderd. De 
bouw van het gemaal A.F. Stroink in 1919 heeft de waterhuishouding sterk verbeterd. Het 
gemaal A.F. Stroink ligt aan de oude Zuiderzeedijk tussen Vollenhove en Blokzijl (Weg 
van Twee Nijenhuizen). Het gemaal regelt het peil op de boezem (waterbergingsgebied) 
van Noordwest-Overijssel en indirect van de polders in Noordwest-Overijssel, de polder 
Nijeveen-Kolderveen en het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense Aa. De totale 
oppervlakte van dit gebied is ruim 50.000 hectare.  
 
Water dat werd afgelaten van het Meppelerdiep (om Meppel te ontlasten) werd uitge-
pompt op de Zuiderzee. Vroeger werd uitsluitend water uit het bovengenoemde gebied 
weggevoerd, maar sinds 1996 wordt er bij een te laag waterpeil ook water ingelaten. Er 
werd voor 1997 al water ingelaten vanuit Friesland bij de Linthorst-Homansluis.  
Die inlaat is in 1997 verplaatst naar gemaal Stroink. Het verplaatsen van de inlaat was be-
doeld om de waterkwaliteit van het inlaatwater te verbeteren. Het water uit het Vollenho-
vermeer was in 1997 namelijk fosfaat armer dan het Friese water. Het inlaten van water 

Verschil tussen IJsselmeerpeil, boezempeil en polderpeil (bron: Waterschap Reest en Wieden) 
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betekent altijd dat extra fosfaat het gebied inkomt, hoe goed de kwaliteit van dat inlaatwa-
ter ook is. Het Gemaal Stroink is niet in eerste instantie aangelegd om Meppel te ontlasten, 
maar om de waterstand in de polders en de het gebied van de Wieden en Weerribben be-
ter te reguleren.  
 
De natuurlijke landschappelijke samenhang is verstoord door de aanleg van de ontgin-
ningspolders (1928-1968) en de aanleg van de Noordoostpolder (1942). Door sterkere in-
klinking en ontginning zijn de in de boezem gelegen polders lager komen te liggen dan de 
boezem zelf. Aanvoerbronnen van de boezem zijn: neerslag, de Steenwijker Aa en bema-
ling uit de polders. Afvoer en verlies van water vinden plaats door verdamping, continue 
wegzijging naar lager gelegen polders en de afvoer van gemaal A.F. Stroink.  
 
2.2.2 Natuur  
Binnen de gemeente Steenwijkerland kunnen de natuurwaarden verdeeld worden in vier 
hoofdgroepen: de laagveenmoerassen, de houtwallengebieden, de heide- en bosgebieden 
op de hogere zandgronden en de weidevogelgebieden. Een gedeelte van Giethoorn, ooste-
lijk van de Dorpsgracht, is gelegen binnen het  Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit 
laagveenmoerasgebied behoort tot één van de belangrijkste moerasgebieden van Europa 
en is daarom ook aangewezen als vogel- en habitatrichtlijngebied. Deze moerassen bestaan 
uit een afwisseling van open water, moerasrietland, tril-venen en moerasbos. Het gebied 
vormt een leefgebied voor veel (bedreigde) diersoorten, waaronder veel broedvogels als 
de Roerdomp, Purperreiger en de Zwarte Stern. Voor instandhouding van dit belangrijke 
natuurgebied zijn vooral beheer, waterhuishouding en rust van belang. 
 
2.2.3 Landschap  
Van oorsprong komen er in de gemeente Steenwijkerland drie landschapstypen voor, te 
weten het zandlandschap, het veenlandschap, en het zeekleilandschap. Door verschillende 
ontginnings- en gebruikswijzen zijn er in de loop van de tijd enkele nieuwe landschapsty-
pen ontstaan. Giethoorn is gelegen binnen het veenlandschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Landschapstypen 
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In het veenlandschap kunnen de volgende landschapstypen worden onderscheiden:  
• Slagenlandschap  

In deze gebieden is turf gewonnen door droge vervening. De gebieden kenmerken zich 
door het open karakter en de opstrekkende strokenverkaveling. De ruimtelijke structuur 
wordt bepaald door deze verkaveling en de lange smalle percelen en perceelssloten. De 
bebouwing bestaat uit weg/lintdorpen. De gronden langs de oostzijde van de Beulakerweg 
vallen grotendeels binnen dit landschapstype. 

• Kraggenlandschap  
Dit landschapstype is van oorsprong een slagenlandschap dat door de turfwinning sterk 
van karakter veranderd is. Het landschap is kleinschalig en kenmerkt zich door een afwis-
seling van petgaten, legakkers, kraggen, rietlanden en open water. De verlanding en het 
wisselende grondgebruik hebben geleid tot een rijke variatie in milieutypen. De bebou-
wing vond plaats langs de (dwars)grachten. Het Wiedengebied werd vermoedelijk reeds 
in de Middeleeuwen op weinig systematische wijze verveend. Men nam onvoldoende 
voorzorgmaatregelen om afslag van de legakkers te voorkomen. Als gevolg hiervan ont-
stonden kleine plassen, die onder invloed van de wind steeds groter werden. Gronden aan 
de noord- en oostzijde binnen het plangebied zijn gelegen binnen dit landschapstype. 

• Droogmakerijen/jonge veenontginningslandschap 
Hieronder valt de polder Giethoorn, ten westen van de Beulakerweg. Dit jongere land-
schapstype is ontstaan door inpoldering in de periode 1928-1968 door de N.V. ontgin-
ningsmaatschappij ‘Land van Vollenhove’. Kenmerkend is het planmatige karakter, de la-
ge ligging en de smalle percelering. Hier en daar komen restanten van het oude veenont-
ginningslandschap voor. De polders zijn omsloten door ringdijken en -vaarten. Langs de 
lijnrechte wegen komt gestructureerd ontwikkelde bebouwing voor. De wegen met zware 
beplanting geven maat aan de open polders. 
 
2.2.4 Ruimtelijke structuur 
Ruimtelijk gezien kent Giethoorn min of meer een driedeling in de vorm van het lint langs 
de Dorpsgracht, dat aangewezen is als beschermd dorpsgezicht, het lint langs de Beula-
kerweg en de diverse uitbreidingswijkjes en recreatieparken die hiertussen zijn ontstaan.  
 
Beschermd dorpsgezicht 
Voor het gedeelte van Giethoorn dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht is de 
Dorpsgracht de belangrijkste structuur. Deze Dorpsgracht is overal in Giethoorn als duide-
lijke ruimtelijke eenheid herkenbaar, maar vertoont in verschillende deelgebieden binnen 
het beschermd dorpsgezicht een ander ruimtelijk karakter. De ruimtelijke diversiteit in de 
deelgebieden, met name bepaald door het afwisselende spel tussen pad en gracht en de 
variatie in bebouwingsdichtheid, is zeer beeldbepalend en typerend voor Giethoorn. De 
Dorpsgracht geldt als een verbindende structuur tussen de verschillende deelgebieden en 
zorgt daardoor voor eenheid en samenhang binnen de diversiteit van het totale dorp. 
 
Een tweede zeer bepalend kenmerk voor de ruimtelijke structuur van Giethoorn zijn de 
typisch Giethoornse bajonetaansluitingen. Deze ‘knikken’ in de waterstructuur bestaan uit 
de oorspronkelijke bajonetaansluitingen op de hoofdgrachten enerzijds en de bajonetaan-
sluitingen die zijn ontstaan bij de latere onderlinge verbinding van de dwarsgrachten an-
derzijds. Deze laatsten onderscheiden zich van de eersten doordat het pad hier niet direct 
aan het water ligt, maar achter de kavels. 
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Daarnaast is het contact vanuit het bebouwingslint met het omliggende landschap zeer 
kenmerkend voor Giethoorn. Het bebouwingslint langs de Dorpsgracht grenst voor een 
groot deel direct aan het open landschap. Hierdoor is er tussen de bebouwing door zicht 
op het open landschap, waarbij het landschap op sommige punten zelfs tot aan de gracht 
het dorp binnendringt. Omgekeerd tekent het silhouet van het dorp zich duidelijk af door 
de directe ligging aan het open landschap. 
 
In paragraaf 4.3 wordt dieper ingegaan op de identiteit en ruimtelijke kenmerken van de 
diverse deelgebieden binnen het beschermd dorpsgebied en de manier waarop daarmee in 
onderhavig bestemmingsplan is omgegaan. 

Ruimtelijke structuur Giethoorn 
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Beulakerweg 
De (oude) Beulakerweg is een tweerijig lint en loopt parallel aan het kanaal Beukers-
Steenwijk. Het kanaal heeft de lintbebouwing afgesloten van het achterland en door de 
nieuwe N334 zijn de westelijke woningen aan het lint met de achterzijde aan de weg ko-
men te liggen. De N334 wordt in het zuiden van het plangebied begeleid door een paral-
lelweg, welke meer noordelijk nabij de Deukten tweezijdig wordt. De bebouwingsdicht-
heid is in het zuidelijk deel laag, met een sterke verdichting rond de Ds. T.O. Hylkemaweg 
(Giethoorn-Zuid). Ook meer naar het noorden, rond de Kerkweg is de bebouwingsdicht-
heid aanmerkelijk hoger. De oude lintbebouwingen (noord en zuid) zijn hierin nog her-
kenbaar. Ter hoogte van de Kerkweg wijkt de oostelijke parallelweg van de N334 af. De 
historische lintbebouwing volgt hier de ‘oostelijke parallelweg’ en naar het noorden toe 
neemt de bebouwingsdichtheid af.  
 
De bebouwing langs de (oude) Beulakerweg bestaat voornamelijk uit niet in de rooilijn 
geplaatste woonhuizen en boerderijen, op smalle percelen, die schuin op de weg uitko-
men. De bebouwing volgt over het algemeen de parcellering. De erfbeplanting bestaat uit 
hagen, fruitbomen en solitairen. Door verdichting, vergroting en functieverandering is de 
bebouwingsstructuur langs de Beulakerweg aan verandering onderhevig.  
 
Uitbreidingswijkjes en recreatieterreinen 
Nieuwbouwwijkjes bevinden zich aan de Kerkweg (Giethoorn Noord), aan de Ds T.O. 
Hylkemaweg en aan de Cornelisgracht. Giethoorn Noord bestaat uit een mix van de oude 
lintbebouwing, ’60-er jaren bebouwing, de nieuwbouw van Giethoorn Noord uit begin de-
ze eeuw en sportvelden.  
 
Zuidelijk van de Ds T.O. Hylkemaweg is een combinatie te vinden van historische lintbe-
bouwing en woningbouw uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Verschillende types, 
waaronder semi-bungalows, vrijstaande, halfvrijstaande woningen en rijen woningen, 
wisselen elkaar tamelijk willekeurig af.  Ook is hier enige grootschalige en op het toerisme 
gerichte bebouwing. Noordelijk van de Ds. T.O. Hylkemaweg en evenwijdig aan de 
Beulakerweg bevindt zich de Nering, een bedrijventerrein passende in de maat van Giet-
hoorn. 
 
Aan de westkant van het kanaal, ter hoogte van de Cornelisgracht, is woonbebouwing 
aanwezig en zijn watersport gelieerde bedrijven gevestigd. De woonbebouwing is gevari-
eerd, uit de periodes vanaf de jaren veertig van de twintigste eeuw tot begin van de eenen-
twintigste eeuw en bestaat uit zowel vrijstaande, halfvrijstaande woningen als rijen wo-
ningen.  
 
De recreatieterreinen welke gelegen zijn binnen het beschermd dorpsgezicht, veelal ont-
staan vanaf de jaren ’70, zijn opgenomen in het recentelijk vastgestelde bestemmingsplan 
Giethoorn Verblijfsrecreatieterreinen. Ook voor het in ontwikkeling zijnde recreatiepark 
Bodelaeke, ten zuiden van Cornelisgracht, is een apart bestemmingsplan opgesteld. De ve-
le recreatieparken en jachthavens zijn prominent aanwezig in de ruimtelijke structuur van 
het dorp. 
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2.2.5 Functionele structuur  
In de kern Giethoorn is een grote diversiteit aan functies aanwezig. In de (historische) lin-
ten en de uitbreidingswijkjes voert wonen de boventoon, maar de toeristisch-recreatieve 
sector is eveneens zeer prominent aanwezig in de vorm van bijvoorbeeld recreatieparken, 
botenverhuur, bed en breakfast, musea en horeca. Langs het kanaal zijn een aantal jacht-
havens gelegen en noordelijk van de Cornelisgracht ligt een klein bedrijventerrein. 
 
Daarnaast is rond de Ds. T.O. Hylkemaweg / Eendrachtsplein een concentratie van detail-
handel, horeca en een Kulturhus te vinden. In de kern zijn een tweetal kerken: de Her-
vormde kerk aan de Beulakerweg in Giethoorn-Noord en de Doopsgezinde kerk aan het 
Binnenpad in Giethoorn-Zuid. Ook zijn er een tweetal scholen voor basisonderwijs in 
Giethoorn: de Noorderschool en de Zuiderbasisschool. 
 

Functionele structuur Giethoorn 
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2.2.6 Identiteit 
Giethoorn is door haar unieke ruimtelijke karakteristiek een dorp met een geheel eigen 
identiteit. Het geniet daardoor bekendheid in heel Nederland en tot ver buiten de lands-
grenzen. De relatie tussen de bebouwingslinten en de (landschappelijke) omgeving is es-
sentieel voor de herkenbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis en de ruimtelijke kwa-
liteit van het dorpsbeeld. Gezien de unieke (historische) kenmerken is een groot gedeelte 
van het dorp (langs de Dorpsgracht) dan ook aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
 
Om de unieke ruimtelijke kenmerken van het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn 
eenduidig vast te leggen zijn voorafgaand aan het opstellen van dit bestemmingsplan 
‘Identiteitskaarten’ opgesteld, waarin de belangrijkste dragers van het begrip ruimtelijke 
kwaliteit zijn geobjectiveerd en vastgelegd. Hierbij is binnen het beschermd dorpsgebied 
een indeling gemaakt in zes deelgebieden, welke elk een eigen, duidelijk van elkaar te on-
derscheiden ruimtelijke karakteristiek hebben. Op grond van deze ‘Identiteitskaarten’ zijn 
de huidige ruimtelijke karakteristieken van het beschermd dorpsgezicht op perceelsniveau 
in kaart gebracht in zogenaamde ‘Staalkaarten’.   
 
De ´Identiteits- en Staalkaarten’ hebben de input gevormd voor onder meer de bestem-
mingslegging op perceelsniveau. Daar waar de ruimtelijke karakteristieken (nog) passen 
binnen het identiteitsbeeld van Giethoorn zijn ze specifiek vastgelegd, daar waar versto-
ring van het identiteitsbeeld is opgetreden is juist ruimte geboden voor initiatieven die het 
beeld ten goede kunnen doen keren. In paragraaf 4.3 wordt verder ingegaan op de verta-
ling van deze Identiteit in het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 3  Gebiedsvisie en uitgangspunten 
 

3.1  Planologische kaders  
In de keuze van het te voeren beleid dient een gemeente rekening te houden met het opge-
stelde beleid op diverse overheidsniveaus. In dit hoofdstuk wordt, voor zover het beleid 
van toepassing is op het plangebied of doorwerkt in het gemeentelijke beleid, hieraan de 
nodige aandacht besteed. 

3.2  Europees- en rijksbeleid 
 
Als lid van de Europese Unie heeft Nederland een verplichting om het Europese beleid 
(inclusief de Europese richtlijnen) te laten doorwerken in nationaal beleid. Het belangrijk-
ste Europese beleid met ruimtelijke consequenties voor het plangebied is opgenomen in 
Natura 2000, met de bijbehorende Vogel- en Habitatrichtlijn, het Verdrag van Malta en de 
Kaderrichtlijn Water. Bij nieuwe ruimtelijke initiatieven dient (via het nationaal beleid) aan 
dit beleid gehoor te worden gegeven en te worden getoetst. 
 
3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een nieuwe structuurvisie opgesteld: de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leef-
baar en veilig’. Deze is in samenhang met het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Orde-
ning (Barro/ AmvB Ruimte) in werking getreden op 17 december 2011. Hierna wordt kort 
de doelstelling van dit nieuwe beleid samengevat. 
 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het Rijk naar met een 
krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, inves-
teringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar ver-
bindt. Dit doet het Rijk samen met andere overheden. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een 
filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en 
een selectieve rijksbetrokkenheid. 
 
Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig om die nieuwe aanpak 
vorm te geven. De verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit zijn 
gedateerd door nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de eco-
nomische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen die onder ande-
re ontstaan omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. De structuurvisie 
geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en 
is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 
 
In de structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 
2028. De forse bezuinigingsopgave maakt dat er scherp geprioriteerd moet worden. De fi-
nanciële middelen zijn de komende jaren beperkt en private investeerders zijn terughou-
dender. Hierdoor vertragen projecten, worden deze heroverwogen of zelfs gestopt. Daar-
naast werkt de huidige wijze van financiering van gebiedsontwikkeling niet meer. Nieuwe 
verdienmodellen en andere kostendragers zijn nodig om gebiedsontwikkeling weer van 
de grond te krijgen. Tegelijkertijd vragen grote opgaven op het gebied van concurrentie-
kracht, bereikbaarheid, leefbaarheid & veiligheid om rijksbetrokkenheid. 
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Voor de binnenvaart heeft het Rijk de ambitie om een vlot, betrouwbaar hoofdvaarwegen-
net te realiseren, waarbij gestreefd wordt naar een wachttijd van maximaal 30 minuten 
voor schepen bij sluizen. Daarbij wordt ook de capaciteit van de vaarwegen vergroot, zo-
dat het groeiende (inter)nationale transport van de mainports en greenports over het water 
zonder kwaliteitsverlies afgewikkeld kan worden. Het Rijk geeft bij het beheer en onder-
houd prioriteit aan de hoofdtransportassen en de belangrijkste knelpunten. Ook houdt het 
Rijk hierbij rekening met (de gevolgen van) klimaatverandering voor de vaarwegen en an-
dere belangen in het watersysteem. Het Rijk heeft belang bij het scheiden van de beroeps- 
en recreatievaart. Dit komt de veiligheid ten goede en bevordert de doorstroming op het 
hoofdvaarwegennet. Het Basisrecreatietoervaartnet (BRTN) is hierbij het uitgangspunt. 
Hierover worden afspraken gemaakt met medeoverheden. Binnen het plangebied zijn 
geen waterlopen gelegen die onderdeel uitmaken van het BRTN.  
 
De AmvB ruimte (Barro) bevat algemene regels voor bestemmingsplannen. Zo bepaalt het 
Barro onder meer dat bestemmingsplannen de doorvaart voor schepen niet mogen be-
lemmeren als in het plan zich een vrijwaringszone van een rijksvaarweg bevindt. Verder 
staat eveneens in dit besluit dat bestemmingsplannen binnen reserveringsgebieden geen 
plannen mogen bevatten die uitbreidingen van het spoor belemmeren. Een bestemmings-
planwijziging mag ook geen belemmering bevatten voor het gebruik en geschikt maken 
van elektriciteitsproductieinstallaties, kernenergiecentrales, hoogspanningsverbindingen, 
buisleidingen, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), primaire waterkeringen (buiten het 
kustgebied) en het IJsselmeergebied.  
 
Het plangebied heeft geen directe relatie met een van de kaarten of bepalingen van het de 
Rijksstructuurvisie of van de AMvB Ruimte. Het bestemmingsplan ‘Giethoorn’ is daarmee 
niet in strijd met de AMvB Ruimte en de SVIR.  
 
3.2.2 Natura 2000 
Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden met als doel het ontwikkelen en 
in stand houden van soorten en ecosystemen die belangrijk zijn voor Europa. Deze gebie-
den zijn aangewezen op basis van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitat-
richtlijnen.  
 
Het beleid houdt echter niet bij de landsgrenzen op, vogels en planten trekken zich im-
mers niets aan van landsgrenzen. Er zijn drie thema’s die centraal staan bij Natura 2000, 
zoals volgt uit diverse bronnen van het regiebureau Natura 2000, te weten beleven, ge-
bruiken en beschermen:  

• Beleven houdt in dat er ruimte wordt gecreëerd voor recreatie. Recreatie en na-
tuurontwikkeling in dezelfde omgeving betekent echter wel dat er goede afspra-
ken gemaakt moeten worden.  

• Met gebruiken wordt bedoeld dat de natuur naast haar schoonheid ook economisch 
functioneel is. Wonen, werken en recreëren in een mooie omgeving is het streven, 
waarbij economie en ecologie met elkaar in balans dienen te zijn.  

• Beschermen wil zeggen het duurzaam beschermen van flora en fauna.  
 
Het ideaalbeeld wordt bereikt wanneer de drie thema’s in combinatie met elkaar zonder 
problemen van toepassing kunnen zijn op natuurgebieden. Het ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) neemt hierin het voortouw, door Natura 2000-
gebieden aan te wijzen. 
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Bij het aanwijzen van een gebied wordt op basis van enkel ecologische argumenten be-
paald welke natuurwaarden op welke locatie geholpen moeten worden en welke doelstel-
lingen daarbij behaald moeten worden. Voor ieder definitief aangewezen natuurgebied 
dient een beheersplan opgesteld te worden met een looptijd van zes jaar. Een dergelijk be-
heersplan wordt opgesteld in goed overleg met eigenaren, beheerders en betrokken over-
heden (met name gemeenten, waterschappen en provincies). Het plan geeft weer wat er 
moet gebeuren om de gestelde doelen te bereiken en wie daarvoor verantwoordelijk is. 
Natura 2000-gebieden kennen een bepaalde bescherming. Deze bescherming is vastgelegd 
in de Natuurbeschermingswet.  
 
Gemeenten zijn derhalve verplicht om beheersplannen ten aanzien van Natura 2000-
gebieden door te laten werken in het betreffende bestemmingsplan, indien een dergelijk 
gebied (gedeeltelijk) binnen het plangebied valt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhavig plangebied is voor een gedeelte gelegen binnen het Natura 2000-gebied de 
Wieden en in de directe nabijheid van het Natura 2000-gebied de Weerribben. Deze gebie-
den zijn aangeduid als ‘Habitatrichtlijngebied’ en ‘Vogelrichtlijngebied’. In deze gebieden 
bevindt zich het grootste laagveenmoeras van Europa, waar het zogenaamde trilveen 

Natura 2000 gebied de Wieden 
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voorkomt. In de Wieden en Weerribben komen ook de zeldzame Grote Vuurvlinder, 
Roerdomp, Purperreiger en de Zwarte Stern voor.  
 
Het bebouwde gebied valt buiten het feitelijke habitat- en vogelrichtlijngebied. Gelet op de 
intentie van dit bestemmingsplan, als conserverend bestemmingsplan, zullen alleen de 
meer algemene inzichten over biotopen en habitat doorwerking hebben in de bestem-
mingsplanregels van onbebouwde gronden. Dit betekent onder andere dat als voorwaarde 
geldt, dat bij wijziging of afwijken van het bestemmingsplan met betrekking tot flora en 
fauna onderzocht moet worden of de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 
 
3.2.3  Flora- en faunawet 
Naast de eerder genoemde nota’s is in Nederland de Flora- en faunawet van kracht. Deze 
wet is de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In aanvulling op de 
bestemmingsplanprocedure moet voor de uitvoering van alle ruimtelijke plannen worden 
onderzocht welke natuurwaarden aanwezig zijn en of er verbodsbepalingen uit de Flora- 
en faunawet zullen worden overtreden. 
 
3.2.4  Verdrag van Malta 
Het Verdrag van Malta, ook wel de Conventie van Valletta genoemd, is een Europees ver-
drag dat in 1992 is ondertekend door de lidstaten van de Raad van Europa. Het verdrag is 
er op gericht het bodemarchief beter te beschermen. Het bodemarchief bestaat uit alle ar-
cheologische waarden die zich in de grond bevinden, zoals gebruiksvoorwerpen,  
grafvelden en nederzettingen. Deze archeologische waarden dienen op een integrale wijze 
beschermd te worden, waarbij de volgende drie principes gelden:  
 

• Tijdig rekening houden met eventuele aanwezigheid van archeologische waarden;  het is 
belangrijk dat bij de ruimtelijke inrichting van een gebied tijdig rekening gehou-
den wordt met mogelijk aanwezige archeologische resten. Daarom dient vooraf-
gaand aan een nieuwe ontwikkeling onderzoek plaats te vinden naar archeolo-
gische waarden in de bodem van het plangebied. Hierdoor kunnen tijdig archeo-
logievriendelijke alternatieven gezocht worden en wordt tevens een stukje onze-
kerheid tijdens de bouw van de ontwikkelingen weggenomen, doordat vooraf 
duidelijk is of er al dan niet archeologische resten in bodem te verwachten zijn.  

• Behoud in situ; er wordt naar gestreefd archeologische waarden op de plaats zelf te 
bewaren (behoud in situ). In de bodem blijven de resten immers goed geconser-
veerd. Indien mogelijk worden de resten ingepast in de ontwikkeling, zodat ze 
tast- en goed zichtbaar blijven.  

• Verstoorder betaalt; degene die verantwoordelijk is voor het verstoren van de grond 
dient te betalen voor het doen van opgravingen en het documenteren van archeo-
logische waarden, wanneer behoud in situ niet mogelijk is.  

 
Het verdrag is vertaald in de Monumentenwet. Ook kan het verdrag worden teruggevon-
den in onder andere de Ontgrondingswet. Het is dan ook belangrijk dat de ontwikkelin-
gen in het plangebied conform het verdrag zijn, en daarmee dan ook conform de wet.  
Aangezien dit bestemmingsplan actualisatie betreft van verouderde bestemmingsplannen 
en nieuwe ontwikkelingen niet direct (alleen met een omgevingsvergunning) worden mo-
gelijk gemaakt, zijn de consequenties ten aanzien van verstoring van archeologische waar-
den nagenoeg nihil. 
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Wel houdt de gemeente Steenwijkerland er, gelet op de aanwezigheid van monumentale 
en beeldbepalende gebouwen, rekening mee dat in bepaalde terreinen eventueel nog ar-
cheologische resten in de bodem kunnen worden aangetroffen. In dit kader is een gemeen-
telijke archeologische beleidskaart opgesteld, welke inzicht geeft in de archeologische 
(verwachtings)waarden binnen het gemeentelijk grondgebied. Op het moment dat een 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd kan verder worden ingezoomd op de eventu-
eel aanwezige waarden (aanvullend onderzoek). Hiervoor zijn voorwaarden opgenomen 
in de regels middels de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 1 en 2. 
 
3.2.5  Modernisering Monumentenzorg (Bro) 
Belangrijke doelen van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) zijn het stimuleren en 
ondersteunen van gebiedsgericht werken, het belang van cultuurhistorie laten meewegen 
in de ruimtelijke ordening, het formuleren van een visie op erfgoed en het verminderen 
van de administratieve lastendruk. Een concrete uitwerking is onder andere de (in ont-
wikkeling zijnde) Rijksstructuurvisie Cultureel Erfgoed.  
 
Het ministerie van OC&W heeft in 2009 de beleidsbrief MoMo opgesteld. De beleidsbrief 
geeft de nieuwe visie op de monumentenzorg weer. In november 2009 stemde de Tweede 
Kamer hier mee in.  
 
De modernisering monumentenzorg is gebaseerd op 3 pijlers:  

• Pijler 1: Cultuurhistorische belangen meewegen in ruimtelijke ordening. Hierbij 
vindt een verschuiving plaats van objectgerichte bescherming naar een gebiedsge-
richte aanpak. De omgeving van het monument gaat een belangrijker rol spelen.  

• Pijler 2: Krachtiger en eenvoudiger regelgeving. Minder, kortere en eenvoudiger 
procedures, afstand tussen expert en leek kleiner, meer vrijheid en keuzemogelijk-
heden voor monumenteneigenaren.  

• Pijler 3: Bevorderen van herbestemmingen. Historische gebouwen, complexen, ter-
reinen en landschappen kunnen hun functie en daarmee hun gebruik verliezen. 
Dit kan leiden tot verval waardoor belangrijke cultuurhistorische waarden verlo-
ren gegaan. Het toekennen van een andere bestemming bijdragen aan het behoud. 
Eigenaren kunnen hiervoor subsidie krijgen, zowel voor het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor een nieuwe bestemming als voor het wind- en waterdicht 
houden van de monumenten tijdens de ontwikkeling. 

 
Concreet heeft de modernisering geleid tot aanpassing van het Besluit ruimtelijke orde-
ning (Bro) per 1 januari 2012, de Visie erfgoed en ruimte, de afbouw van aanwijzing be-
schermde stads- en dorpsgezichten en, misschien wel het belangrijkst: een verandering in 
de manier van de denken: cultureel erfgoed als belangrijke factor en kans in ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
 
Het is dus essentieel dat RO en erfgoed elkaar in een vroeg stadium van het plantraject 
vinden. De ‘RO’er’ zal zich bewust moeten zijn van het cultuurhistorische waarden en de-
ze meenemen in de planvorming.  
 
In dat kader krijgen de binnen het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden een 
adequate beschermingsregeling (zie ook paragraaf 4.3 en 7.4). Voor het beschermde 
dorpsgezicht en voor het cultuurhistorisch waardevolle gedeelte langs de Beulakerweg 
zijn specifieke regelingen opgenomen. Deze zijn nader uitgeschreven in paragraaf 7.4. 
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3.2.6 Nationaal Waterplan  
In hoofdstuk 5 Waterparagraaf is het beleid uit het Nationaal Waterplan nader uitgeschre-
ven.  

3.3  Provinciaal beleid  
Het provinciaal beleid van de provincie Overijssel is hoofdzakelijk vastgelegd in de Om-
gevingvisie, de Omgevingsverordening, de Cultuurhistorische atlas en het Uitvoerings-
programma externe veiligheid.  
 
3.3.1  Omgevingsvisie Overijssel  
Provinciale staten van de provincie Overijssel hebben op 1 juli 2009 de ‘Omgevingsvisie 
Overijssel’ vastgesteld. Deze visie is de opvolger van het Streekplan Overijssel 2000+. In de 
omgevingsvisie staan de volgende thema’s centraal:  

• duurzaamheid;  
• ruimtelijke kwaliteit.  

Onder duurzaamheid wordt verstaan: ‘Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte aan de 
huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook 
in hun behoeften te voorzien’. De provincie wil duurzaamheid realiseren door transparante 
en evenwichtige afwegingen van ecologische, economische en sociaal-culturele beleids-
ambities. Het geheel van de beleidskeuzes moet de duurzaamheid van de leefomgeving 
versterken. De keuze voor duurzaamheid uitte zich bijvoorbeeld in het Duurzaamheids-
plan 2009-2012 en het Jaarplan Duurzaamheid 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Onder ruimtelijke kwaliteit wordt verstaan: ‘datgene wat ruimte geschikt maakt en houdt voor 
wat voor mensen belangrijk is. Of duurzamer gesteld: wat voor mens, plant en dier belangrijk is’. 
Bij het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit zijn essentiële gebiedskenmer-
ken het uitgangspunt. De aanwezige gebiedskenmerken in zowel de groene- als de stede-
lijke omgeving zijn te onderscheiden in 4 lagen: een natuurlijke laag (in en op de bodem); 

Uitsnede ontwikkelingsperspectieven Omgevingsvisie Overijssel 
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een laag van het agrarisch-cultuur landschap (grootschalig gebruik en inrichting van de 
bodem); een stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) en een lust & leisure laag (toe-
risme, recreatie en landgoederen).  
 
De omgevingsvisie heeft als hoofdambitie om een toekomstvaste groei van welvaart en 
welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voor-
raden te realiseren. De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities 
voor de provincie zijn geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving 
en stedelijke omgeving:  
 
Groene omgeving:  

• Realisatie groene en blauwe hoofdstructuur: bestaande en nieuwe natuur (EHS, 
Natura 2000) en de gebieden waarin water een bepalende functie is combineren tot 
een robuust raamwerk met landschappelijke kwaliteit;  

• Vitaal platteland – accent agrarische productie: gebieden voor landbouw, welke 
bijdragen aan de kwaliteit van de grote open cultuurlandschappen;  

• Vitaal platteland – accent veelzijdige gebruiksruimte: gebieden voor gespeciali-
seerde landbouw, mengvormen van landbouw-recreatie-zorg, landbouw-natuur 
en landbouw-water, bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus, die de karakte-
ristieke gevarieerde opbouw van cultuurlandschappen versterken.  

 
Stedelijke omgeving:  

• Steden als motor: herstructurering, transformatie, inbreiding, uitbreiding van het 
stedelijk gebied inzetten om de kwaliteit en de veerkracht van het stedelijk woon-, 
werk- en voorzieningenmilieu te garanderen en te versterken.  

• Dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus: bestaande woon- en werkmilieus in 
de dorpen en kernen op zo’n manier herstructureren en zulke nieuwe woon- en 
werkmilieus toevoegen, dat de veelzijdigheid van de dorpse leefmilieus wordt 
versterkt en de karakteristiek van het betreffende dorp/ kern wordt gediend.  

• Compleet ondersteunend vervoersnetwerk: hoofdstructuur van snelwegen, regio-
nale doorgaande wegen, spoorlijnen en kanalen, inclusief knoop- en uitwisse-
lingspunten, die de ontwikkelingsdynamiek ondersteunt en de belangrijkste ver-
voersrelaties bedient.  

 
Op de kaart met ontwikkelingsperspectieven (zie pagina 20 voor de kaartuitsnede) is aan-
gegeven welk beleid specifiek gevolgd moet worden. Een groot gedeelte van Giethoorn is 
aangeduid als ‘mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen als goede buren’. 
Binnen deze gebieden is ruimte voor landbouw, landschapsontwikkeling, natuur, cultuur-
historie, vrije tijd, wonen en overige bedrijvigheid. Daarnaast is het meest oostelijk en zui-
delijk gelegen deel van het plangebied aangeduid als ‘aaneengesloten structuur van na-
tuurgebieden’, waarbinnen alleen ruimte voor ontwikkeling van natuur mogelijk is.  
 
Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. In de 
meeste gevallen wordt de huidige situatie weergegeven. In dit bestemmingsplan zijn wel 
mogelijkheden opgenomen om, onder bepaalde voorwaarden, af te kunnen wijken van de 
bestaande situatie of om deze te kunnen wijzigen. Verder wordt het gegeven beleid van de 
provincie doorvertaald naar de regels en op de verbeelding van dit bestemmingsplan. Een 
nadere uitleg over de verschillende bestemmingen is gegeven in paragraaf 7.4. De Omge-
vingsvisie Overijssel is momenteel in revisie. 
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3.3.2 Omgevingsverordening Overijssel  
De verordening is hét aangewezen instrument om het beleid uit de Omgevingsvisie te la-
ten doorwerken. In de verordening staat het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal 
wat moet’ voorop. De omgevingsverordening geeft regels voor:  

• de provinciale adviescommissie;  
• gemeentelijke ruimtelijke plannen;  
• grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen;  
• kwantitatief en kwalitatief waterbeheer;  
• verkeer;  
• toezicht en handhaving.  

 
Bij de omgevingsverordening zijn kaarten opgenomen. Op deze kaarten is aangegeven 
welke gebiedskenmerken de provincie belangrijk vindt bij de ontwikkeling van Overijssel 
en waar ze ontwikkelingsperspectieven ziet voor natuur, landbouw, verkeer, steden en 
dorpen etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de kaartuitsnede voor Giethoorn is te zien dat het dorp binnen de dijkringen liggen. 
Een dijkring of dijkringgebied is een gebied dat beschermd wordt tegen buitenwater door 
een primaire waterkering of door hoge gronden. Gebieden zijn als dijkringgebied aange-
wezen in de Waterwet. Over het plangebied ligt dijkringgebied Vollenhove (nr. 9). Een be-
stemmingsplan dat betrekking heeft op een dergelijk gebied, mag uitsluitend voorzien in 
nieuwe grootschalige ontwikkelingen als in het desbetreffende bestemmingsplan zodanige 
voorwaarden worden gesteld dat de veiligheid ook op lange termijn voldoende is gewaar-
borgd. Ook dient in de toelichting van dat bestemmingsplan een overstromingsrisicopara-
graaf opgenomen te worden. Dit bestemmingsplan betreft echter een actualisatie van ver-
ouderde bestemmingsplannen waarin geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk 

Uitsnede Omgevingsverordening Overijssel (nr’s op de kaart betreffen vaarwegnummering) 
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worden gemaakt. Er hoeft derhalve geen overstromingsrisicoparagraaf opgenomen te 
worden. 
 
Daarnaast ligt Giethoorn binnen een gebied waarvoor een peilbesluit moet worden vastge-
steld. Rondom de bebouwingslinten is volop ruimte voor nieuwe natuur. In het bestem-
mingsplan is daartoe een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de verwezenlijking van 
natuur mogelijk te maken. 

Verder worden op de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening de recreatie route-
structuren aangegeven. Het kanaal Beukers-Steenwijk maakt deel uit van het toervaartnet. 
Het kanaal is daarnaast ook aangeduid als essentiële waterloop. Bestemmingsplannen die 
betrekking hebben op dergelijke essentiële waterlopen mogen binnen stroken van 100 me-
ter aan weerzijden van deze essentiële waterlopen niet in nieuwe ontwikkelingen die de 
functie van deze waterlopen voor de waterafvoer beperken of de toekomstige verruiming 
van de waterloop ten behoeve van afvoer en berging van water onmogelijk maken. Dit be-
stemmingsplan betreft een actualisatie van verouderde bestemmingsplannen waarin geen 
nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, waardoor de wateraf-
voerfunctie van het kanaal Beukers-Steenwijk niet in het geding is. 

Ook zijn de bovenlokale fiets- en wandelroutestructuren aangegeven. Door Giethoorn lo-
pen een groot aantal lange-afstand wandelpaden. De betreffende routes krijgen een pas-
sende bestemming waarin het gebruik mogelijk is. Het bestemmingsplan is een consoli-
derend plan en voorziet niet in ontwikkelingen die de recreatie routestructuren belemme-
ren. 
 
3.3.3  Cultuurhistorische atlas Overijssel  
De cultuurhistorische atlas biedt informatie over historische landschapsstructuren, bouw-
kundige monumenten en archeologische vindplaatsen in kaart, foto en toelichting. De ge-
gevens op de kaart zijn afkomstig van de rijksdienst voor monumentenzorg (RDMZ), 
rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (ROB), stichting Het Oversticht en 
de provincie Overijssel.  
 
De archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle elementen worden in dit bestem-
mingsplan voorzien van een passende regeling (zie ook paragraaf 4.3 en 4.4).  
 
3.3.4  Uitvoeringsprogramma externe veiligheid  
Het uitvoeringsprogramma van de provincie is weergegeven in het ‘Meerjarenprogramma 
Externe Veiligheid 2011-2014 Overijssel’ (MEVO II). De kern van het MEVO II bestaat uit 
het stimuleren van efficiënte en effectieve uitvoering van wettelijke externe veiligheidsta-
ken. Kenmerkend is de nadruk op structurele verankering van uitvoering en samenwer-
king en het aantoonbaar maken van resultaten. Hierbij is het van belang dat externe vei-
ligheidstaken op een zo effectief en efficiënt mogelijk schaalniveau wordt ingevuld.  
In paragraaf 3.5.7 wordt ingegaan op het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Steen-
wijkerland. Paragraaf 6.5 geeft een beschrijving van de relevante externe veiligheidsaspec-
ten in het plangebied. 
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3.4  Regionaal beleid  
Als regionaal beleid geldt enkel het beleid van het Waterschap Reest en Wieden (Waterbe-
heerplan en de Keur). Het beleid ten aanzien van water is nader uiteengezet in hoofdstuk 5 
‘Waterparagraaf’. 

3.5  Gemeentelijk beleid  
3.5.1  Beleidsnotitie Facetbeleid  
In de Beleidsnotitie Facetbeleid, vastgesteld d.d. 16 februari 2011, is voor een breed scala 
aan onderwerpen facetbeleid opgesteld. Deze facetten (beleidsaspecten) zijn onderge-
bracht in een aantal thema’s. Hierbij wordt gedacht aan onder andere beleid ten aanzien 
van horeca of detailhandel, maar ook aan-huis-verbonden-beroepen en mantelzorg. In de-
ze notitie is per thema achtereenvolgens het huidige Rijks-, provinciaal en gemeentelijk be-
leid samengevat, waarna dit wordt toegepast op de facetten waarvoor nieuw dan wel aan-
vullend beleid gewenst is. Per facet is vervolgens een uitgangspunt geformuleerd dat rich-
ting geeft aan de definitieve uitwerking van het beleid. Die uitgangspunten betreffen sec-
torale wensen.  
 
Hierna worden, per voor dit bestemmingsplan relevant thema, de uitgangspunten ge-
noemd die de richting van het nieuwe beleid aangeven. Eén en ander is overeenkomstig de 
beleidsnotitie in de regels en verbeelding van dit bestemmingsplan verwerkt. 
 
Bedrijvigheid  

• Zonering bedrijventerreinen:  
Bij de bestemmingsplanactualisatie wordt een maximale milieucategorie voor bedrijven op 
de bedrijventerreinen opgenomen. Bestaande bedrijven die daar niet in passen worden po-
sitief, maar specifiek bestemd.  

• Horeca op bedrijventerreinen:  
Horeca in de vorm van hotels en snelweggebonden horeca is alleen mogelijk op Wold-
meentherand en Oostermeentherand. Op de andere bedrijventerreinen met lichte bedrij-
vigheid kan vestiging aan de rand worden overwogen. Voor die keuze moet een goed af-
wegingskader worden opgesteld. Dit is echter niet aan de orde binnen dit bestemmings-
plan.  

• Bedrijfswoningen:  
Nieuwe bedrijfswoningen worden niet meer toegestaan op bedrijventerreinen, omdat ze 
de milieuruimte van omliggende bedrijven beperken. Bovendien ontbreekt de noodzaak 
van bedrijfswoningen tegenwoordig. Alleen de bestaande bedrijfswoningen (op het be-
drijventerrein) in het plangebied worden positief bestemd. Nieuwe bedrijfswoningen bij 
solitaire bedrijven in de kern zijn alleen toegestaan via een omgevingsvergunning voor 
afwijking van het bestemmingsplan.  

• Uitbreiding bestaande bedrijven:  
Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven zo veel mogelijk creëren door zuinig 
ruimtegebruik. Bestaande uitbreidingsmogelijkheden worden binnen dit bestemmingsplan 
overgenomen, gezien het conserverende karakter. 

• Beeldkwaliteit:  
Bij nieuwe ontwikkelingen op en bij bedrijventerreinen de beeldkwaliteit een grote rol la-
ten spelen in de belangenafweging en zoveel mogelijk proberen te verankeren in het pla-
nologisch besluit. Ten aanzien van bestaande bedrijventerreinen is nog een goede afwe-
ging nodig van de mogelijkheden om de beeldkwaliteit middels een bestemmingsplan te 
regelen, de nadelen daarvan en de randvoorwaarden die daarvoor moeten gelden.  
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• Perifere detailhandel op bedrijventerreinen:  
In een bestemmingsplanregeling voor perifere detailhandel (= detailhandel in producten 
die qua aard en/of omvang van het aangeboden product niet past binnen binnenstedelijke 
winkelgebieden) wordt alleen voorzien op bedrijventerrein Woldmeentherand, op basis 
van de door het college vastgestelde beleidsregels. Voor het kleinschalig bedrijventerrein 
binnen dit bestemmingsplan is de aanwezigheid van perifere detailhandel niet wenselijk 
en dit wordt dan ook niet mogelijk gemaakt.  

• Detailhandel als nevenactiviteit:  
Detailhandel in ter plaatse vervaardigende of bewerkte producten is mogelijk via een om-
gevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. Hierbij worden randvoor-
waarden gesteld die de hoofdfunctie garanderen. 
 
(Agrarische) bedrijven in de kernen  

• Bestaande agrarische bedrijven:  
Enkele agrarische bedrijven hebben nog uitbreidingsmogelijkheden of kunnen omschake-
len naar een productiegerichte paardenhouderij. Een productiegerichte paardenhouderij 
wordt gezien als agrarische functie, derhalve is omschakeling toegestaan. De vigerende 
rechten worden in dit bestemmingsplan gerespecteerd.  

• Nevenactiviteiten:  
Nevenactiviteiten op het gebied van zorg of recreatie bij agrarische bedrijfsactiviteiten zijn 
mogelijk middels een afwijkingsbevoegdheid, waaraan goede randvoorwaarden zijn ge-
koppeld. Een voorwaarde is dat de functies worden ondergebracht in de bestaande be-
drijfsbebouwing, dan wel in nieuwe bebouwing die past binnen de mogelijkheden die het 
vigerend bestemmingsplan biedt.  

• Bestaande solitaire bedrijven:  
Lichte bedrijvigheid in woongebieden (milieucategorie 1,2 en eventueel 3) wordt positief 
bestemd. Binnen het plangebied komen, naast het kleinschalige bedrijventerrein nabij de 
Cornelisgracht een flink aantal solitaire bedrijven voor.  

• Beëindigde bedrijven:  
Voor leegstaande bedrijfslocaties in woongebieden in beginsel een bedrijfsbestemming 
voor lichte milieucategorieën handhaven. Bij moeizame invulling of ongewenste locatie 
voor bedrijfsactiviteiten kan in samenspraak met de eigenaar naar een andere passende 
bestemming worden gezocht. Een mogelijkheid is omzetting naar een woonbestemming, 
waarbij bij de omzetting van een bedrijfswoning naar een burgerwoning eventueel ook ex-
tra woningen kunnen worden gerealiseerd in de voormalige (agrarische) bedrijfsgebou-
wen. Er is echter altijd maatwerk nodig. In het facetbeleid zijn randvoorwaarden gegeven 
voor het omzetten van een (agrarisch) bedrijf naar woningen. Deze randvoorwaarden zijn 
in dit bestemmingsplan doorvertaald in een wijzigingsbevoegdheid.  

• Rietlandbeheer:  
Riettelers komen in aanmerking voor een eigen loods indien ze via een bedrijfsplan kun-
nen aantonen dat ze een volwaardig bedrijf exploiteren. Niet volwaardige riettelers kun-
nen toch in aanmerking komen voor een loods, mits ze zich ofwel verenigen, ofwel een 
rietteeltbedrijf in combinatie met een andere agrarische of daaraan verwante activiteit voe-
ren dat als volwaardig kan worden aangemerkt. Te allen tijde is echter een bedrijfsplan 
vereist, waarin de oppervlakte en inhoud van de loods kan worden afgestemd op de be-
hoefte. Binnen onderhavig plangebied zijn geen rietteelt bedrijven aanwezig die specifiek 
zijn bestemd. 
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Archeologie  
• Verankeren archeologisch beleid:  

Het reeds vastgestelde archeologiebeleid verwerken in nieuwe bestemmingsplannen con-
form de SVBP2008. Nieuwe ruimtelijke initiatieven in strijd met het geldende bestem-
mingsplan rechtstreeks toetsen aan het vastgestelde archeologisch beleid. Het archeologie-
beleid van de gemeente Steenwijkerland is nader beschreven in paragraaf 4.4 van deze toe-
lichting. 
 
Cultuurhistorie  

• Beeldkwaliteit:  
Bij het opstellen van bestemmingsplannen is aandacht nodig voor de beeldkwaliteit in met 
name de beschermde stads- en dorpsgezichten en andere cultuurhistorisch relevante om-
gevingen. Behalve de panden zelf verdient ook de omgeving van monumenten en karakte-
ristieke panden aandacht, aangezien ze voor een groot deel de belevingswaarde van die 
panden bepalen maar daaraan ook afbreuk kunnen doen. Voor Giethoorn is de cultuurhis-
torische waarde vastgelegd in zogenaamde Identiteitskaarten (zie bijlage 1 bij deze toelich-
ting) en zijn toegesneden beschermende dubbelbestemmingen (Waarde – Noordeinde 
Noorderpad, Waarde – Noordeinde Molenweg, Waarde – Middenbuurt Noordzijde, 
Waarde – Middenbuurt Zuidzijde, Waarde – Zuideinde Binnenpad en Waarde – Zuidein-
de Zuiderpad) opgenomen ter bescherming van de waarden van het beschermd dorpsge-
zicht. Ook voor het cultuurhistorisch waardevolle lint langs de Beulakerweg is een dub-
belbestemming opgenomen (Waarde – Cultuurhistorie Beulakerweg). 

• Invulling panden:  
Bij de bestemming van monumenten en karakteristieke panden is aandacht nodig voor de 
invulling. Binnen dit bestemmingsplan gaat het vooralsnog om voortzetting van het be-
staand gebruik binnen deze panden. De monumenten en karakteristieke bijgebouwen (in 
de vorm van stookhuisjes en kapschuren) zijn op de verbeelding aangeduid en van een be-
schermende regeling voorzien. 
 
Detailhandel 

• Clustering van winkels:  
Clustering van detailhandel in winkelcentra nastreven en dat ruimtelijk mogelijk maken 
door detailhandel binnen die gebieden rechtstreeks toe te staan, dan wel na afwijken van 
de regels of wijziging van het bestemmingsplan. Op andere locaties, zoals in dit bestem-
mingsplan, waar vooralsnog een detailhandelsbestemming is opgenomen, maar geen de-
tailhandel meer plaatsvindt moet een passende andere bestemming worden opgenomen. 
De detailhandel voorzieningen binnen dit plangebied krijgen in beginsel een ruime be-
stemming (Centrum), zodat onderlinge uitwisselbaarheid van verschillende functies mo-
gelijk is. 
 
Horeca  

• Clustering en categorisering:  
Categorisering invoeren (1 t/m 5) en voor wat betreft de grotere kernen sturen op cluste-
ring in de centra dan wel in toekomstvisie aangewezen locaties. Nieuwe initiatieven in ca-
tegorie 5 in beginsel buiten de centra realiseren, tenzij een positieve bijdrage aan het cen-
trum kan worden geleverd. In Giethoorn zijn de aanwezige horecabedrijven bestemd tot 
Horeca en is binnen het Kulturhus ondergeschikte horeca mogelijk gemaakt. 
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• Terrassen:  
De bestaande terrassen worden met een aanduiding binnen de bestemming mogelijk ge-
maakt. Terrassen worden mogelijk gemaakt in de relevante bestemmingen, zoals Centrum 
en aangrenzend openbaar gebied. 
 
Infrastructuur en openbare ruimte  

• Verkeer:  
Bij onderhavige bestemmingsplanactualisatie is voorzien in een voldoende ruime bestem-
mingsplanregeling voor verkeer- en verblijfsgebieden zodat herinrichting mogelijk is. De 
aanleg van groen moet mogelijk zijn binnen verkeers- en verblijfsgebieden. Ook daar waar 
gewenst wordt voorzien in een regeling voor evenementen, standplaatsen en terrassen. 

• Parkeren:  
Bij eventuele ontwikkelingen die worden mogelijk gemaakt via een omgevingsvergunning 
voor afwijking van dit bestemmingsplan of via een wijzigingsbevoegdheid moet altijd aan 
het geldende parkeerbeleid (parkeernorm) voldaan worden.  

• Groen:  
Het multifunctioneel gebruik van groen voor onder meer spelen en waterberging en de 
gewenste versterking van groenstructuren is mogelijk binnen de bestemming ‘Groen’. Ook 
binnen de overige bestemmingen is de aanleg van groen mogelijk. Parkeren wordt juist 
uitgesloten binnen de bestemming ‘Groen’. De structuurbepalende groene oevers in Giet-
hoorn zijn bestemd tot ‘Groen’. 
 
Recreatie  

• Hotels:  
Bij nieuwe initiatieven wordt waar mogelijk medewerking verleend via een aparte (omge-
vingsvergunnings-)procedure. Clustering van horeca in de centra van de verschillende 
kernen wordt nagestreefd. 

• Bed & Breakfast:  
De gewenste uitbreiding van bed & breakfast mogelijkheden worden gefaciliteerd via een 
omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan en medewerking kan 
worden verleend aan initiatieven. In de regels worden duidelijke randvoorwaarden ge-
formuleerd.  

• Recreatiewoningen:  
Alvorens beleid te formuleren omtrent de aanpak van permanente bewoning van recrea-
tiewoningen is een goede inventarisatie vereist om helder te krijgen wat de aard en om 
vang van deze problematiek is binnen de gemeente. Datzelfde geldt voor het recreatief ge-
bruik van reguliere woningen. 

• Minicampings:  
Aangezien het eerder vastgelegde maximale aantal van 50 minicampings is bereikt, wordt 
geen medewerking meer verleend aan nieuwe minicampings en worden ook geen moge-
lijkheden daartoe geboden in dit bestemmingsplan.  

• Camperovernachtingsplaatsen:  
Huidige bestaande locaties worden positief bestemd. Er is geen uitbreiding voorzien.  

• Ligplaatsen recreatievaartuigen (jachthaven):  
De gewenste zonering van ligplaatsen, als uitgesproken in de discussienota “Beleid Ver-
blijfsaccommodaties” zijn geïmplementeerd in het bestemmingsplan. Dit betekent voor-
alsnog dat alleen de huidige locaties positief zijn bestemd in dit bestemmingsplan. Waar 
mogelijk en gewenst daarbij rekening houden met de gewenste uitbreiding van tijdelijke 
aanlegplaatsen en ondersteunende voorzieningen. 
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• Bootverhuur:  
Bootverhuur reguleren via de verordening en de op basis daarvan vast te stellen nadere 
regels. In dit bestemmingsplan wordt voorzien in een passende bestemming voor bestaan-
de verhuurbedrijven. Verplaatsing of samenvoeging van bestaande bedrijfslocaties is al-
leen mogelijk via een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan.  
 
 
Wonen  

• Aan huis verbonden beroepen en bedrijven:  
Aan huis verbonden beroepen zijn rechtstreeks toegestaan in het bestemmingsplan. Wel 
zijn duidelijke specifieke gebruiksregels opgenomen. Aan huis verbonden bedrijven en 
ondergeschikte detailhandel aan huis is slechts toegestaan via een omgevingsvergunning 
voor afwijking van het bestemmingsplan, met daaraan duidelijke randvoorwaarden ge-
koppeld.  

• Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij wonen:  
Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit is alleen mogelijk via een omgevingsver-
gunning voor afwijking van de gebruiksregels. Hieraan worden duidelijke randvoorwaar-
den gekoppeld.  

• Complementaire daghoreca:  
Het is mogelijk een complementaire daghorecavoorziening bij een woning te realiseren via 
een omgevingsvergunning voor afwijking van de gebruiksregels. Het gaat hierbij om een 
kleine horecafunctie waar geen alcoholische dranken verkocht mogen worden.  

• Mantelzorg:  
Mantelzorg is mogelijk via een omgevingsvergunning voor afwijking van de gebruiksre-
gels. Hieraan zijn duidelijke randvoorwaarden gekoppeld, gebaseerd op de regeling in het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2007, maar toegespitst op het stedelijk gebied.  

• Woningsplitsing:  
Ten aanzien van woningsplitsing is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, met daaraan 
duidelijke randvoorwaarden gekoppeld.  

• Samenvoegen van woningen:  
Samenvoeging van woningen is alleen toegestaan onder voorwaarden. Hiertoe is in dit be-
stemmingsplan een afwijkingsregeling opgenomen.  

• Bijgebouwen:  
Een zo helder mogelijke bijgebouwenregeling opstellen door zoveel mogelijk te regelen op 
de verbeelding en zo min mogelijk in de regels. De oppervlakte dient te worden gekop-
peld aan de oppervlakte van het (bouw)perceel , tot een maximum bebouwingspercentage. 
De bijgebouwenregeling is nader uiteengezet in paragraaf 7.4 van deze toelichting.  

• Saneringsregeling:  
Voorzien in een stimulerende saneringsregeling voor overtollige bijgebouwen, door na 
sloop van bijgebouwen boven het toegestane maximum aan vierkante meter, weer beperk-
te nieuwbouwmogelijkheden te bieden boven dat maximum. De saneringsregeling is na-
der uiteengezet in paragraaf 7.4 van deze toelichting.  
 
Duurzaamheid  

• Ondergronds bouwen:  
Ondergronds bouwen is binnen onderhavig plangebied niet mogelijk gemaakt in verband 
met grondwaterstanden.  
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3.5.2 Inventarisatie Ruimtelijke kwaliteit Giethoorn  
Giethoorn is, gezien haar historische kwaliteit en gedeeltelijke status als beschermd dorps-
gezicht, aangeduid als gebied met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. In de inventari-
saties die voorafgaand aan dit bestemmingsplan zijn opgesteld (onder meer in de vorm 
van ‘Identiteits- en Staalkaarten’) is globaal aangegeven hoe het behoud en verbeteren van 
deze ruimtelijke kwaliteit, doorvertaald moet worden naar het bestemmingsplan. De in-
ventarisatie is niet formeel vastgesteld, maar wordt als richtinggevend instrument gehan-
teerd. Vanwege de specifieke identiteit en de status van beschermd dorpsgezicht, heeft 
voor Giethoorn een ‘verdiepingsslag’ plaatsgevonden ten opzichte van de eerder opge-
stelde Notitie Kernkwaliteiten van het landschap Steenwijkerland, om de ruimtelijke kwa-
liteit van het beschermd dorpsgezicht in beeld te brengen. 
 
De uitgangspunten voor het behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit en karakte-
ristieken van Giethoorn zijn namelijk in belangrijke mate leidend geweest bij het opstellen 
van dit bestemmingsplan. Daartoe zijn zoals gezegd ‘Identiteitskaarten’ opgesteld, is een 
uitgebreide perceelinventarisatie verricht, gericht op ruimtelijke kwaliteit en zijn toege-
sneden beschermende dubbelbestemmingen opgenomen.  
 
Naast behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden en karakteristieken wordt 
voor Giethoorn ook ingezet op behoud van de thans aanwezige infra-, groen- en water-
structuur met mogelijkheden voor eventuele herinrichting, voldoende uitbreidingsmoge-
lijkheden voor woonbebouwing (mede gelet op de veranderende eisen op gebied van com-
fort) zonder dat daarbij de ruimtelijke/ stedenbouwkundige kwaliteit in het geding komt 
en behouden van het bedrijventerrein, waarbij nieuwe bedrijfsbebouwing dient aan te slui-
ten bij de bestaande bedrijfsbebouwing. 
 
3.5.3 Welstandsnota 2004  
De Welstandsnota 2004, vastgesteld d.d. 13 april 2004, gaat over de kwaliteit van de be-
bouwing in de gemeente Steenwijkerland. Oude en nieuwe gebouwen in al hun verschei-
denheid vormen met elkaar het aanzien van de gemeente. In de welstandsnota wordt be-
schreven hoe de gemeente om wil gaan met de gebouwde omgeving, hoe een welstands-
advies tot stand komt en op welke aspecten en criteria de welstandscommissie zich daarbij 
baseert. Bovendien biedt de nota voor de welstandscommissie een beoordelingskader.  
 
In de welstandsnota worden negenentwintig samenhangende gebieden binnen de ge-
meente Steenwijkerland genoemd en beschreven. Ieder gebied is op zijn karakteristieken 
beschreven en aan de hand daarvan zijn welstandscriteria opgesteld. De negenentwintig 
gebieden zijn in zes hoofdcategorieën ingedeeld. Deze zijn bepaald door landschapsaspec-
ten. Binnen de hoofdgebieden zijn landschappelijke deelgebieden en kernen te onder-
scheiden. Iedere gebiedsbeschrijving is volgens een vast stramien opgezet: kaart, gebieds-
beschrijving (structuur, bebouwing, detaillering), bijzondere elementen, welstandsbeleid 
en tot slot de welstandscriteria. De gebiedsbeschrijving is de basis voor de formulering van 
het welstandsbeleid. Het beleid is vervolgens uitgewerkt in welstandscriteria. De criteria 
zijn toegespitst op drie schaalniveaus van de bouwplannen:  

• Situering;  
• Vormgeving;  
• Detaillering, kleuren en materiaalgebruik.  

Giethoorn is gelegen binnen het welstandsgebied Laagveenlandschap – Kraggenland-
schap. Er is een tweedeling gemaakt in het beschermd dorpsgezicht en het overige gedeel-
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te van Giethoorn. Het beleid voor het beschermd dorpsgezicht is gericht op het behouden 
van de bebouwingskarakteristieken zoals die in de gebiedsbeschrijving in de welstandsno-
ta zijn omschreven. Vernieuwing is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.  
 
Voor de woongebieden geldt dat bij verbouwingen en uitbreidingen de bebouwingskarak-
teristieken die in de gebiedsbeschrijving in de welstandsnota omschreven zijn, gerespec-
teerd dienen te worden. Uitbreiding van de woonfunctie in een bestaande of voormalige 
boerderij mag niet ten koste gaan van de uiterlijke verschijningsvorm. 
 
Voor het overige deel van Giethoorn zijn de welstandscriteria tevens gericht op het be-
houden van de bebouwingskarakteristieken. Er is een onderscheid gemaakt tussen Beula-
kerweg, de woonwijken en het bedrijventerrein. Naast het bestemmingsplan biedt de wel-
standsnota het kader waarbinnen bouwplannen ontworpen en beoordeeld moeten wor-
den. Momenteel wordt binnen de gemeente gewerkt aan een actualisatie van het wel-
standsbeleid. Voor alle grootschalige nieuwe ontwikkelingen (zoals Giethoorn Noord en 
Bodelaeke) wordt een specifiek beeldkwaliteitsplan gemaakt.  
 
3.5.4  Archeologische verwachtingen en beleidskaart  
De gemeente Steenwijkerland heeft voor het gehele grondgebied een archeologische in-
ventarisatie uitgevoerd en de resultaten daarvan doorvertaald naar een archeologische 
verwachtingen- en beleidskaart, waarin de beschikbare informatie over de ligging en aard 
van bekende archeologische vindplaatsen, opgravingsterreinen, vondstlocaties en cultuur-
historische objecten zijn samengebracht. De raad heeft de verwachtingen- en beleidskaart 
en het bijbehorende beleidsdocument ‘Archeologische verwachtingen- en beleidskaart 
voor het grondgebied van Steenwijkerland – een aanzet tot het ontwikkelen van ruimtelijk ar-
cheologiebeleid’ vastgesteld op 22 januari 2008. Het beleid schrijft ondermeer voor dat in ie-
der nieuw bestemmingsplan een beschermende regeling voor archeologische waarden 
dient te worden opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archeologische verwachtingen- en beleidskaart 
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Op de beleidskaart wordt onderscheid gemaakt tussen:  
• archeologische monumenten;  
• gebieden met een archeologische waarde; 
• gebieden met een hoge archeologische verwachting;  
• gebieden met een lage archeologische verwachting;  
• gebieden zonder archeologische verwachting;  
• gebieden met onbekende archeologische verwachting.  

 
In dit bestemmingsplan wordt de gebiedsindeling met de bijbehorende regelingen uit dit 
beleidsdocument verwerkt in zowel de verbeelding als de regels van dit bestemmingsplan 
(zie ook paragraaf 4.4).  
 
3.5.5  Landschapsontwikkelingsplan  
In het Landschapsontwikkelingsplan, dat op 25 januari 2005 is vastgesteld door de raad, 
wordt een visie gegeven op de wenselijke toekomstige ontwikkeling van het landelijk ge-
bied van de gemeente. Het plan dient als instrument waarmee richting kan worden gege-
ven aan nieuwe ontwikkelingen. Uit het plan blijkt dat identiteitsbepalende ruimtes en 
waarden binnen de dorpen onder druk staan. Door nieuwe uitbreidingslocaties is er ge-
vaar voor verstoring van karakteristieke ruimtelijke relaties tussen de dorpen en het bui-
tengebied. Door versterking van de groenstructuur en actieve bescherming van waarde-
volle open ruimtes en geïsoleerde waarden in de dorpen kan de identiteit van de dorpen 
worden behouden en versterkt. Bij nieuwe ontwikkelingen is aandacht nodig voor een 
goede landschappelijke inpassing. In paragraaf 4.3 wordt daarop nader ingegaan. 
 
3.5.6  Gemeentelijk waterplan  
Het gemeentelijk waterplan is nader uiteengezet in hoofdstuk 5 ‘Waterparagraaf’.  
 
3.5.7  Externe Veiligheidsbeleid gemeente Steenwijkerland  
De gemeente Steenwijkerland wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. In die zin 
draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid. Om die 
verantwoordelijkheid in te vullen heeft de gemeente Steenwijkerland het externe veilig-
heidsbeleid geformuleerd in 2014. Op 9 december 2014 is een geactualiseerde versie van 
dit beleid vastgesteld voor de periode van 2015 tot 2018. 
 
Doel van het externe veiligheidsbeleid is om duidelijk te maken welke externe veiligheids-
risico’s in de gemeente Steenwijkerland aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige ri-
sico’s om dient te worden gegaan. Dit betekent dat onder meer invulling wordt gegeven 
aan de wettelijke verplichting om het groepsrisico en plaatsgebonden risico (PR10-6 con-
tour) te overwegen bij het nemen van besluiten.  
 
De gemeente Steenwijkerland streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico’s en de 
behoefte aan de activiteiten die de risico’s veroorzaken. Daartoe conformeert de gemeente 
zich aan haar wettelijke verplichtingen. Daar waar de gemeente als bevoegd gezag een be-
oordelingsvrijheid heeft, maakt zij in dit beleidsdocument keuzes op het gebied van exter-
ne veiligheid. Die keuzes hebben de vorm van algemene uitgangspunten en gebiedsgerich-
te ambities.  
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Het streven van het externe veiligheidsbeleid is te komen tot een beheersbare externe vei-
ligheidssituatie. Het externe veiligheidsbeleid biedt een toetsingskader dat duidelijk maakt 
welke externe veiligheidsrisico’s er in de gemeente Steenwijkerland zijn en hoe met deze 
en toekomstige risico’s dient te worden omgegaan. Het beleid voorkomt afwegingen en 
besluiten op ad hoc basis en brengt consistentie door heldere uitgangspunten en reële am-
bities. Het externe veiligheidsbeleid moet ervoor zorgen dat externe veiligheid goed wordt 
meegenomen in alle besluiten die op enige wijze invloed uitoefenen op de hoogte van het 
externe veiligheidsniveau binnen de gemeente.  
 
Algemene beleidsregels 
De gemeente legt de focus op wonen, werken en recreatie, en is terughoudend ten aanzien 
van zwaardere en risicovolle bedrijvigheid. Waar zich Externe Veiligheidsknelpunten voor 
(kunnen) doen, besteedt de gemeente altijd aandacht aan bronmaatregelen om het risico te 
verkleinen. Pas daarna komen effectmaatregelen aan de orde. Vestiging van nieuwe be-
perkt kwetsbare objecten in PR 10-6 is onwenselijk (proberen te voorkomen) en in woon-
gebieden is dit expliciet niet toegestaan. 

 
 
 
In bovenstaande figuur zijn de algemene beleidsregels (leidende principes) opgenomen in 
aanvulling op het wettelijke kader gesteld vanuit het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente 
Steenwijkerland gebied specifieke beleidsregels (onderscheid woongebied, overig gebied 
en transportzones). 
 
Bestaande situaties 
Bij bestaande situaties is het niet altijd mogelijk om de uitgangspunten en ambities toe te 
passen. Voor bestaande situaties geldt dat deze worden geaccepteerd indien ze voldoen 
aan de wettelijke grens- en richtwaarden. Indien niet aan wettelijke grenswaarden wordt 
voldaan dient naar een (snelle) oplossing van de situatie gezocht te worden. Bron- en ef-
fectmaatregelen lopen daarbij zo mogelijk vooruit op saneringsinstrumenten. 
 
 

Gemeentelijke beleidsregels Steenwijkerland 
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Omgaan met ‘zeer kwetsbare groepen’ 
De gemeente Steenwijkerland acht het onwenselijk indien externe veiligheidsrisico’s (in-
vloedsgebieden) functies kunnen raken die op basis van hun aard en gebruik bestemd zijn 
voor groepen mensen die niet zelfredzaam zijn. In bestaande situaties maakt de gemeente 
gebruik van al haar sturingsmiddelen om het risico zoveel als mogelijk te beperken. Het 
positief bestemmen, vestigen of uitbreiden van een risicobron of een functie die kwetsbare 
groepen aantrekt is alleen mogelijk indien het gebied waar dit zich voordoet op grond van 
bestaande en te voorziene toekomstige externe veiligheidsrisico’s geschikt is voor de be-
treffende functie. 
 
Binnen het plangebied komen geen risicovolle objecten voor. In paragraaf 6.5 wordt speci-
fiek ingegaan op het aspect externe veiligheid voor het plangebied.  
 
3.5.8  Duurzaamheidsplan Steenwijkerland 2009-2012  
De gemeente Steenwijkerland geeft hoge prioriteit aan duurzaamheid en wil duurzaam-
heid gebiedsgericht benaderen. Er is een gekozen voor een karakterisering van de verschil-
lende gebieden binnen de gemeente. Per gebied is een beschrijving en een kwaliteitsprofiel 
opgenomen. Per gebied zijn ook uitdagingen op het gebied van duurzaamheid genoemd.  
 
Gebiedstype Uitdagingen duurzaamheid 
Historische centra van steden Energieverbruik bestaande bouw. Combineren 

uiteenlopende functies 
Kernen, buurtschappen en lintbe-
bouwing 

Behoud van functies. Beperken van vervoersbe-
hoefte. Energieverbruik bestaande bouw 

Woonwijken Energieverbruik woningen. Beperken vervoers-
behoefte 

Bedrijventerreinen Vervoersstromen mensen en goederen. Sluiten 
van kringlopen 

Landelijk gebied – agrarisch Duurzame landbouw. Behoud streekeigenheid 
Landelijk gebied – gemengd Combineren van functies. Vasthouden unieke 

kenmerken 
Natuurgebied Beschermen en behouden. Informeren over en la-

ten ervaren van kwaliteiten 
 
In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de uitgangspunten uit het duurzaam-
heidsplan.  
 
3.5.9  Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR)  
In de IVOR wordt het wensbeeld voor de toekomstige inrichting en het gebruik van de 
openbare ruimte van de gemeente gegeven. Er wordt ingegaan op inrichting, materiaalge-
bruik, onderhoud, toegankelijkheid etc.  
 
Belangrijke uitgangspunten zijn:  

• Er moet bij de inrichting aandacht zijn voor cultuurhistorische waarden.  
• Integratie van landschappelijke kwaliteiten in ontwikkelingen.  
• (historische) Groen- en waterstructuren worden versterkt.  
• Er zijn voldoende waterbergende voorzieningen.  
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• Er moet ruimte zijn om te spelen.  
• Waar nodig en mogelijk zijn parkeervoorzieningen, liefst direct bij voorzieningen, 

maar die mogen niet ten koste gaan van groen- en speelvoorzieningen.  
 
In dit bestemmingsplan is een ruime regeling opgenomen om het (her)inrichten van de 
openbare ruimte mogelijk te maken. Een en ander is nader beschreven in paragraaf 7.4.  
 
3.5.10   Beleidsnota Groen  
Deze beleidsnota, welke op 6 maart 2007 is vastgesteld door de raad geeft een samenhan-
gende visie op de aanleg, beheer en het onderhoud van het openbaar groen. Dat groen 
moet zo mogelijk multifunctioneel worden ingezet: verfraaiing, recreatie, waterberging en 
ecologie. De streekeigen identiteit moet zoveel mogelijk behouden blijven door land-
schapsbepalende groenstructuren te beschermen, te onderhouden en indien nodig te her-
stellen of af te maken. Het aanwezige groen moet onderhouden worden en blijven. Kansen 
voor nieuwe groen liggen bij de inpassing van nieuwe ‘rode’ functies. Uitdagingen zijn de 
realisatie van groene poorten en groene wegwijzers in de vorm van groenstructuren naar 
bijzondere gebieden. 
 
Belangrijke uitgangspunten zijn:  

• gezien de betekenis van het groen voor de gemeente dient het een volwaardige en 
zelfstandige plaats te krijgen in plan- en besluitvorming;  

• de mogelijkheden voor recreatie in groen in woonomgevingen worden geoptima-
liseerd, net als de mogelijkheden voor waterberging;  

• beeldbepalende historische structuren worden hersteld en zichtbaar gemaakt;  
• (grote) bomen worden gerespecteerd, monumentale en beeldbepalende bomen 

zijn geïnventariseerd.  
 
In dit bestemmingsplan hebben de structurele groenelementen, waaronder de groene oe-
vers langs de Dorpsgracht, een specifieke groenbestemming gekregen. De overige groen-
elementen zijn toegestaan binnen de verkeersbestemming. 
 
3.5.11  Strategische Toekomstvisie Steenwijkerland 2030  
‘Recreatie en toerisme’ wordt tegenwoordig aangeduid als een belevingseconomie die 
steeds verder groeit. Er ontstaat seizoensverbreding en – verlenging. Recreatie is één van 
de dragers van landelijk gebied, zeker in combinatie met herstel van natuurwaarden en 
informatievoorziening. Recreatie kan geleid worden door een goede integratie met land-
schap en natuur en er kan zelfs een afname van de druk op de ‘echte’ natuur plaatsvinden. 
Senioren vormen een steeds grotere doelgroep in de recreatiesector, mede door de toene-
mende vergrijzing.  
 
Steenwijkerland beschikt over natuurgebieden welke zich goed lenen voor het concept van 
beleving, informatie en verblijfsrecreatie. De omgeving van Giethoorn is daar een voor-
beeld van. Bovendien zijn er veel kansen om nieuwe recreatie en toerisme te ontwikkelen 
in combinatie met water, woningbouw en leisure.  
 
In dit bestemmingsplan zijn de bestaande recreatieve voorzieningen gerespecteerd en is 
een aantal mogelijkheden opgenomen ten behoeve van het ontwikkelen van recreatieve 
voorzieningen. Hierbij dient voldaan te worden aan een aantal voorwaarden. 
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Hoofdstuk 4  Actuele waarden 
 

4.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de actuele waarden die aanwezig zijn in het gebied. 
Specifiek wordt ingegaan op de flora en fauna, ecologische structuur, habitat, cultuurhisto-
rie en archeologie. 

4.2  Flora en fauna 
 
4.2.1  Gebiedsbescherming  
De gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 (Stb. 1998, 403 
en Stb. 2005,195). Deze wet is de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 
voor wat betreft de gebiedsbescherming en is vanaf 1 oktober 2005 in werking getreden. 
Op grond van deze gebiedsbescherming vallen beschermde natuurmonumenten en de ge-
bieden die op grond van de beide Europese richtlijnen zijn aangewezen als speciale be-
schermingszones (de zogenoemde Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) onder het regime 
van de Natuurbeschermingswet 1998. Een gedeelte van Giethoorn valt binnen het Natura 
2000-gebied de Wieden en het dorp ligt tevens in de directe nabijheid van de Weerribben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De niet-bebouwde gronden rond de kern welke onderdeel uitmaken van De Wieden, zijn 
in dit bestemmingsplan bestemd tot ‘Natuur’, waarbinnen wordt gestreefd naar behoud, 
herstel, ontwikkeling en versterking van de desbetreffende waarden in het natuurgebied. 
Gezien de conserverende werking van voorliggend bestemmingsplan is geen sprake van 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die een verstoring zouden kunnen vormen. Waar wel 
indirect nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, door middel van een wijzi-
gingsbevoegdheid, wordt bij het dan te nemen besluit getoetst aan de wettelijke regels ten 
aanzien van gebiedsbescherming.  
 
4.2.2  Soortenbescherming  
Behalve de mogelijke effecten op natuurgebieden moet ook duidelijk zijn of het betreffen-
de plan effecten heeft, en zo ja welke, op beschermde soorten. De soortenbescherming is 
vastgelegd in de Flora- en faunawet (Staatsblad 1999, 264, laatstelijk gewijzigd Staatsblad 

Natura 2000-gebied De Wieden Natura 2000-gebied De Weerribben 
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2009,617). Deze wet is de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor 
wat betreft de soortenbescherming. Gezien de conserverende werking van voorliggend be-
stemmingsplan is geen sprake van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die een verstoring 
zouden kunnen vormen. Waar wel indirect nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden ge-
maakt, door middel van een wijzigingsbevoegdheid, wordt bij het dan te nemen besluit 
getoetst aan de wettelijke regels ten aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. 
  
Bij de ontwikkelingen van nieuwe plannen dient onderzocht te worden of de handelingen 
niet leiden tot de schending van verbodsbepalingen van de artikelen 8 tot en met 14 van de 
Flora- en faunawet. Standaard geldt voor het gehele gebied de algemene zorgplicht zoals 
die in de Flora en faunawet centraal staat (artikel 2). Bovendien moeten de handelingen in 
logisch verband staan met het plan en geen doel op zich vormen.  
 
De gronden rond Giethoorn behoren voor een klein gedeelte tot het natuurgebied De Wie-
den. De overige percelen binnen de kern zijn vooral in gebruik als erf, tuin of terrein bij de 
aanwezige bebouwing, als groenvoorziening of als agrarisch gebied. De groenvoorzienin-
gen bestaan onder meer uit grasbermen langs de gracht, al dan niet met bomen, uit ber-
men, oevers en houtsingels. Binnen het plangebied zijn geen nieuwe ontwikkelingen voor-
zien die nader onderzoek naar flora en fauna-aspecten noodzakelijk maken. Bij eventuele 
nieuwe ontwikkeling dient een afzonderlijke afweging te worden gemaakt waarbij wordt 
beoordeeld of flora en fauna-aspecten in het geding zijn. Er is echter wel een natuurtoets 
uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan. 
 
4.2.3  Natuurtoets 
In deze natuurtoets zijn effecten van de ruimte in het bestemmingsplan voor nieuwe be-
stemmingen en functies onderzocht. Het palet aan mogelijke effecten is kwalitatief be-
schreven. Een kwantitatieve analyse voor effecten op beschermde gebieden is uitgevoerd 
voor verschillende onderdelen op basis van verstoringscontouren rond de kernen, scena-
rioberekeningen voor stikstofdepositie en groei van het aantal verblijfsaccommodaties. 
Daarnaast is een risicoverkenning uitgevoerd voor beschermde soorten. 
 
Natuurbeschermingswet 
De kernen Dwarsgracht, Jonen en Giethoorn liggen deels of geheel binnen de begrenzing 
van Natura 2000-gebied. In deze delen zijn kwalificerende habitattypen aanwezig. Kwali-
ficerende habitattypen komen niet binnen de bouwvlakken voor, zodat bij het realiseren 
van nieuwe voorzieningen of gebouwen geen sprake is van ruimtebeslag. Het is wel van 
belang om het risico op indirecte effecten van dergelijke initiatieven op groeiplaatsen, zo-
als grondwaterstand, te onderzoeken en waar nodig te toetsen aan de Natuurbescher-
mingswet. 
 
Een verhoging van de stikstofemissie kan optreden als gevolg van nieuwe bedrijvigheid 
en/of een toename van autoverkeer. Een verhoging als gevolg van bedrijfsuitbreiding of -
aanpassing kan voorkomen worden door emissiebeperkende maatregelen te nemen, zodat 
geen extra emissie optreedt. Indien sprake is van verplaatsing van een emissiebron kan 
wel de depositieverspreiding in de omgeving veranderen en is een nadere effectenanalyse 
voor locale effecten nodig. 
 
Uitbreiding van de capaciteit voor verblijfsrecreatie met 25% leidt niet tot een meetbare 
verhoging van de stikstofdepositie op groeiplaatsen van stikstofgevoelige habitattypen. 
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Deze uitbreiding kan lokaal een beperkt verhoogde verstoring voor kwalificerende moe-
rasbroedvogels, met name de Roerdomp, teweegbrengen, maar leidt niet tot een meetbaar 
effect op de vogelaantallen. In cumulatie met andere plannen treedt op basis van een rea-
listische verwachting van ontwikkelingen in de recreatiesector, en rekening houdend met 
natuurontwikkelingseffecten, geen meetbaar effect op in De Weerribben en De Wieden. Er 
is daarom geen sprake van significante effecten op instandhoudingsdoelen voor vogel-
soorten van De Weerribben en De Wieden. 
 
Het is van belang dat bij bouw- en sloopwerkzaamheden eventuele verblijfplaatsen van 
Meervleermuizen gehandhaafd blijven, dat verstoring door extra verlichting voorkomen 
wordt en dat nieuwe of aangepaste bruggen op relevante locaties hoog en breed genoeg 
zijn voor passage door Meervleermuizen. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Nieuwe activiteiten of initiatieven in Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen hebben geen direct 
effect op de wezenlijke waarden binnen EHS-gebieden. Dit geldt zowel voor uitstralingsef-
fecten vanuit de kernen zelf als voor effecten van recreatief verkeer in de wijde omgeving. 
 
Flora- en faunawet 
Binnen het plangebied Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen kunnen verscheidene wettelijk 
beschermde soorten aanwezig zijn. Welke locaties het betreft is onbekend, omdat de be-
schikbare verspreidingsgegevens in de meeste gevallen niet voldoende gedetailleerd zijn. 
Het gaat om beschermde soorten uit alle drie de beschermingscategorieën van de Flora- en 
faunawet. 
 
Voor licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtelijke in-
grepen in het plangebied veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten 
aanzien van aanwezige licht beschermde soorten. 
 
Het is mogelijk dat middelzwaar en/of zwaar beschermde soorten aanwezig zijn in het 
plangebied, omdat potentieel geschikt leefgebied aanwezig is en aanwezigheid in de (na-
bije) omgeving is vastgesteld. Het betreft de volgende soort(groep)en: planten (§ 5.1), on-
gewervelde diersoorten (§ 5.2), vissen (§ 5.3) Heikikker, Poelkikker, Ringslang, vogels (§ 
5.6), vleermuizen (§ 5.7), Steenmarter, Boommarter, en Waterspitsmuis. 
 
Het is niet bekend waar eventuele ruimtelijke ingrepen plaatsvinden. Op locaties waar in 
de toekomst ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd, is het daarom nodig om vooraf-
gaand aan de werkzaamheden aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar de aanwe-
zigheid van de mogelijk aanwezige middelzwaar en/of zwaar beschermde soorten. Op ba-
sis van de resultaten van dat onderzoek kan worden bepaald of en zo ja welke vervolg-
stappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. 
 
Ondanks de mogelijke aanwezigheid van een aantal zwaarder beschermde soorten en de 
mogelijke vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet, wordt de kans op onoverkome-
lijke bezwaren vanuit deze wet zeer gering geacht. Om deze reden kunnen de bestemmin-
gen en planregels in het nieuwe bestemmingsplan voor Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen 
worden vastgesteld, op voorwaarde dat voorafgaand aan daadwerkelijke ruimtelijke in-
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grepen op basis van locatiespecifiek onderzoek wordt bepaald of vervolgstappen volgens 
de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. 
 
Het rapport ‘Natuurtoets Bestemmingsplan Giethoorn, Dwargracht en Jonen’ van Alten-
burg & Wymenga ecologisch onderzoek bv (nr. 1818, d.d. 15 maart 2013) is als aparte bijla-
ge beschikbaar. 

4.3  Cultuurhistorie  
4.3.1  Beschermd dorpsgezicht  
Giethoorn is een zeer karakteristiek waterstreekdorp en is in 1985 dan ook grotendeels 
aangewezen als beschermd dorpsgezicht, gezamenlijk met Dwarsgracht en Jonen. Het be-
langrijkste rechtsgevolg is dat er een beschermend bestemmingsplan moet worden ge-
maakt voor het aangewezen gebied. Het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn was 
voorheen reeds geregeld in het bestemmingsplan ‘Giethoorn 1994’ (vastgesteld d.d. 14 
maart 1995, goedgekeurd d.d. 2 november 1995). Onderhavig bestemmingsplan betreft een 
actualisatie van onder meer dit vigerende plan. Dit geldt ook voor de regeling voor het be-
schermde dorpsgezicht.  
 
Het vigerende bestemmingsplan is bijna 20 jaar oud en het aanwijzingsbesluit zelf is bijna 
30 jaar oud. Omdat de informatie uit deze documenten inmiddels een niet meer volledig 
actueel beeld zou kunnen geven van de kenmerken van Giethoorn, was het noodzakelijk 
voorafgaand aan het opstellen van dit bestemmingsplan een beeld te schetsen van de be-
palende ruimtelijke, historische en landschappelijke kwaliteiten van het beschermde 
dorpsgezicht. Hiertoe zijn, voor zes onderscheidende deelgebieden binnen het beschermd 
dorpsgezicht, Identiteitskaarten opgesteld (zie bijlage 1), waarin deze kwaliteiten zijn be-
schreven aan de hand van een 9-tal ‘identiteitsdragers’ (bebouwing, verkaveling, routing, 
beplanting, erven, massa-ruimte, functies, grond-/landgebruik en natuur). Vervolgens is 
een perceelsgerichte inventarisatie uitgevoerd, waarbij de huidige situatie is getoetst aan 
deze identiteitsdragers. Daarmee is een beeld ontstaan van het huidige Giethoorn, tegen 
het licht  van het ‘algemene’ identiteitsbeeld zoals vastgelegd in de Identiteitskaarten. 
 
De deelgebieden vormen elk een ruimtelijke eenheid binnen het geheel van het beschermd 
dorpsgezicht op basis van de historisch gegroeide structuur en de huidige weerslag daar-
van. Het onderscheid in de diverse deelgebied is met name gelegen in de positie van de 
Dorpsgracht ten opzichte van het bebouwingslint en de bebouwingsdichtheid en relatie 
met het landschap. Te onderscheiden zijn:  
 

• Noordeinde – Noorderpad en Noordeinde – Molenweg; 
• Middenbuurt – Noord en Middenbuurt – Zuid; 
• Zuideinde – Binnenpad en Zuideinde – Zuiderpad. 
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In bijlage 2 zijn schematisch de bevindingen van de inventarisatie van Giethoorn weerge-
geven. In grote lijn kan op grond van deze inventarisatie worden geconcludeerd dat de 
bebouwing binnen het beschermd dorpsgezicht van Giethoorn in sterke mate voldoet aan 
het identiteitsbeeld zoals dat voor de verschillende deelgebieden is geformuleerd. Type 
bebouwing, goot- en bouwhoogte, nokrichting, kapvorm en oriëntatie voldoen in de mees-
te gevallen aan het zo kenmerkende beeld van het waterstreekdorp.  
 
Met name bij de gevelindeling is echter in de loop der jaren een gewijzigd beeld zichtbaar 
geworden: kleine verticale gevelopeningen hebben, met name in de achterhuizen, plaats 
gemaakt voor grotere (soms meer horizontale) raampartijen en soms ook openslaande 
tuindeuren. Ook in het materiaalgebruik wordt in een flink aantal gevallen afgeweken van 
het identiteitsbeeld, met name als het gaat om het toepassen van rabatdelen in plaats van 
een gepotdekseld achterhuis, maar ook bij steen- en kozijnkleuren. 
 
Daarnaast is bij de bijgebouwen en erfinrichting in een groot aantal gevallen een afwijking 
in materiaalgebruik, toepassing van schuttingen / windschermen en terrassen / vlonders 
zichtbaar, waarmee wordt afgeweken van het identiteitsbeeld zoals dat Giethoorn ken-
merkt. Ook zijn er een aantal ‘verrommelde’ erven, die het beeld niet ten goede komen, 
heeft de toeristische sector een duidelijk invloed in de vorm van reclame-uitingen en 
(grootschalige) recreatieterreinen welke de oorspronkelijke structuur verstoren en is niet 
overal streekeigen beplanting toegepast. 
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De belangrijkste dragers die het identiteitsbeeld van het beschermd dorpsgezicht onder-
steunen, zijn op grond van de inventarisatie per perceel vastgelegd in onderhavig be-
stemmingsplan. Het gaat daarbij onder meer om nokrichting, kapvorm, aan-/uitbouwen 
en beeldbepalende doorzichten. Daar waar de kenmerken zijn verstoord is in het bestem-
mingsplan meer ruimte geboden voor initiatieven die het beeld ten goede kunnen doen 
keren. Het bestemmingsplan is daarmee een belangrijk sturingsinstrument ten aanzien van 
de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het beschermd dorpsgezicht van Giethoorn. 
 
De diverse identiteitsdragers kunnen echter niet alle in het bestemmingsplan worden ge-
borgd. Met name de aspecten waar in de huidige situatie het meest wordt afgeweken van 
het identiteitsbeeld, zoals gevelindeling, materiaalgebruik, reclameuitingen en erfin-
richting, zijn niet of moeilijk vast te leggen in het bestemmingsplan. Daarvoor dienen dus 
andere beleidsdocumenten te worden opgesteld, die toetsend danwel stimulerend kunnen 
bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Giethoorn. Met name de te 
actualiseren welstandsnota is daarbij van belang. Hierin dient, als uitwerking van de Iden-
titeitskaart, een duidelijk beeld geschetst te worden van de gewenste ruimtelijke kwaliteit 
van het dorp Giethoorn. 
 
Daarbij is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre de diverse identiteitsdragers geborgd die-
nen te worden. Hedentijdse inzichten en voorschriften voor wat betreft bijvoorbeeld mate-
rialisatie, lichttoetreding en het bouwbesluit zijn soms onoverkomelijk en hoeven ook niet 
per definitie afbreuk te doen aan het kenmerkende beeld van het dorp. In de beelden op de 
volgende pagina zijn vereenvoudigde voorbeelden van een aantal individuele situaties 
weergegeven, die in het gebied geconstateerd zijn. In het kader van de nieuwe welstands-
nota kan op basis van dergelijke voorbeelden een inhoudelijke discussie gevoerd worden 
over het belang van de diverse identiteitsdragers (of beter: over de invulling hiervan bij 
toekomstige ontwikkelingen) voor het toekomstbeeld van Giethoorn. Daarbij kan gedacht 
worden aan het opstellen van een streekeigen palet van bouwstenen waarmee de identiteit 
toekomstbestendig geborgd wordt.  
  
Ter borging van het algemene identiteitsbeeld van het beschermde dorpsgezicht zijn in dit 
bestemmingsplan, naast de eerder genoemde aanduidingen per perceel, de beschermende 
dubbelbestemmingen Waarde – Noordeinde Noorderpad, Waarde – Noordeinde Molen-
weg, Waarde – Middenbuurt Noordzijde, Waarde – Middenbuurt Zuidzijde, Waarde – 
Zuideinde Binnenpad en Waarde – Zuideinde Zuiderpad opgenomen, elk met eigen ken-
merkende waarden. 
 
Beulakerweg 
Ook voor het cultuurhistorisch waardevolle lint van de Beulakerweg is een dubbelbe-
stemming opgenomen, ter bescherming van de aldaar aanwezige cultuurhistorische waar-
den. Deze kent een minder stringent karakter dan de dubbelbestemmingen ter plaatse van 
het beschermd dorpsgezicht, maar borgt de waardevolle karakteristieken, zoals parcele-
ring, springende voorgevelrooilijnen, nokrichtingen, gevelindelingen en dergelijke op 
hoofdlijnen. 
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4.2.2  Monumenten en karakteristieke panden  
 
 
De cultuurhistorisch meest waardevolle gebouwen in Giethoorn zijn aangewezen als rijks- 
danwel gemeentelijk monument. Op de Rijksmonumenten is het bepaalde uit de Monu-
mentenwet van toepassing. Voor de gemeentelijke monumenten geldt de gemeentelijke 
Erfgoedverordening. Binnen het bestemmingsplangebied zijn de volgende Rijksmonumen-
ten aanwezig: 
 

Voorbeeld bouwstenen voor streekeigen palet – thema: erfinrichting 

Voorbeeld bouwstenen voor streekeigen palet – thema: gevelindeling 
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Plaats Adres Monumentnr. Soort object 
Giethoorn Beulakerweg 80 10493 Kerk en -onderdeel 
Giethoorn Binnenpad 15 10494 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 61 10496 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 63 10497 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 125 10498 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 141 10499 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 143 10500 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 20  10501 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 48 10502 Kerk en –onderdeel 
Giethoorn Binnenpad 52 10503 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 96 10504 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 98 10505 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 102 10506 Boerderij 
Giethoorn Kerkweg 33 10511 Boerderij 
Giethoorn ’t Klooster 4 10512 Boerderij 
Giethoorn ’t Klooster 5 10513 Boerderij 
Giethoorn Langesteeg 9 10514 Boerderij 
Giethoorn Molenweg 9 10515 Woonhuis 
Giethoorn Molenweg 17 10516 Boerderij 
Giethoorn Molenweg 33 10517 Boerderij 
Giethoorn Molenweg 14 10518 Boerderij 
Giethoorn Molenweg 22 10519 Boerderij 
Giethoorn Molenweg 24 10520 Woonhuis 
Giethoorn Noorderpad 1 10521 Boerderij 
Giethoorn Noorderpad 13 10522 Boerderij 
Giethoorn Noorderpad 15 10523 Boerderij 
Giethoorn Noorderpad 17 10524 Boerderij 
Giethoorn Noorderpad 14 10525 Woonhuis 
Giethoorn Noorderpad 20 10526 Boerderij 
Giethoorn Noorderpad 21 10527 Woonhuis 
Giethoorn Noorderpad 24 10528 Boerderij 
Giethoorn Zuiderpad 23 10529 Woonhuis 
Giethoorn Zuiderpad 14 10530 Woonhuis 
Giethoorn Zuiderpad 46 10531 Woonhuis 
Giethoorn Zuiderpad 50 10532 Boerderij 
Giethoorn Binnenpad 50 507456 Kerkelijke dienstwoning 
Giethoorn Molenweg 11 507459 Kerk en –onderdeel 
Giethoorn Kerkweg 50a 527690 Industrie- en poldermolen 
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De volgende gemeentelijke monumenten zijn binnen het plangebied gelegen: 
 
Plaats Adres Monumentnummer Soort object 
Giethoorn Beulakerweg 59  Woonhuis 
Giethoorn Beulakerweg 82  Woonhuis 
Giethoorn Beulakerweg 125  Woonhuis 
Giethoorn Binnenpad bij 16  Twee zeilpunters, 

gebouw niet 
Giethoorn Binnenpad 21  Woonhuis 
Giethoorn Binnenpad 22-24  Woonhuis 
Giethoorn Binnenpad 36  Woonhuis 
Giethoorn Binnenpad 82  Woonhuis 
Giethoorn Binnenpad 88  Woonhuis 
Giethoorn Binnenpad 121  woonhuis 
Giethoorn Binnenpad 133  Woonhuis 
Giethoorn Kerkweg bij 17A  Tjaskermolen 
Giethoorn Kerkweg bij 50  Gemaaltje 
Giethoorn Middenbuurt 7  Woning 
Giethoorn Molenweg bij 17  paaltjasker 
Giethoorn Molenweg 23  Woonhuis 
 
De monumenten zijn in dit bestemmingsplan aangeduid als ‘specifieke bouwaanduiding - 
monument’. Daarnaast zijn binnen het plangebied een aantal zeer karakteristieke kapschu-
ren en stook-/bakhuisjes aanwezig, welke zijn aangeduid als ‘karakteristiek’. 
 
Dit bestemmingsplan voorziet niet in ruimtelijke ingrepen die de aanwezige waardevolle 
cultuurhistorische elementen negatief beïnvloeden. Evenmin wordt afbreuk gedaan aan de 
landschappelijke waarden in het binnen het plangebied gelegen cultuurlandschap. Hier-
mee wordt aangesloten bij de uitgangspunten uit de Modernisering Monumentenzorg, ge-
richt op het behoud van cultuurhistorische elementen (zie paragraaf 3.2.5). 

4.4  Archeologie  
In 1992 is door alle landen van de Europese Unie, waaronder Nederland, het Verdrag van 
Malta ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van 
archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische 
waarden in situ (ter plekke) bewaard moeten blijven. Er dient te worden nagestreefd de 
waarden op de locatie te behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplan-
nen, dan moeten de waarden worden opgegraven en ex situ (elders) worden bewaard. Het 
Verdrag van Malta is in Nederland via de Wet op de archeologische monumentenzorg 
doorvertaald in met name de Monumentenwet 1988, welke aangeeft dat de gemeente be-
voegd gezag is op het gebied van cultuurhistorie en archeologie.  
 
De gemeente Steenwijkerland beschikt over een archeologische verwachtings- en beleids-
advieskaart. Op deze kaart (zie de hiervoor weergegeven uitsnede) zijn de gronden binnen 
het plangebied aangeduid als ‘Archeologische waarde’ (rood), ‘Lage archeologische ver-
wachting’ (groen) en ‘Hoge archeologische verwachting’ (oranje) en Gebieden met een on-
bekende verwachting (grijs en blauw).   
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Het beleid binnen deze gebieden is als volgt:  
 

• Gebied of terrein van archeologische waarde (rood): In eerdere onderzoeken is reeds 
aangetoond dat in deze zones hoge concentraties archeologische resten voorko-
men, die als behoudenswaardig gekarakteriseerd kunnen worden.  

• Gebied met een hoge archeologische verwachting (oranje): In deze gebieden geldt op ba-
sis van geologische en bodemkundige opbouw en aangetroffen archeologische 
vondsten en relicten een hoge archeologische verwachting. Zones waar, op histori-
sche en archeologische gronden archeologische resten vermoed worden zonder 
dat de exacte begrenzing daarvan kan worden aangewezen, zijn eveneens als ‘met 
hoge verwachting’ aangemerkt.  

• Gebied met een lage archeologische verwachting (groen): In deze gebieden geldt op ba-
sis van geologische en bodemkundige opbouw en het ontbreken van archeolo-
gische vondsten een lage archeologische verwachting.  

• Gebied met onbekende archeologische verwachting (grijs en blauw): Bij gebrek aan gege-
vens kan voor bepaalde delen van de bebouwde kom en voor grotere wateropper-
vlakken geen archeologische verwachting worden vastgesteld.  

 
Op basis van de Archeologische verwachtings- en beleidskaart voor het grondgebied van 
Steenwijkerland en het bepaalde in de Monumentenwet is in de regels en verbeelding de 
beschermende dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waarde – Archeologie 
2’ opgenomen, ter plaatse van respectievelijk gebieden of terreinen met een archeologische 

Uitsnede Archeologische verwachtingen- en beleidskaart 
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waarde en gebieden met een hoge én een lage archeologische verwachting. Binnen eerst-
genoemde dient een archeologisch (vervolg)onderzoek plaats te vinden voor het bouwen 
van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m2, binnen ‘Waarde – Archeologie 2’ 
geldt dit voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² bin-
nen de bebouwde kom of met een oppervlakte groter dan 2.500 m² buiten de bebouwde 
kom. Ook bodemwerkzaamheden dieper dan 50 cm zijn onderzoeksplichtig. 
 
Elke archeologische vondst dient gemeld te worden aan de Minister (artikel 53 en 54 van 
de Monumentenwet) door middel van het officiële vondstmeldingsformulier. Dit kunnen 
bijvoorbeeld scherven zijn, pijpenkopjes of munten. Een vondstmelding kan veel informa-
tie verschaffen over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het 
maakt het verhaal van het verleden completer. Om die reden is het volgens de Monumen-
tenwet wettelijk verplicht gesteld archeologische vondsten te melden. Het maakt niet uit of 
een archeologische vondst gedaan is tijdens archeologisch onderzoek of als toevalsvondst 
bij niet archeologisch onderzoek. 
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Hoofdstuk 5  Waterparagraaf 
 

5.1  Inleiding 
Het is verplicht om in de toelichting bij een bestemmingsplan te verantwoorden op welke 
wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit 
is bepaald in artikel 3.1.6, eerste lid, sub b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze 
verantwoording wordt ook wel de waterparagraaf genoemd. Dit hoofdstuk kan als zoda-
nig beschouwd worden.  

5.2  Watertoets  
Tot 1 januari 2016 lag Giethoorn binnen het werkgebied van het Waterschap Reest en Wie-
den. Vanaf 1 januari 2016 zijn het voormalige Waterschap Groot Salland en het voormalige 
Waterschap Reest en Wieden samengegaan.  
Giethoorn ligt hierdoor binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. 
Conserverende plannen die geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken, 
hebben in beginsel geen invloed op de waterhuishouding. Het waterschap gaat dan ook 
akkoord met dergelijke plannen onder de volgende voorwaarden:  

• In de waterparagraaf wordt een goede omschrijving van de waterhuishouding 
(ook van het bestaan van huidige knelpunten) opgenomen, alsook van het huidige 
waterbeleid.  

• In geval van ontwikkelingsmogelijkheden door middel van een wijzigingsbe-
voegdheid of een uitwerkingsbevoegdheid wordt als uitgangspunt genomen dat 
de bestaande waterhuishouding niet mag verslechteren als gevolg van de ontwik-
keling. Deze voorwaarde dient in de planregels te worden opgenomen.  

• De belangrijkste waterlopen worden bestemd op de verbeelding.  
 
In het kader van de watertoets is onderhavige paragraaf voorgelegd aan Waterschap Reest 
en Wieden. Het Waterschap heeft te kennen gegeven dat er bij actualisatieplannen geen 
noodzaak is om advies uit te brengen wanneer het gaat om het vastleggen van de huidige 
situatie. Er wijzigt op grond van onderhavig bestemmingsplan niks dat van invloed is op 
de waterhuishouding.  

5.3  Beleid ten aanzien van de waterhuishouding  
5.3.1  Nationaal Waterplan  
Op 10 december 2015 is Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP) vastgesteld en vervangt 
het Nationaal Waterplan 2009-2015 en de partiële herziening. Op basis van de Wet ruimte-
lijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van 
structuurvisie. Het NWP is bindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland verantwoorde-
lijk voor het hoofdwatersysteem. In het NWP legt het Rijk onder meer de strategische doe-
len voor het waterbeheer vast. 
 
De ambities die in dit Waterplan centraal staan zijn: 
• Nederland blijft de veiligste delta in de wereld 
• Nederlandse wateren zijn schoon en gezond en er is genoeg zoetwater 
• Nederland is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht 
• Nederland is en blijft een gidsland voor watermanagement 
• Nederlanders leven waterbewust. 
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Voor de gebieden waar het Rijk verantwoordelijkheden heeft op gebeid van waterveilig-
heid en zoetwater, zijn er gebiedsgericht uitwerkingen opgenomen in het NWP. 
 
5.3.2  Waterbeheerplan Waterschap  
Door het Waterschap Drents Overijsselse Delta is het Waterbeheerplan 2016-2021 vastge-
steld. Door de ligging in het deelstroomgebied Rijn-Oost is het waterbeheerplan gezamen-
lijk door de waterschappen in Oost-Nederland opgesteld. 
Het Waterbeheerplan beschrijft voor de periode 2016-2021 hoe de waterschappen gaan 
zorgen voor een goede bescherming tegen hoog water, voor een goed functionerend regi-
onaal watersysteem en voor het zuiveren van afvalwater. 
Het waterschap laat in dit waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbe-
heer van belang zijn en welke accenten we in de samenwerking met onze partners willen 
leggen. Vanuit die omgevingsverkenning wordt vervolgens het beleid voor de planperio-
de 2016-2021 beschreven voor de primaire taakgebieden: 

• Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water. 
• Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende wa-

ter. 
• Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon 

water. 
• Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Af-

valwater. 
 
5.3.3  De Keur  
Waterschap Drents Overijsselse Delta bereidt een nieuwe keur voor. Totdat er een nieuwe 
keur in werking treedt, zijn de keuren van het voormalige Waterschap Groot Salland en 
het voormalige Waterschap Reest en Wieden van toepassing. 
 
De Keur van het Waterschap Reest en Wieden (verordening van het waterschap) is vastge-
steld op 17 december 2009, conform de nieuwe Waterwet.  
 
De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot waterstaatswerken en 
watersystemen en biedt een mogelijkheid om uitvoering van het beleid uit het Waterbe-
heerplan af te dwingen. In de Keur zijn onder andere de volgende onderwerpen opgeno-
men:  

• regeling van onderhoud van waterstaatswerken (oppervlaktewaterlichamen, wa-
terkeringen en ondersteunende kunstwerken);  

• watervergunning voor het gebruik van waterstaatswerken  
• verboden in geval van calamiteiten;  
• watervergunning voor het af- en aanvoeren, het onttrekken en lozen van opper-

vlaktewater, het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bo-
dem;  

• vrijstellingen  
• zorgplicht voor het watersysteem.  

 
Rondom elke primaire watergang is een beschermzone opgenomen. Binnen deze zone 
mogen enkel bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer 
en onderhoud van de watergang worden gebouwd. De beschermingszone is 5 meter 
breed, gemeten vanaf de grens van de watergang (insteek of buitenzijde van de aanwezige 
onderhoudsstrook).  
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De beschermingszone heeft behalve voor het handhaven van de bereikbaarheid als 'neven-
functie' om eventuele toekomstige herinrichtingen of verbeteringen (capaciteitsvergroting) 
mogelijk te houden. In de regels en verbeelding van het bestemmingsplan is de bescher-
mingszone als de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterlopen’ opgenomen. 
  
5.3.4  Beleidskader waterbeheer  
In het waterbeheer zijn er drie grote kerntaken waar het waterschap zich mee bezighoudt.  
 

• Verantwoordelijk voor veiligheid  
Het waarborgen van veiligheid is een belangrijke kerntaak van de waterschappen. Er 
wordt gezorgd voor 'droge voeten', het voorkomen van overstromingen en het opvangen 
van calamiteiten. Vanuit deze kerntaak wordt gewerkt aan een grotere collectieve be-
wustwording en verantwoordelijkheid bij andere overheden en burgers.  

• Verantwoordelijk voor het watersysteem  
Het waterschap is verantwoordelijk voor het grond- en oppervlaktewater in landelijk ge-
bied. In het stedelijk gebied is het waterschap ook verantwoordelijk voor het oppervlakte-
water. Inrichting en beheer wordt afgestemd op de toegekende functies. Er wordt gewerkt 
volgens een integrale aanpak en daarbij worden ook recreatieve, landschappelijke en cul-
tuurhistorische aspecten betrokken. 

• Verantwoordelijk voor zuiveren van afvalwater  
Het afvalwater wordt zo goed mogelijk gezuiverd. De functie-eisen vanuit het oppervlak-
tewater zijn belangrijk, maar bij het realiseren daarvan wordt de haalbaarheid en betaal-
baarheid niet uit het oog verloren. Om de vuilbelasting vanuit de waterketen naar het op-
pervlaktewater te beperken en om kosten te besparen, stemmen het waterschap het beleid 
zo goed mogelijk af met de gemeenten.  
 
Het waterbeheerplan beschrijft naast bovenstaande kerntaken tevens een aantal onder-
werpen die niet eenduidig onder een van de taak zijn te vatten. Het zijn: stedelijk water, 
water en ruimte, belevingswaarde, vergunningverlening en handhaving, kennis- en in-
formatiebeheer, calamiteitenbestrijding, communicatie en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.  
 
5.3.5  Watertakenplan Fluvius 2016-2021  
Per 1 januari 2016 is het Watertakenplan Fluvius van kracht geworden voor de gemeenten  
Hoogeveen, Meppel, De Wolden, Midden-Drenthe, Westerveld en Steenwijkerland en Wa-
terschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Gezamenlijk vormen ze het samenwer-
kingsverband Fluvius (Latijn voor rivier of stroom). In Fluvius werken de gemeenten en 
het waterschap samen aan stedelijk (afval)waterbeheer. Het Watertakenplan bevat een ge-
zamenlijke visie en een uitvoeringsprogramma. Doel is om de kwaliteit van de dienstver-
lening te verhogen en kostenstijgingen voor inwoners en bedrijven te beperken. Het Wa-
tertakenplan geldt voor de periode 2016-2021. 
 
Een goed functionerende keten van riolering en afvalwaterzuivering (afvalwaterketen) 
draagt bij aan een goede volksgezondheid, een goede kwaliteit van het oppervlaktewater 
én het tegengaan van wateroverlast. Binnen de regio Fluvius beheren de gemeenten de rio-
lering en het waterschap zeven afvalwaterzuiveringen. Een goed watersysteem beperkt 
wateroverlast en draagt bij aan een goed leefklimaat. Daar is goed onderhoud voor nodig. 
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Zowel gemeente als waterschap hebben hierin een taak, zoals het maaien van oevers en 
baggeren van watergangen. Zowel voor een goed beheer van de afvalwaterketen als voor  
het watersysteem is samenwerking tussen gemeente en waterschap dus van groot belang. 
 
Voorheen werden door de gemeenten en het waterschap afzonderlijk beleidsplannen ge-
maakt. Het nieuwe Watertakenplan Fluvius is het eerste gezamenlijk plan waarin het be-
leid en een aantal projecten voor het stedelijk (afval)waterbeheer op elkaar zijn afgestemd. 
Samenwerkingsprojecten in het plan zijn bijvoorbeeld gezamenlijk gemalenbeheer en het 
meten van waterstanden in de riolering. Door gebruik te maken van elkaars kennis en ge-
zamenlijk projecten uit te voeren, wordt doelmatiger en efficiënter gewerkt. 
 
5.3.6  Gemeentelijk WatertakenPlan (GWP) Steenwijkerland 
 
De gemeente heeft de wettelijke verplichting om een Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 
vast te stellen. De gemeente heeft de zorgplicht voor het inzamelen en transport van af-
valwater en afvloeiend hemelwater. Daarnaast heeft de gemeente een grondwatertaak. 
Dit GRP maakt onderdeel uit van het Watertakenplan Fluvius (zie paragraaf 5.3.5). 
 
In de specificatie Steenwijkerland ligt de nadruk, naast het doelmatig beheer, op de verta-
ling van de zorgplichten in vijf bestuurlijke doelen. Deze doelen zijn: 

1. Risico’s voor de volksgezondheid door aanraking schadelijke stoffen en geurover-
last maximaal beperken. 

2. Beperk wateroverlast door water op straat en beperk overstroming maximaal. 
3. Beperk hinder door falen van riolen en door verstopping of werkzaamheden.  
4. Zorg voor goede oppervlaktewater-kwaliteit, voer zo weinig mogelijk schoon water 

af naar de zuivering. 
5. De klant staat voorop. Aantal klachten zit onder het landelijk gemiddelde. 

 
In het watertakenplan zijn de noodzakelijke maatregelen (onderzoek, vervangingen en 
verbetermaatregelen) opgenomen om als goed rentmeester de gemeentelijke watertaken 
op doelmatige wijze uit te voeren. 
 

5.4  Bestaande waterhuishouding  
5.4.1  Algemeen  
Als het gaat om de huidige waterkundige situatie wordt in eerste instantie gekeken naar 
de belangrijkste watersystemen in het gebied, te weten het oppervlaktewatersysteem en 
het grondwatersysteem. In paragraaf 2.2.1 is een beschrijving gegeven van de waterhuis-
houdkundige situatie van de gemeente Steenwijkerland. 
 
5.4.2  Invloed op de waterhuishoudkundige situatie  
Voorliggend bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt in zeer beperkte mate 
ontwikkelingen mogelijk, alleen via een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan. 
De consequenties ten aanzien van de waterhuishoudkundige situatie van eventuele nieu-
we ontwikkelingen dienen in de afzonderlijke procedures inzichtelijk gemaakt te worden.  
 
Aangegeven wordt hoe in de nieuwe situatie met water en riolering zal worden omge-
gaan. Uitgangspunt daarbij is dat de voorgenomen ontwikkeling geen verslechtering van 
de waterhuishouding mag veroorzaken en indien nodig een verbetering tot stand moet 
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brengen, indien zich in de huidige situatie problemen voordoen met betrekking tot de wa-
terhuishouding. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen wordt het waterschap betrok-
ken. Dit is ook als voorwaarde opgenomen bij de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden 
in de regels. 

5.5  Waterveiligheid  
Het plangebied is gelegen binnen dijkring 9, zoals opgenomen in bijlage I van de Water-
wet. Dijkring 9 kent een veiligheid met een overschrijdingskans 1/1250 jaar. Voor het plan-
gebied geldt een beperkt overstromingsrisico, zoals te zien is op onderstaande uitsnede 
van de provinciale risicokaart. De Veiligheidsregio IJsselland zet bij een mogelijke over-
stroming in op evacuatie naar hogere delen. Indien dijkring 7 (Noordoostpolder, met een 
overschrijdingskans van 1/4000 jaar) intakt is, dan kan het gebied via de Provincialenweg 
N762 ontsloten worden richting de Noordoostpolder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2009-2015 heeft de gemeenteraad vastgesteld, 
dat bij een zeer intensieve regenbui de sloten en vijvers buiten hun oevers mogen treden. 
Dit mag wellicht tot hinder en af en toe tot overlast leiden, maar niet tot schade.  

5.6  (Grond)wateroverlast  
Het gebied wordt gekenmerkt door hoge grondwaterstanden. Vanuit de wettelijke ge-
meentelijke grondwaterzorgplicht zijn echter vanuit dit gebied geen bewonerssignalen die 
erop wijzen dat de hoge grondwaterstand leidt tot problemen 

5.7  Waterkwaliteit en ecologie  
Door periodiek de watergangen te baggeren zijn de grachten en sloten in staat bij uitzon-
derlijke situaties het overtollig hemelwater afdoende te bergen, vasthouden en afvoeren. 
Daarnaast leidt het baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit en wordt stank-
overlast voorkomen.  

Overstromingsrisico (bron: www.risicokaart.nl) 
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5.8  Riolering  
Giethoorn wordt gekenmerkt door lintbebouwing. In het verleden voerde de woningen 
haar afvalwater af via een septictank achter de woningen. Medio jaren zeventig is Giet-
hoorn gerioleerd. Veelal is achter de woningen een riool aangelegd, waardoor het afvalwa-
ter naar de zuivering in Steenwijk wordt getransporteerd. Het riool is ontworpen voor al-
leen vuilwater, aangezien van oudsher het hemelwater al rechtstreeks geloosd werd op het 
oppervlaktewater. Vanwege de beperkte capaciteit van het riool wil de gemeente deze si-
tuatie dan ook zo veel mogelijk handhaven. 
In meer bebouwd gebied is riolering aangelegd, waar zowel hemelwater als afvalwater op 
geloosd wordt. Gebleken is dat de capaciteit van de riolering beperkt is, waardoor tijdens 
hevige regen, water-op-straat ontstaat en daarnaast overvloedig afvalwater via overstorten 
geloosd wordt op het oppervlaktewater. De situatie voldoet aan de afspraken van het 
vGRP, maar verslechtering van de situatie moet voorkomen worden. Hemelwater daarom 
bij voorkeur rechtstreeks terugbrengen in het milieu. 
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Hoofdstuk 6  Milieuparagraaf  

6.1  Milieu  
Op grond van artikel 3:2 van de AwB dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van 
een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en af te wegen belan-
gen. Het vaststellen van een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de belangen van 
natuur en milieu, voor cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden, de 
waterhuishouding en andere waarden. Het bestuursorgaan dient bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan derhalve te onderzoeken welke waarden bij het plan in het geding 
zijn en wat de gevolgen van het plan zijn voor deze waarden.  
 
Aangezien het in dit geval gaat om een conserverend bestemmingsplan (binnen het plan 
zijn geen ontwikkelingslocaties aanwezig), is het onderzoek beperkt gebleven en wordt 
volstaan met een beschrijving van de huidige situatie. Bij het uitvoeren van de wijzigings- 
en afwijkingsbevoegdheden dienen wel de relevante onderzoeken (o.a. archeologie, flo-
ra/fauna, geluid, bodem) uitgevoerd te worden. In het kader van onderhavig bestem-
mingsplan worden de verschillende relevante omgevingsaspecten in dit hoofdstuk in 
beeld gebracht. 

6.2  Geluidhinder 
Wet geluidhinder  
Ten aanzien van geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder (verder: Wgh) van toepas-
sing.  
 
De Wet geluidhinder voorziet rond (gezoneerde) industrieterreinen, langs wegen en langs 
spoorwegen in zones. Een zone rond een industrieterrein moet tezamen met het bestem-
mingsplan dat de vestiging van geluidszoneringsplichtige bedrijven mogelijk maakt wor-
den vastgesteld op basis van een akoestisch onderzoek. Het industrieterrein zelf maakt 
geen deel uit van de zone. De zones langs wegen en spoorwegen volgen uit de Wet ge-
luidhinder in samenhang met het Besluit geluidhinder en de Regeling Zonekaart spoor-
wegen. Indien men voornemens is nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige gebou-
wen te realiseren binnen deze zones, dan dient een akoestisch onderzoek te worden uitge-
voerd waaruit blijkt dat aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel, als opge-
nomen in de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder, kan worden voldaan. Bij de 
planologische realisatie van nieuwe geluidsbronnen in de vorm van een industrieterrein, 
weg of spoorweg dient te worden onderzocht of de hiervoor bedoelde hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting op de gevels van bestaande woningen binnen de nieuwe zone kunnen 
worden gehaald.  
 
Het bestemmingsplan Giethoorn heeft een conserverend karakter. Er worden geen nieuwe 
woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen gerealiseerd. Derhalve heeft het plan-
voornemen geen gevolgen voor wat betreft het aspect geluidhinder en bestaat er geen on-
derzoeksverplichting. 
 
Wegverkeerslawaai 
Een aantal binnen het plangebied gelegen wegen, waaronder de provincialeweg N334 
(Beulakerweg), zijn zone-plichtig in het kader van de Wet geluidhinder. De zone voor deze 
wegen bedraagt 200 meter binnen stedelijk gebied. Dit betekent dat bij het oprichten van 
een gevoelige bestemming binnen deze zone altijd een akoestisch onderzoek is vereist, 
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waarbij voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Binnen het plangebied en 
in haar directe omgeving zijn daarnaast 30-km wegen en voetgangerspaden gelegen, wel-
ke niet zoneplichtig zijn.  
 
Bij wijziging van een bestemming op basis van een in het plan opgenomen wijzigingsbe-
voegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging alleen is toegestaan, als uit de 
noodzakelijke milieuonderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde ge-
bruik. 
 
Spoorweg- en industrielawaai  
In of in de nabijheid van het plangebied zijn geen spoorwegen en/of gezoneerde bedrijven-
terreinen aanwezig. De aspecten spoorweg- en industrielawaai zijn dus niet aan de orde in 
onderhavig bestemmingsplan.  
 
 Buitenschoolse opvang  
In onderhavig bestemmingsplan krijgen scholen de bestemming ‘Maatschappelijk’. Ook 
kinderopvang (buitenschoolse opvang) is mogelijk binnen deze bestemming, alsmede bin-
nen het Kulturhus en binnen de woonbestemming ter plaatse van de aanduiding ‘specifie-
ke vorm van maatschappelijk – kinderdagverblijf'. Dit was in de vigerende bestemmings-
plannen nog niet op alle onderwijslocaties toegestaan. Hiermee wordt de vigerende be-
stemming voor de scholen dus verruimd. In dat kader dient een afweging te worden ge-
maakt ten aanzien van stemgeluid. Deze activiteiten vallen onder de werkingssfeer van het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Activiteitenbesluit. De in-
richting moet voldoen aan de voorwaarden en geluidsgrenswaarden die gesteld zijn in het 
Activiteitenbesluit.  
 
In het Activiteitenbesluit zijn in afdeling 2.8 voorschriften opgenomen ten aanzien van het 
milieuaspect geluid. Ingevolge artikel 2.18 dient het stemgeluid van personen op een on-
verwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan 
worden aangemerkt als een binnenterrein buiten beschouwing te blijven bij de beoorde-
ling van het aspect geluid. Met ingang van 1 januari 2010 is het Activiteitenbesluit gewij-
zigd in die zin dat in artikel 2.18 is opgenomen dat bij het bepalen van geluidsbelasting 
geen rekening meer hoeft te worden gehouden met het geluid van spelende kinderen op 
schoolpleinen en terreinen bij instellingen voor kinderopvang. Deze aanpassing geldt voor 
omsloten en andere buitenterreinen. Bij basisonderwijs wordt een uitzondering gemaakt 
voor de periode van een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging 
daarvan. Bij instellingen voor kinderopvang geldt de uitzondering tijdens openingstijden. 
In dat kader wordt deze verruiming verantwoord en uitvoerbaar geacht. 

6.3  Bodem 
Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan moet op basis van artikel 3.1.6. Besluit 
ruimtelijke ordening worden onderzocht of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toe-
komstige gebruik van de bodem. Het uitgangspunt is dat een eventuele aanwezige bo-
demverontreiniging geen onaanvaardbaar risico mag opleveren voor de gebruikers van de 
bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet. Bij het opnemen van 
wijzigingsbevoegdheden kan die onderzoeksverplichting vooruit worden geschoven tot 
het moment van toepassing daarvan. Ook bij het afwijken van de regels kan de voorwaar-
de worden verbonden dat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd.  
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Het planvoornemen voorziet niet in nieuwe bestemmingen/gebruiksmogelijkheden. De 
geldende bestemmingen worden opnieuw vastgelegd en van een actuele regeling voor-
zien. Door het ontbreken van nieuwe ontwikkelingen kan onderzoek naar de geschiktheid 
van de bodemkwaliteit en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreinigingen ach-
terwege blijven.  
 
Bij wijziging van een bestemming op basis van een in het plan opgenomen wijzigingsbe-
voegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging alleen is toegestaan, als uit de 
noodzakelijke milieuonderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde ge-
bruik.  

6.4  Luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is de ‘Wet luchtkwaliteit’ (Titel 5.2 van de Wet milieubeheer lucht-
kwaliteitseisen) in werking getreden. Met deze wet zijn luchtkwaliteitseisen verankerd in 
de Wet milieubeheer. De grenswaarden van de relevante stoffen zijn weergegeven in de 
tabel. 
 
Op de beoordeling van de luchtkwaliteit is niet alleen de Wet milieubeheer van toepas-
sing, maar ook het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen’ en tevens drie regelingen 
(Regeling niet in betekenende mate bijdragen (NIBM), de Regeling beoordeling luchtkwa-
liteit en de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007). Bij toetsing van bouw- en be-
stemmingsplannen dient te worden onderzocht of een project ‘in betekenende’ mate van 
invloed is op de luchtkwaliteit. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project een 
toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefini-
eerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) 
of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m³ voor zowel fijn stof en 
NO2. Om aannemelijk te maken dat een project binnen deze grens valt, dient dat project 
ofwel binnen een categorie uit de Regeling niet in betekenende mate bijdragen te vallen, 
ofwel dient middels berekeningen aangetoond te worden dat aan het 3%-criterium vol-
daan kan worden. Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft 
geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. 
 
Gezien het gegeven dat in het voorliggende plan geen nieuwe ontwikkelingen worden 
mogelijk gemaakt, wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan niet in betekenende ma-
te bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Er hoeft dus niet te worden getoetst aan de luchtkwali-
teitsnormen. Derhalve behoeft ook geen luchtkwaliteitsonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen, uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens, rekening ge-
houden met de luchtkwaliteit. Uit de Saneringstool 3.1 van het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu blijkt dat binnen het plangebied de beïnvloeding door de aanwezige pro-
vinciale wegen en (agrarische) bedrijven niet zodanig is, dat een overschrijding van de 
normen voor luchtkwaliteit ontwikkelingen bij voorbaat onmogelijk zou maken. Conclu-
derend kan worden gesteld dat het bestemmingsplan voldoet aan de grenswaarden van de 
Wet luchtkwaliteit. 
 
Bij wijziging van een bestemming op basis van een in dit bestemmingsplan opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid wordt de voorwaarde toegevoegd, dat wijziging alleen is toege-
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staan, als uit de noodzakelijke milieuonderzoeken (waaronder onderzoek luchtkwaliteit) 
blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 

6.5  Externe veiligheid 
 
Bij de ruimtelijke planvorming moet rekening gehouden worden met het aspect externe 
veiligheid. De risico’s voor de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende 
activiteiten moeten in beeld worden gebracht. De volgende bronnen kunnen aan de orde 
zijn: 

• inrichtingen; 
• transportactiviteiten met gevaarlijke stoffen; 
• vuurwerkopslagplaatsen; 
• opslagplaatsen ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. 

 
6.5.1 Bevi  
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende 
Regeling externe veiligheid inrichtingen in werking getreden. Het besluit geeft grens-
waarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien van het plaatsgebonden risico 
van inrichtingen, waarin bepaalde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opgeslagen of ge-
produceerd. Deze grenswaarde wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een ongeluk binnen die inrichting. Dit risico is een maatstaf 
voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de omgeving van een risicovolle activi-
teit wonen of werken (objecten).  
 
Ten tweede kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans dat 
per jaar een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang slachtoffer wordt van een 
ongeval. Het groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de in-
richting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen 
grenswaarden maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om een maatschappelijke ver-
antwoordingsplicht aan de hand van het risico.  
 
Onderscheid wordt gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. 
Kwetsbare objecten zijn woningen en gebouwen waar veel mensen verblijven, zoals zie-
kenhuizen, bejaardenhuizen, scholen of grotere kantoor- of winkelcomplexen. Beperkt 
kwetsbare objecten kunnen bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen zijn. 
 
Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen 
buiten het bedrijfsterrein. Bijvoorbeeld rondom chemische fabrieken, lpg-tankstations en 
spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren. Voor 
het maken van het bestemmingsplan betekent het vorenstaande dat in ieder geval aan-
dacht aan het besluit moet worden besteed. 
 
Binnen het plangebied en in haar directe omgeving zijn geen Bevi inrichtingen gelegen. 
Wel is bij Resort Venetië aan de Kerkweg 35 een bovengrondse propaangastank gelegen 
met een 10-6 risicocontour van 15 meter. De tank vormt geen beperking voor het plan. 
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6.5.2 Buisleidingen 
Binnen het plangebied en in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen leidingen 
gelegen welke risico opleveren vanuit het oogpunt van externe veiligheid. Oostelijk en 
zuidelijk van het plangebied zijn wel gasleidingen gelegen, maar het invloedsgebied daar-
van valt niet over onderhavig plangebied. 
 
6.5.3 Vervoer gevaarlijke stoffen 
Voorheen werd het beoordelingskader gevormd door de Circulaire Risiconormering ver-
voer gevaarlijke stoffen. Dit is veranderd met het van kracht worden van het Basisnet, op 1 
april 2015. Het Basisnet beoogt de spanning tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen over 
de rijkswegen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid te verminderen, door het vaststel-
len van gebruiksruimtes voor het vervoer en van veiligheidszones voor de ruimtelijke or-
dening. 
 
De wetgeving inzake het Basisnet wordt in het algemeen ook wel "Wet Basisnet" genoemd. 
Het Basisnet is een heel stelsel van wetten en regels dat op verschillende gebieden haar 
oorsprong heeft liggen. 
 
Vanuit de vervoerskant is er de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Wvgs). De Wvgs is in de 
afgelopen tijd al aangepast aan het Basisnet. De gewijzigde Wvgs (Stb. 2013, nr. 307) is per 
1 april 2015 in werking getreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risicokaart Giethoorn (bron: www.risicokaart.nl) 
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Het transport van gevaarlijke stoffen over de wegen in het plangebied en in de directe om-
geving van het plangebied is zodanig beperkt, dat dit niet relevant is. In of nabij het plan-
gebied ligt geen spoorlijn of kanaal waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.  
 
6.5.4 Verantwoording groepsrisico 
Het nieuwe bestemmingsplan voor Giethoorn is conserverend van aard. Binnen het plan-
gebied zullen geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en bevinden zich geen risico-
bronnen. Het groepsrisico wordt daarmee in voldoende mate verantwoord geacht. Indien 
er in de toekomst toch ontwikkelingen plaatsvinden in het bestemmingsplangebied die 
leiden tot een toename van de bevolkingsdichtheid of indien middels een omgevingsver-
gunning of wijzigingsbevoegdheid medewerking wordt verleend aan voorgenomen func-
tiewijzigingen zal aan de geldende voorwaarden op het gebied van de regelgeving met be-
trekking tot externe veiligheid moeten worden voldaan. 

6.6  Bedrijven en milieuzonering 
6.6.1 Agrarische bedrijven 
Binnen het plangebied zijn nog een klein aantal agrarische bedrijven gelegen. Het beleid 
richt zich op behoud van bestaande rechten. De kleinschalige agrarische bedrijven hebben 
dan ook een maatbestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ gekregen, met ruimte voor 
nevenactiviteiten of omschakeling. 
 
6.6.1 Niet agrarische bedrijven 
In het kader van de Wet milieubeheer kunnen er veiligheidszoneringen en milieuzonerin-
gen zijn vastgelegd tussen inrichtingen en gevoelige bestemmingen. Dit betreft o.a. voor-
schriften ten aanzien van geur, geluid en veiligheid. Inrichtingen zijn gehouden aan de 
voorschriften die zijn vastgelegd in de omgevingsvergunning of in een Algemene Maatre-
gel van Bestuur (AMvB). Op 6 november 2007 is het Besluit houdende algemene regels 
voor inrichtingen gepubliceerd, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. Dit Activiteiten-
besluit is op 1 januari 2008 van kracht geworden en vervangt een groot deel van de mili-
euvergunningen en AMvB’s. 
 
De VNG heeft het boekje opgesteld: ‘Bedrijven en milieuzonering, Handreiking voor 
maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk’ (2009). Deze handreiking 
geeft informatie over de ruimtelijk relevante milieuaspecten van diverse bedrijfsactivitei-
ten. Tevens geeft het boekje een richtafstand voor het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten 
in de omgeving en voor het inpassen van gevoelige functies nabij bedrijven. 
 
Milieuzonering is erop gericht een ruimtelijke scheiding aan te brengen tussen milieube-
lastende en milieugevoelige activiteiten. Over het algemeen gebeurt dit door de toelaat-
baarheid van bedrijfsactiviteiten via de planregels te koppelen aan een zogenaamde Staat 
van Bedrijfsactiviteiten. In de VNG-brochure worden twee omgevingstypen onderschei-
den, namelijk ‘rustige woonwijk’/ ‘rustig buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. De indicatie-
ve afstanden uit de bedrijvenlijst zijn de afstanden die in principe moeten worden aange-
houden tot de gevels van woningen in een ‘rustige woonwijk’.  
 
Door het opnemen van een Staat van Bedrijfsactiviteiten kan op bestemmingsplanniveau 
worden voorzien in voldoende afstand tussen hinderproducerende en hindergevoelige 
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functies (grofmazige toetsing). Wanneer daadwerkelijk sprake is van de vestiging van een 
nieuw bedrijf vindt in het kader van de milieuvergunning (of de algemene regelgeving op 
het gebied van milieuhinder) altijd een nadere (fijnmazige) toetsing plaats.  
 
innen het bestemmingsplangebied bevinden zich meerdere solitaire bedrijven die onder de 
bestemming ‘Bedrijf’ vallen. Het kleinschalige bedrijventerrein aan de Beulakerweg heeft 
de bestemming ‘Bedrijventerrein’ gekregen. Binnen deze bestemmingen zijn bedrijven in 
de milieucategorieën 1 en 2 algemeen toegestaan. Bestaande bedrijven die een hogere mili-
eucategorie hebben, hebben een maataanduiding gekregen. De toelaatbaarheid van bedrij-
ven is gekoppeld aan een lijst van bedrijfstypen zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels. 
In de Staat van Bedrijfsactiviteiten is een selectie gemaakt van toegestane bedrijven in de 
milieucategorieën 1 en 2.  
 
Daarnaast vinden in het plangebied ook kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte 
bedrijfsactiviteiten plaats. Het betreft kantoren aan huis en kleine bedrijfjes, die zijn aan te 
merken als aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven. Het gaat hier 
om bedrijvigheid in lage milieucategorieën die goed inpasbaar zijn in de woonomgeving 
en waarbij nauwelijks sprake is van hinder naar de omgeving.  
 
In bijlage 2 bij de regels is een overzicht opgenomen van consumentverzorgende en/of 
ambachtelijke bedrijvigheid (aan huis verbonden bedrijven) en aan huis gebonden beroe-
pen die zijn toegestaan. Aan huis verbonden beroepen zijn onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan, voor aan huis verbonden bedrijven moet een omgevingsvergunning worden 
verleend.  

6.7  Kabels en leidingen 
Eventuele aanwezige nutsvoorzieningen en leidingen kunnen beperkingen opleggen aan 
het functioneren van bestaand bebouwd gebied en nieuwe ontwikkelingen als gevolg van 
het directe ruimtebeslag en in acht te nemen toetsings- en veiligheidsafstanden (het indi-
recte ruimtebeslag). Binnen het plangebied zijn echter geen kabels en leidingen gelegen die 
tot een dergelijke beperking leiden. 
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Hoofdstuk 7  Juridische opzet 

7.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden - voor zover dit nodig en wenselijk wordt geacht - de van het be-
stemmingsplan deel uitmakende regels van een nadere toelichting voorzien. Het juridische 
gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. De regels geven 
inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de 
gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en in welke vorm er ge-
bouwd mag worden. 

7.2  Planvorm 
Voor het bestemmingsplan ‘Giethoorn’ is gekozen voor de planfiguur van een gedetail-
leerd plan, waarin de bestaande situatie conserverend is bestemd. 
Met het opstellen van dit plan is beoogd een zodanig plan te ontwerpen, dat enerzijds 
rechtszekerheid wordt geboden aan de burgers en dat er anderzijds voldoende praktische 
mogelijkheden zijn ten behoeve van het voortzetten van het gebruik, zonder dat daarbij 
afbreuk wordt gedaan aan het identiteitsbeeld. Hierbij dient rekening te worden gehouden 
met de ontwikkelingen die zich binnen dat gebruik kunnen voordoen, bijvoorbeeld de be-
hoeften ten aanzien van het (ver-)bouwen en gebruik van woningen of andere functies in 
de komende planperiode en de wens zonodig veranderingen te kunnen aanbrengen in de 
inrichting van de openbare ruimte, afgestemd op de wijzigende behoeften. 

7.3  Bestemmingsregeling 
Het bestemmingsplan ‘Giethoorn’ is opgezet volgens de Wet ruimtelijke ordening die van-
af 1 juli 2008 van kracht is. De opbouw van het bestemmingsplan is conform de SVBP2012 
(Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen). De planregels bij het bestemmings-
plan zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 komen de Inleidende regels 
aan bod. Het betreft hier de Begrippen (artikel 1) en de Wijze van meten (artikel 2). In 
hoofdstuk 2, Bestemmingen zijn de planregels, behorende bij de verschillende bestemmin-
gen zoals opgenomen op de verbeelding weergegeven (artikel 3 tot en met 39). Hoofdstuk 
3, Algemene regels, bevat verschillende algemene bepalingen die van toepassing zijn (arti-
kel 40 tot en met 46). Tot slot zijn de Overgangs- en slotregel opgenomen in hoofdstuk 4 
(artikel 47 en 48).  
 
Daarnaast is in bijlage 1 de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegevoegd, in bijlage 2 het over-
zicht van beroepen- en bedrijven aan huis  en in bijlage 3 een overzicht van de in het plan-
gebied aanwezige monumenten. In bijlage 4 is het aanwijsbesluit voor het beschermd 
dorpsgezicht opgenomen, in bijlage 5 een overzicht van gebiedseigen beplanting en in bij-
lage 6 de notitie parkeernormen Steenwijkerland. Bijlage 7 is de Kappenkaart van het be-
schermd dorpsgezicht van Giethoorn opgenomen en in bijlage 8 de Kappenkaart van de 
Beulakerweg. 

7.4  Toelichting op de planregels 
7.4.1 Inleidende regels 
In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan 
gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Al-
leen die begripsbepalingen zijn opgenomen die gebruikt worden in de regels en die tot 
verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 
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Ook over de bepaling van afstanden, hoogtes en oppervlaktes kunnen interpretatiever-
schillen ontstaan. Om op een eenduidige manier afstanden, hoogtes en oppervlakten te 
bepalen, wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen 
wordt verstaan. 
 
7.4.2 Bestemmingen 
Agrarisch  
De bestemming ‘Agrarisch’ is gegeven aan het centraal in Giethoorn gelegen poldergebied. 
Het beleid voor dit gebied is primair gericht op het behoud van cultuurgronden als basis 
voor de agrarische bedrijfsvoering. Ook hobbymatig gebruik en recreatief medegebruik 
van cultuurgronden is toegestaan in dit gebied. Met het oog op dit gebruik mogen, omhei-
ningen en/of erfafscheidingen, voederruiven, drinkbakken en/of picknickplaatsen worden 
gebouwd.  
 
Voor het overige mag er binnen de voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden niet worden ge-
bouwd.  
 
Agrarisch – Agrarisch bedrijf  
De bestaande agrarische bedrijven in Giethoorn zijn bestemd tot ‘Agrarisch – Agrarisch 
bedrijf’. Deze bestemming is gericht op duurzame voortzetting de bedrijfsvoering, waarbij 
geldt dat het beleid is gericht op het behoud van de bestaande rechten. Nieuwe agrarische 
bedrijven zijn in het plangebied niet gewenst.  
 
Per bedrijf is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aan-
duiding ‘bedrijfswoning’. Om agrarische bedrijven zoveel mogelijk te behouden is verbre-
ding van de activiteiten mogelijk. Daarom is binnen de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch 
bedrijf’ een regeling opgenomen voor afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van 
diverse ondergeschikte nevenactiviteiten naast de agrarische bedrijfsfunctie, waaronder 
bedrijven van categorie 1 en 2, statische opslag, hoogwaardige recreatieve voorzieningen, 
groeps-accommodaties, complementaire daghoreca, logiesverstrekking en bed & breakfast, 
toonzalen, expositieruimten, ateliers, praktijkruimten en boerderijkamers.  
 

Rondvaart- en botenverhuur is in deze bestemming, maar ook in diverse andere bestem-
mingen, toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - rond-
vaart- en botenverhuur’. Deze aanduidingen zijn binnen de diverse bestemmingen gelegd 
op basis van de vergunde situaties. 

 

Bij beëindiging van de agrarische bedrijfsactiviteiten is het via een wijzigingsbevoegdheid 
mogelijk andere activiteiten op de betreffende locatie uit te voeren, zoals wonen, welness 
en daaraan ondergeschikte activiteiten (wijziging in bestemming ‘Wonen’), lichte bedrij-
vigheid (wijziging in bestemming ‘Bedrijf’), statische opslag (wijziging in bestemming 
‘Bedrijf’) en (hoogwaardige) recreatieve voorzieningen en groepsaccommodaties (wijzi-
ging in bestemming ‘Recreatie’ of ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’).  
 
Binnen het bouwvlak mogen binnen deze bestemming gebouwen, geen woning zijnde, één 
bedrijfswoning (indien niet uitgesloten) en mestopslagplaatsen worden opgericht. De be-
staande bebouwing is binnen het bouwvlak opgenomen. Gezien de aanwezige fysieke 
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ruimte is uitbreiding nog in beperkte mate mogelijk. De bestaande bouwmogelijkheden 
zijn behouden. 
 
Agrarisch met waarden 
De overige agrarische gronden binnen het plangebied hebben de bestemming ‘Agrarisch 
met waarden’ gekregen. Het beleid in deze gebieden is ten behoeve van het duurzaam 
agrarisch grondgebruik gericht op een meer duurzame en grondgebonden agrarische 
structuur, waarbij nieuwe bedrijfsontwikkelingen worden toegestaan, mits deze gepaard 
gaan met een verbetering van de gebiedskwaliteit.  
 
Oppervlaktewaterbeheersing en erosiebestrijding hebben binnen deze bestemming de 
hoogste prioriteit. Bescherming van lijnvormige elementen is het belangrijkste middel ter 
verbetering van de oppervlaktewaterbeheersing en erosiebestrijding.  Inzake de natuurlij-
ke, landschappelijk, cultuurhistorische en archeologische waarden wordt gestreefd naar 
behoud en herstel van het historisch patroon van verkaveling, ontsluiting en kleinschalige 
landschapselementen. Schaalvergroting door middel van het samenvoegen van percelen 
en leidend tot het verwijderen van houtgewas, wordt uitgesloten.  
 
Er wordt gestreefd naar het terugdringen van de milieu-effecten van het agrarisch gebruik 
binnen het kader van de milieuwetgeving, dan wel omschakeling naar minder milieube-
lastende agrarische produktierichtingen en –technieken en het zoveel mogelijk vrijwaren 
van verdere bebouwing.  

 
Ten aanzien van de ontsluiting van de afzonderlijke percelen wordt gestreefd naar hand-
having van de bestaande wegen. Deze worden qua maatvoering afgestemd op de agrari-
sche functie dan wel de functie van aangrenzende bestemmingen. Waar mogelijk worden 
wegen onttrokken aan het overig gemotoriseerd verkeer. De aanleg van nieuwe wegen 
wordt niet noodzakelijk geacht en derhalve uitgesloten.  
 
Ter zake het recreatief medegebruik wordt gestreefd naar uitbreiding van de paden- en 
wegenstructuur ten behoeve van het langzaam verkeer, door hernieuwd gebruik van we-
gen die oorspronkelijk kadastraal bekend waren, en realisering van aanvullende eenvou-
dige recreatieve voorzieningen. Het gebruik van de gronden als kampeerterrein, wordt 
niet toegelaten.  
 
Op de gronden binnen deze bestemming mogen, afgezien van een bestaande botenloods, 
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, gelijk aan de bestem-
ming ‘Agrarisch’. De botenloods is met een aparte bouwaanduiding op maat in gepast 
 
Bedrijf 
Voor de bestaande bedrijven, bestemd tot ‘Bedrijf’, is het beleid gericht op continuering 
van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Bedrijven worden daartoe voorzien van een reële 
uitbreidingsmogelijkheid, benodigd voor de continuïteit en het doorvoeren van milieuhy-
giënische verbeteringen. Bij bedrijfsbeëindiging kan in de bestaande bedrijfsgebouwen een 
nieuw bedrijf gevestigd worden, onder de voorwaarde dat de milieuhygiënische situatie 
niet verslechterd (uitwisseling tot milieucategorie 2 mogelijk) en een toename van de par-
keerdruk binnen de woonomgeving wordt voorkomen.  
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Aangezien het plangebied bestaat uit de woonkern Giethoorn is geredeneerd, dat niet alle 
bedrijven zomaar in de woonomgeving passen. Een lijst geeft aan wat nog acceptabel is 
(bijlage 1 bij de regels). Nieuwvestiging van categorie 3-bedrijven (of meer) wordt niet toe-
gestaan, ook niet door het afwijken van de regels met een omgevingsvergunning (voor-
heen: ontheffing). Gelet op het karakter van de woonwijken, bepaald door woningen en 
enkele voorzieningen, is nieuwvestiging van deze categorie bedrijven door de te verwach-
ten bezwaren van milieutechnische aard ongewenst. Enkel de vigerende bedrijfsactivitei-
ten mogen worden voortgezet op deze locaties. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten 
is alleen nieuwvestiging van een zelfde soort bedrijf toegestaan.  
 
Per bedrijf is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aan-
duiding ‘bedrijfswoning’. Binnen de bestemming ‘Bedrijf’ is alleen een bouwvlak opge-
nomen. Hierbinnen mogen de gebouwen opgericht worden. De bestaande bebouwing is 
binnen het bouwvlak opgenomen. Gezien de aanwezige fysieke ruimte zijn voor de meeste 
bedrijven de mogelijkheden voor uitbreiding beperkt. Belangrijkste oorzaak hiervan is de 
ligging tussen de woonbebouwing. In ieder geval zijn de bestaande rechten gerespecteerd. 
In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
Bedrijf - Botenloods  
Voor een botenloods aan het Binnenpad is de specifieke bestemming ‘Bedrijf – Botenloods’ 
opgenomen. Hier is behoudens het gebruik als botenloods en de exploitatie en verhuur 
van rondvaartboten geen andere bedrijvigheid toegestaan.  
 
De bestaande bebouwing is binnen het bouwvlak opgenomen, zonder verdere uitbrei-
dingsruimte. 
 
Bedrijf - Nutsvoorziening  
De bestaande nutsvoorziening zijn specifiek bestemd tot ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’. Bin-
nen deze bestemming staat het beheerskarakter voorop. Gewijzigde inzichten, die leiden 
tot herinrichting, zijn binnen de begrenzing van de bestemming, zonder meer en zonder 
bestemmingsplanprocedure mogelijk.  
 
De bestaande bebouwing is binnen het bouwvlak opgenomen. Gezien de aanwezige fysie-
ke ruimte is uitbreiding meestal niet mogelijk.  
 
Bedrijf - Rietlandbeheer  
Het gemeentelijk beleid is gericht op continuering van de bestaande bedrijfsactiviteiten 
van de aanwezige rietteeltbedrijven. Hiervoor is een toegesneden bestemming ‘Bedrijf – 
Rietlandbeheer’ opgenomen, vergelijkbaar met de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch be-
drijf’. 
 
Binnen de bestemming ‘Bedrijf – Rietlandbeheer’ mogen gebouwen worden opgericht 
binnen het bouwvlak. Indien geen bouwvlak is opgenomen is geen bebouwing (in de 
vorm van (bij)gebouwen) toegestaan. 
De bestaande situatie en vigerende rechten zijn gerespecteerd. In de regels zijn nadere be-
bouwingsregels gegeven. Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid naar ‘Wo-
nen’ en/of ‘Tuin’ opgenomen, welke bij bedrijfsbeëindiging onder voorwaarden geëffectu-
eerd kan worden. 
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Bedrijventerrein 
Voor het bedrijventerrein langs de Beulakerweg is de bestemming ‘Bedrijventerrein’ opge-
nomen. Deze gronden zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven met de daarbij beho-
rende voorzieningen, bouwwerken en terreininrichtingen. Er worden mogelijkheden ge-
boden voor bedrijven tot en met categorie 3.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Deze 
lijst bevat een indeling van bedrijfstypes in categorieën. Naast een omschrijving van de 
soort/aard van de toelaatbaar te achten bedrijven bevat de lijst indicaties voor de in acht te 
nemen afstanden ten opzichte van een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben betrek-
king op dan wel vloeien voort uit bepaalde activiteiten van het gemiddelde bedrijf in die 
sector. De op de verbeelding aangegeven zones vloeien voort uit deze afstanden. De speci-
fiek aangeduide zones geven aan waar de bedrijven met de daarbij behorende milieucate-
gorie rechtstreeks zijn toegestaan. 
 
Omdat de in de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen indeling voortvloeit uit activitei-
ten van het gemiddelde bedrijf in de betreffende sector, moge duidelijk zijn dat (aanzien-
lijke) afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde bedrijf mogelijk zijn. Ter ondervanging 
van eventuele onvolkomenheden van de gekozen systematiek en om op eenvoudige wijze 
te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, is hieromtrent een afwijkingsbevoegdheid 
voor burgemeester en wethouders opgekomen. Hierdoor kunnen bedrijven worden toege-
laten die naar de aard van de bedrijvigheid alsmede qua bedrijfsomvang vergelijkbaar zijn 
met de bedrijven, die in de betreffende categorieën zijn genoemd. Voorwaarde is wel dat 
deze bedrijven qua hinder en/of gevaar geen onevenredige afbreuk doen aan het woon-
/leefmilieu. Ten aanzien van bedrijven als genoemd in het Besluit externe veiligheid inrich-
tingen is een verbod opgenomen. 
 
Op het bedrijventerrein mogen geen nieuwe bedrijfswoningen worden gerealiseerd. Deze 
terughoudendheid bestaat vanwege de belemmerende werking die hiervan uit kan gaan 
richting omringende bedrijven. Binnen de bestemming zijn uitsluitend bestaande be-
drijfswoningen toegestaan, deze zijn nader aangeduid op de verbeelding van het plan, dan 
wel bedrijfswoningen die volgens de vigerende planologisch-juridische regeling toege-
staan zijn. 
 
Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan binnen deze bestemming. Ondergeschikte kan-
toorruimten die deel uitmalen van de bedrijfsvoering zijn uiteraard wel toegestaan. De-
tailhandel is eveneens niet toegestaan. 
 
Binnen de bestemming is een bouwvlak aangegeven, waarbinnen de gebouwen gereali-
seerd moeten worden. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven, zoals een 
maximum bebouwingspercentage en maximale goot- en bouwhoogte. 
 
Bos 
De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor onder meer bos en bebossing. Op 
of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, uitgezonderd ter plaatse van 
de aanduiding ‘recreatiewoning’ mag ten hoogste één recreatiewoning gebouwd worden.  

In de regels is wel een mogelijkheid opgenomen om een omgevingsvergunning te kunnen 
verlenen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
(voorheen aanlegvergunning) ten behoeve van het rooien en kappen van bomen.  
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Centrum 
Voor diverse panden in het dorpscentrum langs de Ds. T.O. Hylkemaweg en rond het 
Eendrachtsplein is de bestemming ‘Centrum’ opgenomen. De gemeente Steenwijkerland 
wenst geen onderscheid meer te maken in de wijze van exploitatie en het doel waartoe 
(dorps)voorzieningen worden gerealiseerd en in stand gehouden. Als bijvoorbeeld ergens 
de detailhandelfunctie van een pand wordt beëindigd, bestaan er geen bezwaren hier bij-
voorbeeld een dienstverlenende functie te vestigen. Echter niet elke functie is zondermeer 
uitwisselbaar. Zo is de detailhandel en horeca alleen toegestaan op de bestaande locaties.  
 
Het beleid is gericht op een grote flexibiliteit in gebruik. Naast wonen mag de bebouwing 
tevens gebruikt worden voor culturele voorzieningen, detailhandel, (zakelijke) dienstver-
lening, horeca (alleen ter plaatse van de aanduiding), kantoren, maatschappelijke doelein-
den en bedrijven van categorie 1 en 2. Alle bovenstaande functies zijn toegestaan op de 
begane grond. Op de verdieping(en) is alleen de functie wonen toegestaan, met dien ver-
stande dat voor sommige horecafuncties ook op de verdiepingen (bepaalde) horeca activi-
teiten zijn toegestaan. 
 
De op grond van de vorige bestemmingsplanregeling geldende binnenplanse afwij-
kingmogeljkheden voor het vestigen van nieuwe horecafuncties is in deze bestemming ge-
handhaafd. Hiervoor gelden wel enkele ruimtelijke randvoorwaarden. Tevens is een af-
wijkregeling opgenomen voor het uitoefenen van detailhandelsactiviteiten op een verdie-
ping van een gebouw. 
 
De fysiek geboden ruimte (bouwgrenzen) is zodanig dat revitalisering en bouwkundige 
vernieuwing gemakkelijk mogelijk is. De ontwikkelingen worden steeds in relatie met de 
verkeersafwikkeling en parkeerbehoefte beoordeeld. Aan huis verbonden bedrijven en 
mantelzorg is slechts toegestaan na een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan.  
 
Binnen het bouwvlak mogen de hoofdgebouwen en bijgebouwen opgericht worden. De 
bestaande bebouwing is binnen dit bouwvlak opgenomen. In de regels zijn nadere be-
bouwingsregels gegeven. 
 
Gemengd - 1 
De gemeente Steenwijkerland maakt geen onderscheid in de manier van exploitatie en het 
doel waartoe solitaire voorzieningen buiten de centrumgebieden worden gerealiseerd en 
in stand gehouden. Als bijvoorbeeld ergens een detailhandelsfunctie van een pand wordt 
beëindigd, bestaan er geen bezwaren om hier bijvoorbeeld een dienstverlenende functie te 
vestigen. Niet alle functies zijn echter zonder meer uitwisselbaar. Zo is detailhandel en ho-
reca alleen toegestaan op de bestaande locaties. 
 
Het beleid is gericht op een grote flexibiliteit in gebruik. Naast wonen mag de bebouwing 
tevens gebruikt worden voor culturele voorzieningen, detailhandel (indien aangeduid op 
de verbeelding), (zakelijke) dienstverlening, speelhal (indien aangeduid op de verbeel-
ding), horeca (indien aangeduid op de verbeelding), kantoren en maatschappelijke voor-
zieningen. Deze functies zijn toegestaan op de begane grond. Op de verdieping(en) is al-
leen de functie wonen toegestaan. 
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De fysiek geboden ruimte (bouwvlakken) is zodanig dat revitalisering en bouwkundige 
vernieuwing gemakkelijk mogelijk is. Binnen het bouwvlak mogen de hoofdgebouwen en 
bijgebouwen worden gerealiseerd. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.   
 
Groen  
De groene oevers langs de Dorpsgracht zijn binnen Giethoorn zeer bepalend voor het 
identiteitsbeeld. Deze structuurbepalende oevers, alsmede enkele groenstructuren elders 
in het dorp, zijn daarom als ‘Groen’ bestemd. Binnen de bestemming ‘Groen’ zijn groen-
voorzieningen, zoals bermen en oevers toegestaan, met de daarbij behorende voet- en 
fietspaden en andere voorzieningen, structurele beplantingen,  , water en waterhuishoud-
kundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Een aantal meer bijzondere func-
ties zoals een parkeerterrein en een skeelerbaan zijn met een aparte functieaanduiding in 
deze bestemming opgenomen. Het gaat hier om al bestaande voorzieningen. 
 
Eventuele vergroting van een aan een groenberm grenzende tuin is in een wijzigingsbe-
voegdheid van het bestemmingsplan opgenomen. Ook is voorzien in een wijzigingsbe-
voegdheid voor de realisering van nieuwe (openbare) parkeerplaatsen. 
 

Horeca 
Voor de diverse aanwezige horecavoorzieningen in Giethoorn is de bestemming ‘Horeca’ 
opgenomen. Binnen deze bestemming is horeca van categorie 1, 2, 3, 4 en 5 zoals weerge-
geven in de begripsbepalingen in artikel 1 toegestaan. Daarbij geldt dat lichtere horeca (ca-
tegorie 1, 2 en 3) binnen deze bestemming overal mogelijk is. Omdat de vestiging van 
nieuwe, zwaardere horecafuncties ruimtelijk niet zonder meer wenselijk is, zijn deze func-
ties (horeca vanaf categorie 4) via een functieaanduiding alleen toegestaan op de bestaande 
locaties.  
 
In deze bestemming is een afwijkingsregeling opgenomen om de vestiging van nieuwe  
horecabedrijven van categorie 3 toch toe te staan als aan bepaalde ruimtelijke voorwaar-
den is voldaan. Met deze afwijkingsbevoegdheid kan ruimtelijk worden gestuurd op een 
goede ruimtelijke inpasbaarheid van de nieuwvestiging van deze bedrijvigheid. 
 
Binnen het bouwvlak mogen binnen deze bestemming gebouwen, geen woning zijnde 
worden opgericht met dien verstande dat voor bestaande bedrijfswoningen is voorzien in 
een aparte bouwaanduiding.  De bestaande bebouwing is binnen het bouwvlak opgeno-
men. Gezien de beperkte fysieke ruimte is uitbreiding nauwelijks nog mogelijk. De be-
staande bouwmogelijkheden zijn behouden. In de regels zijn nadere bebouwingsregels ge-
geven. 
 

Maatschappelijk 
Maatschappelijke doeleinden zijn zaken die goed passen en noodzakelijk zijn in de dorps-
kern van Giethoorn, daarom zijn ze qua beleid primair te handhaven. Voorkomen moet 
worden dat de bebouwing van deze voorzieningen in de toekomst voor niet op de aard en 
omvang van het plangebied afgestemde voorzieningen kunnen worden gebruikt. Maat-
schappelijke voorzieningen zijn onderling uitwisselbaar, zodat de benodigde dynamiek 
verzekerd is, ten einde de wijkfunctie te kunnen versterken. Binnen deze bestemming is 
(daarom) een breed scala aan maatschappelijke functies mogelijk.  
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Voor de bestemming Maatschappelijk zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende be-
stemmingsplan gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. In de 
regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
Natuur  
De gronden die deel uitmaken van het Natura-2000 gebied De Wieden hebben de bestem-
ming ‘Natuur’ gekregen. Deze gronden kennen een zeer hoge natuurlijke, landschappelij-
ke en cultuurhistorische waarde. Gestreefd wordt naar behoud, herstel, ontwikkeling en 
versterking van de betreffende waarden in het natuurgebied. Het gemeentelijk beleid is 
daarbij afgestemd op de ter beschikking staande instrumentaria in het kader van de ecolo-
gische hoofdstructuur van rijk en provincie. Tevens is het beleid gericht op duurzaam bo-
dem- en waterbeheer, zoals zuinig gebruik van grondstoffen en het voorkomen van een te 
snelle afvoer van oppervlaktewater. Bouwwerken en werkzaamheden die ten dienste 
staan van een duurzaam bodem- en waterbeheer zijn binnen de bestemming toegestaan. 
Dit betreft onder meer:  

• het werken met een gesloten grondbalans;  
• voorkomen dat er afstromend water ontstaat door minder verhard oppervlak te 

creëren en zoveel mogelijk open verhardingen toe te passen;  
• hemelwater gescheiden opvangen en infiltreren in de bodem, voor zover van vol-

doende kwaliteit dan wel bergen en (vertraagd) afvoeren naar het oppervlaktewa-
ter, voor zover van voldoende kwaliteit;  

• bodemfilters.  
 
Ten aanzien van extensief recreatief medegebruik wordt binnen de bestemming ‘Natuur‘ 
gestreefd naar handhaving van de bestaande recreatieve voorzieningen. Routes zijn toege-
staan voor zover natuurlijke en landschappelijke waarden en belangen daardoor niet on-
evenredig worden of kunnen worden geschaad. Daarnaast is bestaand agrarisch gebruik 
binnen de bestemming toegestaan. In de regels zijn nadere gebruiksregels opgenomen.  
 
Recreatie  
De gronden met de bestemming ‘Recreatie’ zijn in hoofdzaak bestemd voor bestaande 
dagrecreatieve voorzieningen. Daarnaast zijn (in combinatie met dagrecreatie) op sommi-
ge locaties ook andere functies toegestaan, zoals verblijfsrecreatie in recreatie-
appartementen.. Het gaat ook hier om al bestaande activiteiten. Binnen de bestemming 
‘Recreatie’ zijn gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan.  
In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.  
 
Recreatie – Jachthaven 
Er is sprake van handhaving van de bestaande voorzieningen ten behoeve van de jachtha-
vens in het plangebied. Binnen de bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’ is een jachthaven 
en de daarbij behorende voorzieningen en activiteiten toegestaan. In de jachthavens is re-
creatief nachtverblijf toegestaan voor de duur van 2 x 24 uur. Ook bij een jachthaven aan-
wezig kampeerterrein is met een functieaanduiding ingepast. 
 
Voor deze bestemming zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerend bestemmingsplan ge-
respecteerd. In de regels zijn nadere bebouwingsregels gegeven.  
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Recreatie – Verblijfsrecreatie 
Binnen de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ is sprake van handhaving van de be-
staande verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van kampeerterreinen waar alleen 
verblijfsrecreatie in kampeermiddelen is toegestaan en terreinen met recreatiewoningen. 
Het aangeduide ruimtebeslag wordt als het maximaal daarvoor benodigde ruimtebeslag 
beschouwd. Recreatiewoningen mogen alleen worden gebouwd in een bouwvlak. Per 
bouwvlak is maximaal één recreatiewoning is toegestaan, tenzij met een aanduiding een 
ander maximum is aangegeven. Het aantal bouwvlakken is per bestemmingsvlak afge-
stemd op de bestaande situatie. Ook de bouwaanduiding voor het maximaal aantal recrea-
tiewoningen binnen bouwvlak is gelijk aan de al bestaande bouwmogelijkheden Verder is 
op één locatie is voorzien in de mogelijkheid van een appartementenhotel, conform de vo-
rige bestemmingsplanregeling. Horeca activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover ze 
ondergeschikt en inherent zijn aan de verblijfsrecreatieve functie.  
 
Voor deze bestemming zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan 
gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. In de regels zijn na-
dere bebouwingsregels gegeven. 
 
Sport 
De sportvelden van SV Giethoorn hebben de bestemming ‘Sport’ gekregen. Ook de ijsbaan 
valt hieronder. Binnen deze bestemming is sprake van handhaving van de bestaande 
sportaccommodatie, zoals de sportvelden inclusief kleedruimtes en kantine. Het huidige 
ruimtebeslag wordt als het maximaal daarvoor benodigde ruimtebeslag beschouwd.  
 
Voor deze bestemming zijn de bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan 
gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook overeenkomstig ingetekend. In de regels zijn na-
dere bebouwingsregels gegeven. 
 
Tuin, en Tuin – 1 
De gronden binnen deze bestemmingen zijn bedoeld voor onbebouwde tuinen. Naast de 
reguliere tuinbestemming is ook de bestemmingen ‘Tuin – 1’ opgenomen. Onderscheiden-
lijk gelden binnen deze verschillende tuinbestemmingen beschermende bepalingen voor 
diverse waarden. 
 
Zo staan binnen de bestemming ‘Tuin – 1’ behoud, bescherming en/of herstel van land-
schappelijke en natuurlijke waarden langs de historische linten (m.n. Beulakerweg) voor-
op. Binnen deze Tuin -1 bestemming is  daarom helemaal geen bebouwing toegestaan (dus 
ook geen bouwwerken, geen gebouw zijnde). Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat 
gronden met deze bestemming niet gerekend kunnen worden tot de bouwpercelen of er-
ven van woningen of andere gebouwen. Het vergunningsvrij bouwen van bouwwerken in 
een achtererfgebied is op deze gronden dus niet mogelijk. 
 
De reguliere bestemming ‘Tuin’ betreft (delen van) percelen behorende bij een woning, 
maar waarop bebouwing niet gewenst is. Meestal betreft dit de voortuinen, maar vanwege 
de specifieke relatie van de kern Giethoorn met het omliggende landschap zijn een aantal 
zeer kenmerkende en bepalende doorzichten vanaf de Dorpsgracht naar het achterliggen-
de landschap ook beschermd middels een tuinbestemming. Binnen de bestemming Tuin is 
wel enige bebouwing mogelijk en mogen in hoofdzaak uitsluitend bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde worden gebouwd, afgezien van botenhuizen. 
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Verkeer  
De ontsluitingswegen en bepalende voet- en fietspaden, alsmede de parkeervoorzieningen 
in Giethoorn zijn bestemd tot ‘Verkeer’. Binnen deze bestemming staat het beheerskarakter 
voorop. Gewijzigde inzichten, die leiden tot herinrichting, zijn binnen de begrenzing van 
de bestemming, zonder meer en zonder bestemmingsplanprocedure mogelijk. Naast weg-
verkeer en voet- en fietspaden, zijn onder meer groenvoorzieningen, waterhuishoudkun-
dige voorzieningen en parkeervoorzieningen toegestaan.  
 
Water  
Structurerende watergangen, waaronder de Dorpsgracht en het kanaal Beukers-Steenwijk 
zijn voorzien van de bestemming ‘Water’ en bestemd voor de aanleg en/of instandhouding 
van waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals watergangen, waterbergingen met de 
bijbehorende bermen en taluds, watersportvoorzieningen, extensieve vormen van water-
recreatie, bruggen, behoud, bescherming en herstel van natuurlijke en landschappelijke 
waarden en behoud en ontwikkeling van ecologische waarden in relatie tot de waterhuis-
houdkundige voorzieningen.  
 
Binnen de bestemming ‘Water’ mogen in beginsel geen gebouwen worden ge-
bouwd.Alleen botenhuizen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – 
botenhuis’ mogen botenhuizen gebouwd worden. Het gaat hier om bestaande situaties. 
Omdat botenhuizen in Giethoorn regelmatig voorkomende bouwwerken zijn en – onder 
bepaalde randvoorwaarden – ook als bij Giethoorn passende bouwwerken kunnen wor-
den aangemerkt, is in binnen de bestemming Water voorts voorzien in een afwijkbe-
voegdheid op grond waarvan de bouw van nieuwe botenhuizen kan worden toegestaan. 
Aan deze afwijkbevoegdheid is daartoe wel een aantal ruimtelijke criteria verbonden 
waaraan het botenhuis moet voldoen. Deze criteria hebben onder meer te maken met 
maatvoering en positionering ten opzichte van het hoofdgebouw waartoe het botenhuis 
behoort. Uitgangspunt is en blijft verder dat er per bouwperceel maximaal 1 botenhuis 
mag worden opgericht. 
 
Verder mogen er alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van bruggen, 
verkeerstekens e.d. worden gebouwd.  
 
Wonen – 1 en Wonen – 2  
De bestaande woningen zijn, afhankelijk van de goot- en bouwhoogte, opgenomen in de 
bestemmingen ‘Wonen - 1’ of ‘Wonen - 2’. Voor het overige is de inhoud van deze twee 
bestemmingen hetzelfde. Bestaande rechten zijn binnen deze bestemmingen gerespec-
teerd. 
 
Onder de verschillende woonbestemmingen valt ook het uitoefenen van een kleinschalig 
aan huis gebonden beroep. Een aan huis gebonden beroep is rechtstreeks toegestaan onder 
de voorwaarde dat maximaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte van de wo-
ning en de bijgebouwen wordt gebruikt voor een aan huis gebonden beroep. Aan huis ge-
bonden beroepen zijn dus vrij, voor zover de woonfunctie volledig gehandhaafd blijft. In 
bijlage 2 bij de regels is een overzicht met aan huis gebonden beroepen opgenomen.  



Vastgesteld bestemmingsplan Giethoorn – oktober 2017 69 

 
Een aan huis verbonden bedrijf is alleen na afwijking toegestaan onder de voorwaarde dat 
maximaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte van de woning en de bijgebou-
wen wordt gebruikt voor een aan huis verbonden bedrijf. In bijlage 2 bij de regels is tevens 
een overzicht met aan huis verbonden bedrijven opgenomen.  
 
Binnen de woonbestemming zijn een aantal specifieke functies expliciet aangeduid op de 
verbeelding, gezien het feit dat het hier gaat om bestaande nevenfuncties welke niet bin-
nen de aan huis verbonden bedrijfsregeling gevat kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld 
om een specifieke aanduiding voor rondvaart- en botenverhuur, detailhandel of bijvoor-
beeld appartementen die zijn toegestaan. 
 
Detailhandel als ondergeschikte activiteit is niet rechtstreeks toegestaan, maar slechts via 
een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het uitoefenen 
van een bed & breakfast van maximaal 10 slaapplaatsen per bouwperceel ten behoeve van 
een gelijktijdig nachtverblijf van maximaal 10 personen is eveneens slechts toegestaan via 
een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, mits de slaap-
plaatsen worden gerealiseerd in het hoofdgebouw, maximaal 35% van het vloeroppervlak 
van het hoofdgebouw voor bed- en breakfastactiviteiten wordt gebruikt en geen oneven-
redige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, het woon- en leefklimaat, de mili-
eusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  
 
Als extra voorwaarde geldt dat niet meer dan 35% van de toegestane bebouwde opper-
vlakte wordt gebruikt ten behoeve van de verschillende nevenactiviteiten tezamen. 
 
Het realiseren van een nieuwe woning door middel van inpandig bouwen (woningsplit-
sing) is binnen de bestemmingen onder voorwaarden toegestaan. Daarbij gelden de voor-
waarden dat het oorspronkelijke gebouw een inhoud van ten minste 600 m3 dient te heb-
ben, dat de afzonderlijke woningen na splitsing een inhoud van tenminste 250 m3 dienen te 
bezitten en dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder. Het samenvoegen van woningen 
is niet toegestaan. 
 
Het realiseren van mantelzorgvoorzieningen binnen de woonbestemmingen is onder 
voorwaarden mogelijk, mits gerealiseerd in de woning of binnen bestaande vrijstaande 
bijgebouwen.  
 
De woonbestemmingen verschillen van elkaar vanwege de maximale goot- en bouwhoog-
te. De goot- en bouwhoogtes zijn in onderstaand schema per woonbestemming aangege-
ven.  
 
Bestemming Max. goothoogte Max. bouwhoogte 
Wonen - 1 4,0 m 7,5 m 
Wonen - 2 6,0 m 9,0 m 
 
Eventueel afwijkende bouwhoogten zijn nader aangeduid op de verbeelding. Waar op 
grond van de vorige bestemmingsplanregeling een bepaalde nokrichting, een bepaalde 
minimale afstand of een bepaald woningtype (vrijstaand) is voorgeschreven, is dat in dit 
bestemmingsplan ook overgenomen door middel van een aparte aanduiding. 
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Ondergeschikte bouwdelen in de vorm van erkers (aangebouwd bijgebouw), luifels en 
balkons zijn binnen de bestemmingen ‘Wonen – 1’ en ‘Wonen – 2’ toegestaan voor de 
voor- of zijgevel, mits ze niet meer dan 1,00 m voor de voorgevel uitsteken. 
 
Buiten het bouwvlak is een vlak voor bijgebouwen aangeduid waarbinnen bijgebouwen in 
één bouwlaag mogen worden gebouwd, de aanduiding ‘bijgebouwen’. De positie en om-
vang van het vlak voor bijgebouwen worden toegekend op grond van de volgende uit-
gangspunten:  

• de bestaande regelingen in de vigerende bestemmingsplannen;  
• herkenbaarheid van de stedenbouwkundige identiteit. 

 
De aanduiding ‘bijgebouwen’ is op de verbeelding binnen de bestemmingen ‘Wonen – 1’ 
en ‘Wonen – 2’ ingetekend op 3 meter achter de voorgevel, tenzij deze afstand van het bij-
bouwvlak tot de aan de weg gelegen perceelsgrens ontoereikend is voor parkeren op eigen 
terrein. Een minimale afstand van circa 6 meter tussen de aanduiding ‘bijgebouwen’ en de 
aan de weg gelegen perceelsgrens is steeds gehanteerd als garantie voor parkeren op eigen 
terrein.  
 
Aan de hand van een in de regels opgenomen tabel wordt bepaald welke oppervlakte aan 
bijgebouwen mag worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’. Dit is 
gerelateerd aan de oppervlakte van het bouwperceel. 
 
De goothoogte van bijgebouwen mag binnen de verschillende woonbestemming maximaal 
3,50 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 80% bedraagt van 
de bouwhoogte van het hoofdgebouw, tenzij dit in de bestaande situatie (bijvoorbeeld bij 
kapschuren) al hoger is. Naast het bestemmingsplan is het ook mogelijk om vergunnings-
vrij nog vrijstaande of aangebouwde bijgebouwen op te richten op basis van het Besluit 
omgevingsrecht. Binnen bijgebouwen mogen ook aan huis verbonden beroepen uitgeoe-
fend worden (praktijkvestiging).  
 
Wonen - Garage  
Voor garageboxen in aparte complexen is een aparte bestemming gekozen, de bestemming 
‘Wonen – Garage’. Daarin moet tot uitdrukking komen, dat er geen verband mag zijn met 
activiteiten (gebruik) die men thuis wel in de garage mag doen (hobby’s e.d.). Alleen de 
stalling van motorvoertuigen, fietsen en opslag inherent aan de woonfunctie is het uit-
gangspunt.  
 
Voor deze bestemming zijn de bestaande bouwmogelijkheden gerespecteerd. In de regels 
zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
7.4.3  Dubbelbestemmingen  
Dubbelbestemmingen zijn veelal een toevoeging op de onderliggende bestemming. Een 
dubbelbestemming is primair. Dit houdt in dat indien het bepaalde in de dubbelbestem-
ming op gespannen voet staat met de regels van de onderliggende bestemming, het be-
paalde in de dubbelbestemming voor gaat. 
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Leiding - Riool 
De bestemming ‘Leiding – Riool’ is opgenomen ter bescherming van de rioolleiding en de 
daarbij behorende voorzieningen. Op deze gronden mogen géén gebouwen worden ge-
bouwd. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde die noodzakelijk zijn voor de 
aanleg en instandhouding van de bestaande rioolleiding(en), mogen worden gebouwd. 
 
Waarde – Archeologie 1 en Waarde – Archeologie 2 
De bestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ is gericht op bescherming van gebieden of ter-
reinen met archeologische waarden. In deze gebieden is op basis van eerdere onderzoeken 
reeds aangetoond dat in deze zones hoge concentraties archeologische resten voorkomen, 
die als behoudenswaardig gekarakteriseerd kunnen worden.  
 
De bestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ is gericht op bescherming van gebieden met een 
hoge archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op basis van geologische en bo-
demkundige opbouw en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een hoge arche-
ologische verwachting. Zones waar, op historische en archeologische gronden archeolo-
gische resten vermoed worden zonder dat de exacte begrenzing daarvan kan worden aan-
gewezen, zijn eveneens als ‘met hoge verwachting’ aangemerkt. Op de binnen deze be-
stemmingen gelegen archeologische monumenten is tevens het dienaangaande uit de Mo-
numentenwet van toepassing.  
 
Ter bescherming van de waarden kunnen aan de omgevingsvergunning voor het bouwen 
nadere voorwaarden worden gekoppeld, zoals de verplichting tot het treffen van techni-
sche maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden be-
houden, of de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de werken of 
werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskun-
dige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 
gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 
 
Waarde – Cultuurhistorie Beulakerweg 
Voor het cultuurhistorisch waardevolle lint van de Beulakerweg is, in lijn met de dubbel-
bestemmingen voor het beschermde dorpsgezicht, een beschermende dubbelbestemming 
opgenomen, waarmee de cultuurhistorische essenties van het lint worden geborgd. Deze 
dubbelbestemming is inhoudelijk grotendeels vergelijkbaar met de dubbelbestemmingen 
voor het beschermd dorpsgezicht, zij het minder stringent. Op grond van deze dubbelbe-
stemming gelden voor dit gebied enkele extra regels voor wat betreft de inhoud van (be-
drijfswoningen) en de situering van hoodgebouwen. Ook is in deze dubbelbestemming 
een kappenkaart opgenomen en een aanduiding ‘karakteristiek’. Voor een toelichting op 
deze instrumenten kan kortheidshalve worden verwezen naar de onderstaande toelichting 
op dubbelbestemmingen ter bescherming van het beschermde dorpsgezicht van Giet-
hoorn. 
 
Waarde – Noordeinde Noorderpad, Waarde – Noordeinde Molenweg, Waarde – Middenbuurt 
Noordzijde, Waarde – Middenbuurt Zuidzijde, Waarde – Zuideinde Binnenpad en Waarde – Zuid-
einde Zuiderpad 
Ten behoeve van bescherming van de cultuurhistorisch en oudheidkundig waardevolle 
elementen en structuren van het beschermd dorpsgezicht zijn een zestal specifieke dub-
belbestemmingen opgesteld, waarbij per deelgebied binnen het beschermd dorpsgezicht 
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de specifieke ruimtelijke kwaliteiten zijn beschreven die de identiteit van Giethoorn bepa-
len. 
 
Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van deze cultuurhistorische en oud-
heidkundige waarden door het tegengaan van verdere versnippering van historische pa-
tronen, het zo mogelijk verwijderen van incidentele objecten zonder enig verband met de 
oorspronkelijke situatie en het voorkomen van het toevoegen van nieuwe elementen, an-
ders dan bedoeld ter reconstructie van de oorspronkelijke situatie of het versterken van de 
bestaande identiteit zoals beschreven in de Identiteitskaarten welke als bijlage 1 zijn toe-
gevoegd aan deze toelichting. 
 
Ter bescherming van het beschermde dorpsgezicht worden in deze dubbelbestemmingen 
ten opzichte van de enkelbestemmingen aanvullende bouw- en gebruiksregels gesteld 
waar bouw- en gebruiksactiviteiten binnen het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn 
(ook) aan moeten voldoen. Voor de bouwregels van de dubbelbestemmingen geldt dat 
daarmee ook kan worden afgeweken van de bouwregels en –mogelijkheden van de (on-
derliggende) enkelbestemming. In het geval een strijdigheid tussen een bouwregel van de 
enkelbestemming en die van deze dubbelbestemmingen, gaat de bouwregel van de dub-
belbestemming voor. Het gevolg hiervan kan zijn dat er, ter bescherming van de cultuur-
historische waarden van het beschermde dorpsgezicht, op locaties binnen deze dubbelbe-
stemmingen ten opzichte van de regeling in de onderliggende enkelbestemming voor  
bouw- en gebruiksactiviteiten bepaalde beperkingen gelden.  
 
De bouwregels van de dubbelbestemmingen houden oten eerste in dat cultuurhistorisch 
waardevolle kapvormen, waaronder de zogenaamde kamelenruggen, en nokrichtingen 
van gebouwen behouden moeten blijven. Daartoe zijn in de dubbelbestemmingen kap-
penkaarten opgenomen waarop deze kapvormen en nokken staan aangegeven. Bouwacti-
viteiten moeten in overeenstemming zijn met deze kaarten. Tevens gelden er binnen het 
beschermde dorpsgezicht op grond van de dubbelbestemmingen gevellijnen waarin de 
voorgevels van gebouwen geplaatst moeten worden. Verder gelden er gebouwen, bijge-
bouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde specifieke(re) maatvoerings- of situe-
ringseisen ter behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Zo zijn er bijvoor-
beeld regels opgenomen voor de inhoud van een (bedrijfswoning) en is de maximaal toe-
gestane oppervlakte aan bijgebouwen begrens op 50 m2 en dienen bijgebouwen achter de 
achtergevel van het hoofgebouw te worden geplaatst. Dit laatste geldt ook voor overkap-
pingen waarvoor tevens geldt dat per bouwperceel maximaal één overkapping is toege-
staan. De voor het gebied zeer karakteristieke stook-/bakhuisjes en kapschuren, zijn nader 
aangeduid als ‘karakteristiek’. Voor deze karakteristieke gebouwen is in de dubbelbe-
stemmingen als bouwregel opgenomen dat deze bouwwerken ten opzichte van de be-
staande situatie qua sitering, oppervlakte, bouwvolumen en maatvoering niet mogen 
worden gewijzigd. In de dubbelbestemmingen is voor bouwactiviteiten tenslotte ook een 
adviesregeling op genomen op basis waarvan voor deze activiteiten vooraf advies moet 
worden ingewonnen bij de Monumentencommissie. 
 
De dubbelbestemmingen voorzien in een afwijkregeling waarmee van deze bouwregels 
kan worden afgeweken. Afwijking is mogelijk indien een bepaalde bouwactiviteit niet 
leidt tot een verandering of onevenredige aantasting van de cultuurhistorische waarden en 
kwaliteiten van het beschermde dorpsgezicht en overigens stedenbouwkundig aanvaard-
baar is. Er kan dan worden afgeweken ten behoeve van het bouwen van een bouwwerk 
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conform de bouwregels van de onderliggende bestemming. Bouwactiviteiten die zonder 
meer afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden van het beschermde dorpsgezicht 
zijn buiten de reikwijdte van de afwijkregeling gehouden. 
 
Ten aanzien van het gebruik van gronden en gebouwen is in de dubbelbestemmingen een 
aanlegstelstel opgenomen. Door dit stelsel is voor diverse werkzaamheden en werken een 
omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit geldt onder meer voor het aanleggen van wegen 
en verhardingen, het dempen of graven van water, het aanbrengen of verwijderen van be-
planting en het wijzigen van kleur of materiaal gebruik van bouwwerken. Deze vergun-
ning wordt verleend als de betreffende activiteit geen (onevenredig) nadelige gevolgen 
heeft voor de cultuurhistorische waarden van het beschermde dorpsgezicht. Voor wat be-
treft het aanbrengen van beplanting geldt daarbij als voorwaarde dat het moet gaan om 
gebiedseigen beplanting, tenzij daar op grond van een advies van de Monumentencom-
missie van kan worden afgezien. In een bijlage bij de regels van het bestemmingsplan is 
aangegeven wat onder gebiedseigen beplanting wordt verstaan. Voor het verwijderen van 
beplanting geldt als voorwaarde dat daarvoor alleen een omgevingsvergunning kan wor-
den verleend als ter compensatie gebiedseigen beplanting wordt terug geplant. Ook van 
deze laatste voorwaarde kan met een (positief) advies van de Monumentencommissie 
worden afgeweken. 
 
Om te voorkomen dat door sloopactiviteiten (belangrijke) cultuurhistorische waarden 
kunnen verdwijnen geldt op grond van de dubbelbestemmingen voor het beschermde 
dorpsgezicht een vergunningsplicht voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwer-
ken. Deze omgevingsvergunning voor sloopactiviteiten kan worden verleend als de cul-
tuurhistorische waarden niet (onevenredig) worden aangetast of de cultuurhistorische 
waarde of karakteristieke hoofdvorm van betreffende bouwwerk redelijke wijze niet  meer 
aanwezig is (en niet kan worden hersteld) of redelijkerwijze niet langer te handhaven is.   
 
 
 
Waterstaat – Waterkering 
Ter bescherming van de waterkering is de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ 
opgenomen. Op deze gronden mogen uitsluiten bouwwerken, geen gebouw zijnde ten 
dienste van de bestemming worden gebouwd.  
Het is mogelijk om middels een omgevingsvergunning af te wijken van de bouwregels. 
Hiervoor dient advies ingewonnen te worden bij het bevoegd waterschapgezag en er geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van o.a. het woon- en leefklimaat en de verkeersvei-
ligheid.  
 
7.4.4 Algemene regels 
Anti-dubbeltelregel  
Overeenkomstig het Besluit ruimtelijke ordening is de anti-dubbeltelregel opgenomen. 
Deze regel wordt opgenomen om bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een be-
stemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel of een bepaalde 
oppervlakte van een bouwperceel mogen beslaan, het resterende onbebouwde terrein ook 
nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soort-
gelijke eis wordt gesteld. 
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Algemene bouwregels  
Bij de algemene bouwregels is vanwege het vervallen van de betreffende bepalingen in de 
bouwverordening een parkeerregeling opgenomen. Uitgangspunt van deze regeling is dat 
bij bouwactiviteiten moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op het eigen-
terrein om de parkeerbehoefte die als gevolg van het gebruik van deze bouwwerken ont-
staat op te vangen. Voor de invulling van het criterium van voldoende parkeerregels 
wordt in deze bouwregeling verwijzen naar de door burgemeester en wethouders vastge-
stelde beleidsregels (de Notitie parkeernormen Steenwijkerland of de opvolger daarvan). 
Deze regeling geldt met behulp van een aanduiding niet voor die delen van Giethoorn die 
niet via autoverkeer kunnen worden ontsloten. 
Van de regel dat de voldoende parkeergelegenheid om het eigen bouwperceel moet wor-
den gerealiseerd kan via een omgevingsvergunning worden afgeweken. Dit is mogelijk als 
het voldoen aan deze bepaling op grond van bijzondere omstandigheden op overwegende 
bezwaren stuit of op een andere wijze in voldoende parkeergelegenheid kan worden 
voorzien. 
 
 
Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksregels is een algemeen gebruiksverbod voor gebruik van gronden 
en bouwwerken in strijd met de gegeven bestemmingen opgenomen, alsmede specifieke 
vormen van strijdig gebruik.  
 
Algemene aanduidingsregels 
Binnen dit artikel zijn voor de aanduidingen ‘overige zone - beschermd dorpsgezicht Giet-
hoorn’ en ‘overige zone - cultuurhistorie Beulakerweg’ bepalingen opgenomen die regelen 
dat de gronden binnen het beschermde dorpsgezicht en een gedeelte van de oude Beula-
kerweg zijn bedoeld voor behoud, herstel en ontwikkeling van het beschermd dorpsge-
zicht, zoals dit nader tot uitdrukking komt in het aanwijzingsbesluit tot beschermd dorps-
gezicht (opgenomen in bijlagen bij de regels) en voor behoud, herstel en ontwikkeling van 
het cultuurhistorisch waardevolle gedeelte langs de oude Beulakerweg.  
 
Conform de SVBP2012 worden gebiedsaanduidingen ondergebracht in hoofdgroepen, te 
weten ‘geluidzone’, ‘luchtvaartverkeerzone’, ‘vrijwaringszone’, ‘veiligheidszone ‘, ‘milieu-
zone’, ‘wetgevingszone’ en ‘reconstructiewetzone’. Om nieuwe, niet genoemde gebieds-
aanduidingen, die niet onder te brengen zijn onder de bestaande groepen mogelijk te ma-
ken, is aan de lijst een groep ‘overige zone’ toegevoegd. De naam van de gebiedsaandui-
ding kan dan de gewenste naam krijgen. In de gevallen dat gebruik wordt gemaakt van de 
groep overig dient dit in de plantoelichting te worden gemotiveerd. De regeling voor het 
beschermde dorpsgezicht en het cultuurhistorisch waardevolle gedeelte van de Beulaker-
weg, is niet onder te brengen binnen één van de in de SVBP2012 genoemde hoofdgroepen. 
Derhalve dat in dit geval gebruik wordt gemaakt van de groep ‘overige zone’. 
 
Algemene afwijkingsregels  
In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen burgemeester en wethouders bevoegd 
zijn om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hier-
bij gaat het, tenzij anders vermeld, om afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen 
in het plan.  
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Algemene procedureregels  
In deze bepaling wordt aangegeven welke procedure moeten worden doorlopen bij het 
stellen van nadere eisen. De procedure voor het wijzigen of het afwijken van het bestem-
mingsplan is al bij wet geregeld. 
 
Overige regels  
In dit artikel zijn voorrangsbepalingen opgenomen, die de volgorde van prioriteit tussen 
de diverse bestemmingen en dubbelbestemmingen regelen. 
 
7.4.5 Overgangs- en slotregels  
Overgangsrecht  
In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke 
ordening, overgenomen.  
 
Slotregel  
Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimte-
lijke ordening. Deze regel schrijft voor hoe het plan kan worden aangehaald. 
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Hoofdstuk 8  Financiële paragraaf  

8.1  Financiële haalbaarheid  
Het bestemmingsplan is een beheersplan. Het betreft de actualisatie van verouderde be-
stemmingsplannen. In de meeste gevallen wordt de huidige situatie weergegeven. Dit 
heeft geen financiële consequenties.  
 
De financiële haalbaarheid van mogelijke ontwikkelingen op grond van wijzigingen of af-
wijkingen van het bestemmingsplan dient afzonderlijk te worden aangetoond in de op te 
stellen ruimtelijke onderbouwingen van deze ontwikkelingen.  

8.2  Planschade  
In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.1) is bepaald dat burgemeester en wethouders 
degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van 
een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een bestemmingsplan, op 
aanvraag een tegemoetkoming toekennen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor 
rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet vol-
doende anderszins is verzekerd.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan is echter naar zijn aard hoofdzakelijk een conserve-
rend bestemmingsplan, waardoor het risico van toewijsbare planschade gering is. Daar-
naast heeft de gemeente Steenwijkerland het planvoornemen tijdig gepubliceerd, waar-
door burgers de mogelijkheid wordt gegeven om voor inwerkingtreding van het bestem-
mingsplan alsnog hun maximale bouwmogelijkheden te realiseren.  

8.3  Exploitatieplan  
In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12) wordt voorgeschreven dat tegelijk met het 
vaststellen van een bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld moet worden voor 
het plangebied of delen ervan, tenzij:  

• het kostenverhaal anderszins verzekerd is;  
• er geen noodzaak tot het stellen van locatie-eisen of eisen aan type woningbouw 

is;  
• er geen noodzaak is voor het bepalen van een tijdvak of fasering.  

 
In artikel 6.2.1 Bro worden de bouwplannen aangewezen waarvoor de gemeenteraad een 
exploitatieplan moet vaststellen. Onder een bouwplan wordt onder andere verstaan de 
bouw van één of meerdere woningen. Wijziging van het gebruik van een bestaand ge-
bouw kan dan ook niet worden aangemerkt als een bouwplan.  
 
Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld met het ruimtelijk plan of besluit waarop 
het betrekking heeft. Dat kan een bestemmingsplan, een wijzigingsplan, een projectbesluit 
en een buiten toepassingverklaring van een beheersverordening zijn. Dit bestemmingsplan 
is conserverend en is niet aan te merken als een ‘bouwplan’ in de zin van artikel 6.2.1 Bro. 
Derhalve bestaat geen exploitatieplanverplichting.  
 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan economisch uit-
voerbaar is. 
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8.4  Maatschappelijke haalbaarheid  
Naast de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het ook belangrijk dat het 
plan maatschappelijk uitvoerbaar is. Daarom zal een bestemmingsplanprocedure worden 
doorlopen. In het kader van deze procedure zal het plan ter inzage worden gelegd. Even-
tuele reacties en zienswijzen kunnen tijdens deze termijn worden ingediend.  
 
In het kader van het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan wordt vroegtijdig 
overleg gevoerd met burgers en andere belanghebbenden. In het kader van het voorover-
leg wordt het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan diverse ambtelijke organi-
saties. De resultaten van het overleg worden in hoofdstuk 9 weergegeven. Daar waar mo-
gelijk wordt rekening gehouden met de ingekomen opmerkingen. 
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Hoofdstuk 9 Vooroverleg en inspraak  

9.1  Vooroverleg 
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is op 31 juli 2013 door 
burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland kennis gegeven dat zij een 
bestemmingsplan voorbereiden ter vervanging van de vigerende bestemmingsplannen die 
op Giethoorn van toepassing zijn. 

9.2  Inspraak en vooroverleg 
Het voorontwerpbestemmingsplan Giethoorn heeft met de bijbehorende stukken van 31 
juli 2013 tot en met 10 september 2013 (6 weken) ter inzage gelegen. Gedurende deze peri-
ode is een ieder in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie in te dienen op het voor-
ontwerpbestemmingsplan. 
 
Gelijktijdig heeft het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro plaatsgevonden. 
Naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 44 inspraakreacties 
Ingediend.  De inspraakreacties zijn beoordeeld en van een reactie voorzien. Bijlage 5 bij 
de toelichting bevat een samenvatting van de inspraak- en vooroverlegreacties en de be-
oordeling ervan. 

9.3  Ontwerp terinzagelegging 
Het eerste ontwerpbestemmingsplan ‘Giethoorn’ heeft met ingang van 13 mei 2015 zes 
weken ter inzage gelegen (tot en met 23 juni). Gedurende deze periode is een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. 
Van een en ander is vooraf openbare kennisgeving gedaan op de wettelijk voorgeschreven 
en in de gemeente gebruikelijke wijze. 
 
Er zijn 33 zienswijzen ingediend. In een separate reactienota, zie bijlage 6 bij deze toelich-
ting, is de inhoud van de zienswijzen kort samengevat en van een reactie voorzien. 
 
Het bestemmingsplan ‘Giethoorn’ zoals dat ter inzage heeft gelegen zal niet ter vaststelling 
aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In plaats daarvan is er voor gekozen om een 
hernieuwd ontwerpbestemmingsplan ‘Giethoorn’ ter inzage te leggen. Van de zienswijzen 
die tegen het eerste ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend is bekeken in hoeverre deze 
zienswijzen konden worden meegenomen in het nieuwe ontwerpbestemmingsplanplan. 
Voor de zienswijzen die niet zijn meegenomen in het tweede ontwerpbestemmingsplan, 
zoals dat nu voorligt, blijft uiteraard gelden dat betrokkenen deze zienswijzen tijdens de 
ter inzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan desgewenst weer opnieuw kunnen 
indienen. 
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Hoofdstuk 10 Zienswijzen  

10.1  Ontwerp bestemmingsplan 
Het tweede ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 25 januari 2017 tot en 
met 7 maart 2017. Van de mogelijkheid om op het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk 
een zienswijze in te dienen, hebben 39 personen gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn be-
oordeeld en van een reactie voorzien in de ‘Reactienota zienswijzen ontwerpbestem-
mingsplan Giethoorn’. In bijlage 7 bij de toelichting is de reactienota opgenomen en in bij-
lage 8 de ‘Nota van wijziging’. Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen is het be-
stemmingsplan aangepast. 
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 Bijlagen bij de toelichting 
 

Bijlage 1 Identiteitskaarten beschermd dorpsgezicht Giethoorn 

Bijlage 2 Schematische bevindingen inventarisatie 

Bijlage 3 Legenda ruimtelijke structuur en functies 
 
Bijlage 4 Natuurtoets 

Bijlage 5 Reactienota inspraak en vooroverleg 
 
Bijlage 6 Reactienota eerste ontwerpbestemmingsplan 
 
Bijlage 7 Reactienota ontwerpbestemmingsplan 
 
Bijlage 8 Nota van wijzigingen 
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Bijlage 1 Identiteitskaarten Giethoorn 
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IDENTITEITSKAART GIETHOORN NOORDEINDE - NOORDERPAD 
 
 

Bebouwing 
- Type Gieterse / hallenhuis boerderijen (klein voorhuis / groot achterhuis); oudste 

bebouwing ca. 1870 (1680?), overwegende bebouwingsperiode meest 
kenmerkende bebouwing: 1900-1930. 

- Goot- en bouwhoogte Eén laag met kap, hoge nok 
- Nokrichting Haaks op de gracht, evt. voorhuizen parallel 
- Kapvorm Schilddak, kamelenrug 
- Gevelindeling Robuust, kleine verticale gevelopeningen, entree in zijgevel, voorhuis op lage 

plint, luiken 
- Materiaalgebruik Voorhuis roodbruine baksteen; topgevels en achterhuis donker gepotdekseld 

hout of roodbruin baksteen; achterhuis rieten kap; voorhuis en bijgebouwen 
antracietkleurige keramische pannen, rieten daken antracietkleurige nokvorsten, 
geen daklijsten; kozijnen witgeschilderd hout, draaiende delen en details 
donkergroen 

- Aan-/uitbouwen Bescheiden van omvang, duidelijk ondergeschikt, aan achterzijde, 
materiaalgebruik conform hoofdbebouwing 

- Dakkapellen Bescheiden van omvang, uitsluitend op voorhuizen, in riet gedekt of rijk 
gedecoreerd 

 

Verkaveling 
- Landschapskenmerken Laagveengebied, kraggenlandschap. Kleinschalig landschap, afwisseling van 

vaarten, petgaten, legakkers, kraggen (drijvende massa van planten en veen), 
rietlanden en open water. Oorspronkelijk laagveen deels ontwaterd, verveend en 
in cultuur gebracht als landbouwgrond. 

- Structuur Tweezijdig streekdorp. Dorpsgracht als ruggengraat met patroon van opvaarten, 
paden en bruggen, kavels haaks op grachten, variabele breedtemaat tussen 
opvaarten, variabele breedte Dorpsgracht. Appensteeg haaks op gracht als 
noordelijke beëindiging dorp (harde rand). Omliggend landschap van lange oost-
west gerichte lijnen aan oostzijde, vergezichten, af en toe onderbroken door 
kleinschalige bosstroken. Aan westzijde kleinschalig open binnengebied tot 
Beulakerweg. Bebouwingscluster ’t Klooster als afgelegen enclave aan 
dwarsvaart, op enige afstand van Dorpsgracht. 

- Oriëntatie gebouwen Oriëntatie voorgevel op water, verspringende rooilijnen. Bebouwing langs 
Appensteeg georiënteerd op landschap/steeg. Bebouwing ’t Klooster georiënteerd 
op vaart/Kloostersteeg. 

 

Routing 
 Ontsluiting via oost-west gerichte doodlopende stegen (Appensteeg, 

Kloostersteeg). Ontsluiting langs gracht via eenzijdig pad, Gieterse bruggen over 
gracht / houten vonders over kavelsloten (brugleuningen wit). 

 

Beplanting 
- Openbaar gebied Groene oevers met gebiedseigen beplanting (essen, elzen, wilgen, iepen, af en 

toe populieren en berken), sterke variatie in plaats en soorten. 
- Erfbeplanting Voortuinen aan pad lage haag, voortuinen aan water geen erfafscheiding. Diepe 

voortuinen en brede zijtuinen gebiedseigen beplanting (clusters fruitbomen, 
solitaire beplanting). Coniferen, laurierstruiken, rododendrons op jongere 
ontginningserven. 

 

Erven 
- Bijgebouwen Sluiten aan bij authentieke beeld. Stook-/bakhuis, kapschuren, hooi- en 

bootschuur deels over het water, zwarte en bruine tinten, hout en riet, zwart 
gepotdekselde boothuizen 

- Erfinrichting Duidelijke ordening van gebouwen, informele situering bijgebouwen achter 
voorgevel. Vlonders, trappen, steigers en keermuren niet toegestaan, geen 
schuttingen, wel af en toe houten hekwerk langs paden. Houten beschoeiingen. 

 

Massa/ruimte 
 Relatief dicht bebouwd. Aan noordzijde (Appensteeg) harde overgang bebouwing 

- open landschap. Af en toe onbebouwde ‘huuspollen’ die voor openheid en 
relatie met landschap zorgen. Doorzichten over dwarsvaarten. ’t Klooster groene 
afgelegen enclave in open landschap. 

 

Functies 
 Voornamelijk wonen, enkele overige functies (bootverhuur, galerie, B&B, 

kleinschalige bedrijvigheid) 

 

Grond- / landgebruik 
 Met name natuurgebieden met agrarisch gebruik 

 

Natuur 
 Rijke variatie in milieutypen, natte natuur, grasland, rietlanden 
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IDENTITEITSKAART GIETHOORN NOORDEINDE - MOLENWEG 

 

Bebouwing 
- Type Gefragmenteerd; Gieterse / hallenhuis boerderijen (klein voorhuis / groot 

achterhuis), maar ook afwijkende bebouwing (schaal, materialisering, 
detaillering); oudste bebouwing ca. 1860, overwegende bebouwingsperiode 
meest kenmerkende bebouwing: 1900-1935. 

- Goot- en bouwhoogte Eén laag met kap. 
- Nokrichting (Schuin) haaks op het pad, evt. voorhuizen parallel 
- Kapvorm Schilddak, kamelenrug 
- Gevelindeling Robuust, kleine verticale gevelopeningen, entree in zijgevel, voorhuis op lage 

plint, luiken 
- Materiaalgebruik Voorhuis roodbruine baksteen, topgevels en achterhuis donker gepotdekseld 

hout of roodbruin baksteen; achterhuis rieten kap; voorhuis en bijgebouwen 
antracietkleurige keramische pannen, rieten daken antracietkleurige nokvorsten, 
geen daklijsten; kozijnen witgeschilderd hout, draaiende delen en details 
donkergroen.  

- Aan-/uitbouwen Bescheiden van omvang, duidelijk ondergeschikt, aan achterzijde, 
materiaalgebruik conform hoofdbebouwing 

- Dakkapellen Bescheiden van omvang, uitsluitend op voorhuizen, in riet gedekt of rijk 
gedecoreerd 

 
Verkaveling 
- Landschapskenmerken Laagveengebied, kraggenlandschap. Kleinschalig landschap, afwisseling van 

vaarten, petgaten, legakkers, kraggen (drijvende massa van planten en veen), 
rietlanden en open water. Oorspronkelijk laagveen deels ontwaterd, verveend en 
in cultuur gebracht als landbouwgrond. 

- Structuur Tweezijdig streekdorp, bebouwing langs pad (Molenweg), dat zich aan noordzijde 
van Dorpsgracht afsplitst. Patroon van opvaarten, kavels (schuin) haaks op pad, 
variabele breedtemaat tussen opvaarten. ‘Tweede’ gracht achter westelijke 
bebouwing, Molengat achter oostelijke bebouwing. Met name aan oostzijde 
vergezichten over Molengat. Aan westzijde kleinschalig binnengebied tot 
Beulakerweg, halfopen, onderbroken door bosstroken. 

- Oriëntatie gebouwen Oriëntatie voorgevel op pad, verspringende rooilijnen. 

 
Routing 
 Molenweg slingerend als centraal pad, noordelijk en zuidelijk aanhakend op 

respectievelijk Noorderpad/Kloostersteeg en Kerkweg. Gieterse bruggen over 
dwarsvaarten. 

 

Beplanting 
- Openbaar gebied Voortuinen direct grenzend aan Molenweg, geen openbaar groen. 
- Erfbeplanting Voortuinen aan pad lage haag. Diepe voortuinen en brede zijtuinen gebiedseigen 

beplanting (clusters fruitbomen, solitaire beplanting).  
 

Erven 
- Bijgebouwen Sluiten aan bij authentieke beeld. Stook-/bakhuis, kapschuren, bootschuur deels 

over het water, zwarte en bruine tinten, hout en riet, zwart gepotdekselde 
boothuizen 

- Erfinrichting Duidelijke ordening van gebouwen, informele situering bijgebouwen achter 
voorgevel. Groene erfinrichting, geen schuttingen. Houten beschoeiingen. 

 

Massa/ruimte 
 Relatief dun bebouwd, westzijde pad. Oostzijde pad incidentele bebouwing, veel 

openheid, zicht op landschap. 

 

Functies 
 Voornamelijk wonen, enkele overige functies (B&B, kleinschalige bedrijvigheid) 

 

Grond- / landgebruik 
 Met name natuurgebieden met agrarisch gebruik. Open water (Molengat) aan 

oostzijde. 

 

Natuur 
 Rijke variatie in milieutypen, natte natuur, grasland, rietlanden 
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IDENTITEITSKAART GIETHOORN MIDDENBUURT - NOORDZIJDE 

 

Bebouwing 
- Type Gefragmenteerd; Gieterse / hallenhuis boerderijen (klein voorhuis / 

groot achterhuis), maar ook afwijkende bebouwing (schaal, 
materialisering, detaillering, soms refererend aan Gieterse type); 
oudste bebouwing ca. 1890, overwegende bebouwingsperiode meest 
kenmerkende bebouwing: 1960-1990. 

- Goot- en bouwhoogte Eén laag met kap. 
- Nokrichting Haaks op Kerkweg, evt. voorhuizen parallel 
- Kapvorm Schilddak 
- Gevelindeling Gevarieerd, in essentie robuust, kleine verticale gevelopeningen 
- Materiaalgebruik Roodbruine baksteen, donker hout; rieten daken, antracietkleurige 

pannen; kozijnen witgeschilderd hout, draaiende delen en details 
donkergroen. 

- Aan-/uitbouwen Bescheiden van omvang, duidelijk ondergeschikt, materiaalgebruik 
conform hoofdbebouwing. 

- Dakkapellen Bescheiden van omvang, materiaalgebruik conform hoofdbebouwing. 

 
Verkaveling 
- Landschapskenmerken Laagveengebied, kraggenlandschap aan oostzijde. Kleinschalig 

landschap, afwisseling van vaarten, petgaten, legakkers, kraggen 
(drijvende massa van planten en veen), rietlanden en open water. 
Oorspronkelijk laagveen deels ontwaterd, verveend en in cultuur 
gebracht als landbouwgrond. Gieterse Polder aan westzijde, jong 
ontginningslandschap, droogmakerij, planmatig karakter, lage ligging 
en smalle parcelering. 

- Structuur Kerkweg als landweg structurerend, aan noordzijde klapt noord-
zuidstructuur om en vormt verbinding met Beulakerweg. Verspreide 
bebouwingsclusters. Tweedelijns bebouwing aanwezig bij de 
Middenbuurt. Dorpsgracht loopt oostelijk achter bebouwing. Aan 
oostzijde doorkijken richting Molengat, aan westzijde vergezichten 
over open Gieterse Polder. 

- Oriëntatie gebouwen Oriëntatie voorgevel op weg, verspringende rooilijnen. 

 
Routing 
 Kerkweg als centrale route, noordelijk en zuidelijk aanhakend op 

respectievelijk Beulakerweg en Binnenpad. Lusstructuur naar 
tweedelijns bebouwing Middenbuurt. 

 

Beplanting 
- Openbaar gebied Afwisselend bomenrijen (met name essen?) en open grasbermen. 
- Erfbeplanting Voortuinen lage haag, achtererven omgeven met gebiedseigen 

beplanting. 
 

Erven 
- Bijgebouwen Ondergeschikt aan hoofdbebouwing, materiaalgebruik passend bij 

hoofdbebouwing (roodbruine baksteen, donker hout, riet, 
antracietkleurige pannen) 

- Erfinrichting Duidelijke ordening van gebouwen, informele situering bijgebouwen 
achter voorgevel. Groene erfinrichting, geen schuttingen. Houten 
beschoeiingen. 

 

Massa/ruimte 
 Clusters bebouwing oostzijde weg, rond knik en Middenbuurt. 

Westzijde Kerkweg incidentele bebouwing, veel openheid, zicht op 
landschap.  

 

Functies 
 Wonen, recreatieve functie (camping), enkele overige functies 

(kleinschalige bedrijvigheid) 

 

Grond- / landgebruik 
 Landbouwgrond, agrarisch gebruik aan westzijde, met name 

natuurgebieden met agrarisch gebruik aan oostzijde. 

 

Natuur 
 Rijke variatie in milieutypen, natte natuur, grasland, rietlanden 
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IDENTITEITSKAART GIETHOORN MIDDENBUURT - ZUIDZIJDE 

Bebouwing 
- Type Gefragmenteerd; Gieterse / hallenhuis boerderijen (klein voorhuis / groot 

achterhuis), maar ook afwijkende bebouwing (schaal, materialisering, 
detaillering); oudste bebouwing ca. 1870, overwegende bebouwingsperiode 
meest kenmerkende bebouwing: 1960-1990. 

- Goot- en bouwhoogte Eén laag met kap; voorhuizen een hogere goot 
- Nokrichting Haaks op Kerkweg, evt. voorhuizen parallel 
- Kapvorm Schilddak of zadeldak 
- Gevelindeling Robuust, kleine verticale gevelopeningen, voorhuis meer gevel-openingen 

dan achterhuis, entree in zijgevel, voorhuis op lage plint 
- Materiaalgebruik Voorhuis overwegend roodbruine baksteen, achterhuis donker gepotdekseld 

hout of roodbruin baksteen; achterhuis rieten kap; voorhuis en bijgebouwen 
antracietkleurige keramische pannen, rieten daken antracietkleurige 
nokvorsten, geen daklijsten; kozijnen witgeschilderd hout, draaiende delen 
en details donkergroen.  

- Aan-/uitbouwen Bescheiden van omvang, duidelijk ondergeschikt, aan achterzijde, 
materiaalgebruik conform hoofdbebouwing 

- Dakkapellen Bescheiden van omvang, uitsluitend op voorhuizen, in riet gedekt of rijk 
gedecoreerd 

 
Verkaveling 
- Landschapskenmerken Laagveengebied, kraggenlandschap en Bovenwijde aan oostzijde. 

Kleinschalig landschap, afwisseling van vaarten, petgaten, legakkers, 
kraggen (drijvende massa van planten en veen), rietlanden en open water. 
Oorspronkelijk laagveen deels ontwaterd, verveend en in cultuur gebracht als 
landbouwgrond. Gieterse Polder aan westzijde, jong ontginningslandschap, 
droogmakerij, planmatig karakter, lage ligging en smalle parcelering. 

- Structuur Tweezijdig streekdorp, Kerkweg en Dorpsgracht die zich bij de weg voegt 
structurerend. De Deukten en De Bramen in oost-west richting takken aan. 
Verspreide bebouwingsclusters, hiertussen open ruimtes. Aan oostzijde 
doorkijken richting Bovenwijde, aan westzijde vergezichten over open 
Gieterse Polder. Molen als herkenbaar stedenbouwkundig accent. 

- Oriëntatie gebouwen Oriëntatie voorgevel op weg, verspringende rooilijnen. 

 
Routing 
 Kerkweg centrale route, De Deukten en De Bramen takken in oost-west 

richting aan. Gieterse bruggen over gracht voor bebouwing aan oostzijde 
Dorpsgracht. Parkeren op centrale terreinen, niet in openbaar gebied. 

 

Beplanting 
- Openbaar gebied Langs Kerkweg afwisselend bomenrijen, boomgroepen (essen, elzen, wilgen, 

iepen) en open grasbermen. De Deukten  en De Bramen onbeplante, open 
polderwegen 

- Erfbeplanting Voortuinen aan weg lage haag, voor- en zijtuinen aan water geen 
erfafscheiding. Diepe voortuinen en brede zijtuinen gebiedseigen beplanting 
(clusters fruitbomen, solitaire beplanting). Coniferen, laurierstruiken, 
rododendrons op jongere ontginningserven. 

 

Erven 
- Bijgebouwen Ondergeschikt aan hoofdbebouwing, materiaalgebruik passend bij 

hoofdbebouwing (roodbruine baksteen, zwarte houten gepotdekselde gevels, 
riet, antracietkleurige pannen) 

- Erfinrichting Duidelijke ordening van gebouwen, informele situering bijgebouwen achter 
voorgevel. Vlonders, trappen, steigers duidelijk ondergeschikt aan groene 
oever, keermuren niet toegestaan, geen schuttingen. Houten beschoeiingen. 

 

Massa/ruimte 
 Clusters bebouwing langs Kerkweg en De Deukten, veel openheid, zicht op 

landschap. 

 

Functies 
 Wonen, recreatieve functies (campings, bootverhuur), horeca, enkele overige 

functies (kleinschalige bedrijvigheid, waaronder bloemencentrum, ateliers), 
agrariër aan De Deukten 

 

Grond- / landgebruik 
 Landbouwgrond, agrarisch gebruik aan westzijde, met name natuurgebieden 

met agrarisch gebruik aan oostzijde, recreatief medegebruik. 

 

Natuur 
 Rijke variatie in milieutypen, natte natuur, grasland 
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IDENTITEITSKAART GIETHOORN ZUIDBUURT - BINNENPAD 

Bebouwing 
- Type Gefragmenteerd, divers; Gieterse / hallenhuis boerderijen (klein voorhuis / 

groot achterhuis), maar ook veel afwijkende bebouwing (schaal, 
materialisering, detaillering); oudste bebouwing ca. 1850, overwegende 
bebouwingsperiode meest kenmerkende bebouwing: 1900-1930 en 1960-
1990. 

- Goot- en bouwhoogte Eén laag met kap; voorhuizen een hogere goot 
- Nokrichting Haaks op Binnenpad/Dorpsgracht, evt. voorhuizen parallel 
- Kapvorm Schilddak of zadeldak, kamelenrug 
- Gevelindeling Robuust, kleine verticale gevelopeningen, voorhuis meer gevelopeningen dan 

achterhuis, entree in zijgevel, voorhuis op lage plint 
- Materiaalgebruik Voorhuis overwegend roodbruine baksteen, incidenteel witte gevels. 

achterhuis donker gepotdekseld hout of roodbruin baksteen; achterhuis 
rieten kap; voorhuis en bijgebouwen antracietkleurige keramische pannen, 
rieten daken antracietkleurige nokvorsten, geen daklijsten; kozijnen 
witgeschilderd hout, draaiende delen en details donkergroen.  

- Aan-/uitbouwen Bescheiden van omvang, duidelijk ondergeschikt, aan achterzijde, 
materiaalgebruik conform hoofdbebouwing 

- Dakkapellen Bescheiden van omvang, uitsluitend op voorhuizen, in riet gedekt of rijk 
gedecoreerd 

 
Verkaveling 
- Landschapskenmerken Laagveengebied, kraggenlandschap en Bovenwijde aan oostzijde. 

Kleinschalig landschap, afwisseling van vaarten, petgaten, legakkers, 
kraggen (drijvende massa van planten en veen), rietlanden en open water. 
Oorspronkelijk laagveen deels ontwaterd, verveend en in cultuur gebracht als 
landbouwgrond. Gieterse Polder aan westzijde, jong ontginningslandschap, 
droogmakerij, planmatig karakter, lage ligging en smalle parcelering. 

- Structuur Tweezijdig streekdorp. Dorpsgracht structurerend, eenzijdig begeleid door 
Binnenpad. Patroon van opvaarten en bruggen, kavels haaks op gracht, 
variabele breedtemaat tussen opvaarten. Accenten bij knikken in 
Dorpsgracht (kerk, ’t Olde Maat Uus, aantakking Cornelisgracht). 
Dichtbebouwd lint met veel tweedelijns bebouwing, paviljoen aan Bovenwijde 
als accent. 

- Oriëntatie gebouwen Oriëntatie voorgevel op weg, verspringende rooilijnen. 

 
Routing 
 Binnenpad centrale (autovrije) route, eenzijdig langs gracht; tweedelijns 

routing via Kerkweg en Bartus Wamersweg, aantal oost-west gerichte 
(ontsluitings-)paden. Gieterse bruggen over gracht / houten vonders over 
kavelsloten (brugleuningen wit). Parkeren op achterterreinen. 

 

Beplanting 
- Openbaar gebied Groene oevers met gebiedseigen beplanting (essen, elzen, wilgen, iepen, af 

en toe populieren en berken), sterke variatie in plaats en soorten. 
- Erfbeplanting Voortuinen aan pad lage haag, voor- en zijtuinen aan water geen 

erfafscheiding. Diepe voortuinen en brede zijtuinen gebiedseigen beplanting 
(clusters fruitbomen, solitaire beplanting). Parkeerterreinen omgeven door 
groene erfafscheiding. Coniferen, laurierstruiken, rododendrons op jongere 
ontginningserven. 

 

Erven 
- Bijgebouwen Ondergeschikt aan hoofdbebouwing, materiaalgebruik passend bij 

hoofdbebouwing (roodbruine baksteen, zwarte houten gepotdekselde gevels, 
riet, antracietkleurige pannen) 

- Erfinrichting Duidelijke ordening van gebouwen, informele situering bijgebouwen achter 
voorgevel. Vlonders, trappen, steigers duidelijk ondergeschikt aan groene 
oever, keermuren niet toegestaan, geen schuttingen, wel af en toe houten 
hekwerk langs paden. Houten beschoeiingen. 

 

Massa/ruimte 
 Sterk verdicht groen- en bebouwingscluster, weinig relatie met open 

landschap achter lint. 

 

Functies 
 Wonen, recreatieve functies (campings, B&B, bootverhuur), horeca, grote 

diversiteit aan functies. 

 

Grond- / landgebruik 
 Landbouwgrond, agrarisch gebruik aan westzijde, met name natuurgebieden 

met agrarisch gebruik aan oostzijde, recreatief medegebruik. 

 

Natuur 
 Rijke variatie in milieutypen, natte natuur, grasland 
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IDENTITEITSKAART GIETHOORN ZUIDBUURT - ZUIDERPAD 

Bebouwing 
- Type Gieterse / hallenhuis boerderijen (klein voorhuis / groot achterhuis. Oudste 

bebouwing ca. 1880, overwegende bebouwingsperiode meest kenmerkende 
bebouwing: 1900-1930 en 1960-1990. 

- Goot- en bouwhoogte Eén laag met kap; voorhuizen een hogere goot 
- Nokrichting Haaks op Dorpsgracht, evt. voorhuizen parallel 
- Kapvorm Schilddak, kamelenrug 
- Gevelindeling Robuust, kleine verticale gevelopeningen, voorhuis meer gevelopeningen dan 

achterhuis, entree in zijgevel, voorhuis op lage plint 
- Materiaalgebruik Voorhuis overwegend roodbruine baksteen, incidenteel witte gevels. 

achterhuis donker gepotdekseld hout of roodbruin baksteen; achterhuis 
rieten kap; voorhuis en bijgebouwen antracietkleurige keramische pannen, 
rieten daken antracietkleurige nokvorsten, geen daklijsten; kozijnen 
witgeschilderd hout, draaiende delen en details donkergroen.  

- Aan-/uitbouwen Bescheiden van omvang, duidelijk ondergeschikt, aan achterzijde, 
materiaalgebruik conform hoofdbebouwing 

- Dakkapellen Bescheiden van omvang, uitsluitend op voorhuizen, in riet gedekt of rijk 
gedecoreerd 

 
Verkaveling 
- Landschapskenmerken ‘Tussengebied’ Laagveen, kraggenlandschap. Kleinschalig landschap, 

afwisseling van vaarten, petgaten, legakkers, kraggen (drijvende massa van 
planten en veen), rietlanden en open water. Oorspronkelijk laagveen deels 
ontwaterd, verveend en in cultuur gebracht als landbouwgrond. Gieterse 
Polder aan oost- en westzijde, jong ontginningslandschap, droogmakerij, 
planmatig karakter, lage ligging en smalle parcelering. 

- Structuur Dorpsgracht structurerend, in noordelijk deel oost-west gericht. Patroon van 
paden, opvaarten en bruggen, kavels haaks op gracht, variabele 
breedtemaat tussen opvaarten. In noordelijk deel tweede strook bebouwing 
parallel aan gracht (langs Langesteeg). Peterssteeg en Frenkensteeg haaks 
op gracht, Frensensteeg buigt aan oostzijde om in weg achter de kavels 
langs, parallel aan de gracht. 

- Oriëntatie gebouwen Oriëntatie voorgevel op weg, verspringende rooilijnen. 

 
Routing 
 Zuiderpad eenzijdig (autovrij) pad langs Dorpsgracht, noordelijk aanhakend 

op Langesteeg. Langesteeg in oost-west richting achter de kavels. 
Peterssteeg, Frenkensteeg en Maaiensteeg als dwarsverbindingen naar 
Beulakerweg. Frenkensteeg buigt aan oostzijde om in ontsluitingsweg achter 
kavels. Gieterse bruggen over gracht / houten vonders over kavelsloten 
(brugleuningen wit). Parkeren op achterterreinen. 

 

Beplanting 
- Openbaar gebied Groene oevers met gebiedseigen beplanting (essen, elzen, wilgen, iepen, af 

en toe populieren en berken), sterke variatie in plaats en soorten. 
- Erfbeplanting Voortuinen aan pad lage haag, voor- en zijtuinen aan water geen 

erfafscheiding. Diepe voortuinen en brede zijtuinen gebiedseigen beplanting 
(clusters fruitbomen, solitaire beplanting). Parkeerterreinen omgeven door 
groene erfafscheiding. Coniferen, laurierstruiken, rododendrons op jongere 
ontginningserven. 

 

Erven 
- Bijgebouwen Sluiten aan bij authentieke beeld. Stook-/bakhuis, kapschuren, hooi- en 

bootschuur deels over het water, zwarte en bruine tinten, hout en riet, zwart 
gepotdekselde boothuizen. 

- Erfinrichting Duidelijke ordening van gebouwen, informele situering bijgebouwen achter 
voorgevel. Vlonders, trappen, steigers duidelijk ondergeschikt aan groene 
oever, keermuren niet toegestaan, geen schuttingen, wel af en toe houten 
hekwerk langs paden. Houten beschoeiingen. 

 

Massa/ruimte 
 Naar zuiden toe steeds minder dicht bebouwd. Dorpsranden vrij van parkeer- 

en recreatieterreinen, zachte overgang naar landschap, met name aan 
zuidzijde. Af en toe onbebouwde ‘huuspollen’ die voor openheid en relatie 
met landschap zorgen. 

 

Functies 
 Wonen, recreatieve functies (campings, B&B, bootverhuur), horeca, enkele 

overige functies (kleinschalige bedrijvigheid, atelier) 

 

Grond- / landgebruik 
 Landbouwgrond, agrarisch gebruik aan oost- en westzijde. 

 

Natuur 
 Rijke variatie in milieutypen, natte natuur, grasland 
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Bijlage 2 Schematische bevindingen inventarisatie 



TYPE BEBOUWING

GOOT- &
NOKHOOGTE

GEVELINDELING

MATERIAAL
GEBRUIK

AAN-/UITBOUW

DAKKAPELLEN

ERFBEPLANTINGBIJGEBOUWEN

ERFINRICHTING

ORIENTATIE GEBOUWEN

KAPVORM NOKRICHTING

90%

92% 54%

64% %

85%

44%

37%    

85%

95% 100%
gieterse/hallenhuis 
boerderij

vervenershuisje kamelenrug haaksschilddak parallel

• oriëntatie op het water
• verspringende rooilijn

• haaks op de gracht
• evt. voorhuizen parallel

• diepe voortuinen & brede zijtuinen
• gebiedseigen beplanting (fruitbomen, coniferen, 
rododendrons en lauriersstruiken)

TYPE BIJGEBOUW
• stook-/bakhuis
• kapschuren
• hooi- en bootschuren

KLEUR EN MATERIAAL
• zwarte en bruine tinten
• hout en riet

• bescheiden van omvang
• duidelijk ondergeschikt
• aan de achterzijde
• passend materiaalgebruik

• rieten / keramisch kap
• roodbruine baksteen
• nokvorsten
• gepotdekseld achterhuis
• witgeschilderde kozijnen

voorruimte tuinen 
open karakter

voortuinen aan water 
geen erfscheiding

voortuinen aan pad: lage haag

BEVINDINGEN INVENTARISATIE
NOORDEINDE - NOORDERPAD
26-09-2012 OD205SL

 
s t edenbouw +  l andschap  

42%

• bescheiden van omvang
• voorn. op voorhuizen 
• in riet gedekt/decoratief

• verticale gevelopeningen
• entree in de zijgevel
• voorhuis op lage plint 
• luiken

• één laag met kap 
• hoge nok



TYPE BEBOUWING

GOOT- &
NOKHOOGTE

GEVELINDELING

MATERIAAL
GEBRUIK

AAN-/UITBOUW

DAKKAPELLEN

ERFBEPLANTINGBIJGEBOUWEN

ERFINRICHTING

ORIENTATIE GEBOUWEN

KAPVORM NOKRICHTING

77%

94% 29%

48% 71%

87%

58%

48%    

77%

84% 87%
gieterse/hallenhuis 
boerderij

vervenershuisje kamelenrug haaksschilddak parallel

• oriëntatie op het water
• verspringende rooilijn

• haaks op de gracht
• evt. voorhuizen parallel

• diepe voortuinen & brede zijtuinen
• gebiedseigen beplanting (fruitbomen, coniferen, 
rododendrons en lauriersstruiken)

TYPE BIJGEBOUW
• stook-/bakhuis
• kapschuren
• hooi- en bootschuren

KLEUR EN MATERIAAL
• zwarte en bruine tinten
• hout en riet

• bescheiden van omvang
• duidelijk ondergeschikt
• aan de achterzijde
• passend materiaalgebruik

• rieten / keramisch kap
• roodbruine baksteen
• nokvorsten
• gepotdekseld achterhuis
• witgeschilderde kozijnen

voorruimte tuinen 
open karakter

voortuinen aan water 
geen erfscheiding

voortuinen aan pad: lage haag

BEVINDINGEN INVENTARISATIE
NOORDEINDE - MOLENWEG
26-09-2012 OD205SL

 
s t edenbouw +  l andschap  

61%

• bescheiden van omvang
• voorn. op voorhuizen 
• in riet gedekt/decoratief

• verticale gevelopeningen
• entree in de zijgevel
• voorhuis op lage plint 
• luiken

• één laag met kap 
• hoge nok



TYPE BEBOUWING

GOOT- &
NOKHOOGTE

GEVELINDELING

MATERIAAL
GEBRUIK

AAN-/UITBOUW

DAKKAPELLEN

ERFBEPLANTINGBIJGEBOUWEN

ERFINRICHTING

ORIENTATIE GEBOUWEN

KAPVORM NOKRICHTING

76%

92% 32%

28% 64%

92%

32%

24%    

72%

80% 76%
gieterse/hallenhuis 
boerderij

vervenershuisje kamelenrug haaksschilddak parallel

• oriëntatie op het water
• verspringende rooilijn

• haaks op de gracht
• evt. voorhuizen parallel

• diepe voortuinen & brede zijtuinen
• gebiedseigen beplanting (fruitbomen, coniferen, 
rododendrons en lauriersstruiken)

TYPE BIJGEBOUW
• stook-/bakhuis
• kapschuren
• hooi- en bootschuren

KLEUR EN MATERIAAL
• zwarte en bruine tinten
• hout en riet

• bescheiden van omvang
• duidelijk ondergeschikt
• aan de achterzijde
• passend materiaalgebruik

• rieten / keramisch kap
• roodbruine baksteen
• nokvorsten
• gepotdekseld achterhuis
• witgeschilderde kozijnen

voorruimte tuinen 
open karakter

voortuinen aan water 
geen erfscheiding

voortuinen aan pad: lage haag

BEVINDINGEN INVENTARISATIE
MIDDENBUURT - NOORDZIJDE
26-09-2012 OD205SL

 
s t edenbouw +  l andschap  

28%

• bescheiden van omvang
• voorn. op voorhuizen 
• in riet gedekt/decoratief

• verticale gevelopeningen
• entree in de zijgevel
• voorhuis op lage plint 
• luiken

• één laag met kap 
• hoge nok



TYPE BEBOUWING

GOOT- &
NOKHOOGTE

GEVELINDELING

MATERIAAL
GEBRUIK

AAN-/UITBOUW

DAKKAPELLEN

ERFBEPLANTINGBIJGEBOUWEN

ERFINRICHTING

ORIENTATIE GEBOUWEN

KAPVORM NOKRICHTING

79%

84% 21%

42% 53%

74%

42%

42%    

68%

74% 84%
gieterse/hallenhuis 
boerderij

vervenershuisje kamelenrug haaksschilddak parallel

• oriëntatie op het water
• verspringende rooilijn

• haaks op de gracht
• evt. voorhuizen parallel

• diepe voortuinen & brede zijtuinen
• gebiedseigen beplanting (fruitbomen, coniferen, 
rododendrons en lauriersstruiken)

TYPE BIJGEBOUW
• stook-/bakhuis
• kapschuren
• hooi- en bootschuren

KLEUR EN MATERIAAL
• zwarte en bruine tinten
• hout en riet

• bescheiden van omvang
• duidelijk ondergeschikt
• aan de achterzijde
• passend materiaalgebruik

• rieten / keramisch kap
• roodbruine baksteen
• nokvorsten
• gepotdekseld achterhuis
• witgeschilderde kozijnen

voorruimte tuinen 
open karakter

voortuinen aan water 
geen erfscheiding

voortuinen aan pad: lage haag

BEVINDINGEN INVENTARISATIE
MIDDENBUURT - ZUIDZIJDE
26-09-2012 OD205SL

 
s t edenbouw +  l andschap  

32%

• bescheiden van omvang
• voorn. op voorhuizen 
• in riet gedekt/decoratief

• verticale gevelopeningen
• entree in de zijgevel
• voorhuis op lage plint 
• luiken

• één laag met kap 
• hoge nok



TYPE BEBOUWING

GOOT- &
NOKHOOGTE

GEVELINDELING

MATERIAAL
GEBRUIK

AAN-/UITBOUW

DAKKAPELLEN

ERFBEPLANTINGBIJGEBOUWEN

ERFINRICHTING

ORIENTATIE GEBOUWEN

KAPVORM NOKRICHTING

79%

91% 56%

66% 67%

74%

60%

48%    

80%

82% 81%
gieterse/hallenhuis 
boerderij

vervenershuisje kamelenrug haaksschilddak parallel

• oriëntatie op het water
• verspringende rooilijn

• haaks op de gracht
• evt. voorhuizen parallel

• diepe voortuinen & brede zijtuinen
• gebiedseigen beplanting (fruitbomen, coniferen, 
rododendrons en lauriersstruiken)

TYPE BIJGEBOUW
• stook-/bakhuis
• kapschuren
• hooi- en bootschuren

KLEUR EN MATERIAAL
• zwarte en bruine tinten
• hout en riet

• bescheiden van omvang
• duidelijk ondergeschikt
• aan de achterzijde
• passend materiaalgebruik

• rieten / keramisch kap
• roodbruine baksteen
• nokvorsten
• gepotdekseld achterhuis
• witgeschilderde kozijnen

voorruimte tuinen 
open karakter

voortuinen aan water 
geen erfscheiding

voortuinen aan pad: lage haag

BEVINDINGEN INVENTARISATIE
ZUIDBUURT - BINNENPAD
26-09-2012 OD205SL

 
s t edenbouw +  l andschap  

76%

• bescheiden van omvang
• voorn. op voorhuizen 
• in riet gedekt/decoratief

• verticale gevelopeningen
• entree in de zijgevel
• voorhuis op lage plint 
• luiken

• één laag met kap 
• hoge nok



TYPE BEBOUWING

GOOT- &
NOKHOOGTE

GEVELINDELING

MATERIAAL
GEBRUIK

AAN-/UITBOUW

DAKKAPELLEN

ERFBEPLANTINGBIJGEBOUWEN

ERFINRICHTING

ORIENTATIE GEBOUWEN

KAPVORM NOKRICHTING

93%

96% 55%

52% 69%

92%

56%

51%    

88%

86% 87%
gieterse/hallenhuis 
boerderij

vervenershuisje kamelenrug haaksschilddak parallel

• oriëntatie op het water
• verspringende rooilijn

• haaks op de gracht
• evt. voorhuizen parallel

• diepe voortuinen & brede zijtuinen
• gebiedseigen beplanting (fruitbomen, coniferen, 
rododendrons en lauriersstruiken)

TYPE BIJGEBOUW
• stook-/bakhuis
• kapschuren
• hooi- en bootschuren

KLEUR EN MATERIAAL
• zwarte en bruine tinten
• hout en riet

• bescheiden van omvang
• duidelijk ondergeschikt
• aan de achterzijde
• passend materiaalgebruik

• rieten / keramisch kap
• roodbruine baksteen
• nokvorsten
• gepotdekseld achterhuis
• witgeschilderde kozijnen

voorruimte tuinen 
open karakter

voortuinen aan water 
geen erfscheiding

voortuinen aan pad: lage haag

BEVINDINGEN INVENTARISATIE
ZUIDBUURT - ZUIDERPAD
26-09-2012 OD205SL

 
s t edenbouw +  l andschap  

54%

• bescheiden van omvang
• voorn. op voorhuizen 
• in riet gedekt/decoratief

• verticale gevelopeningen
• entree in de zijgevel
• voorhuis op lage plint 
• luiken

• één laag met kap 
• hoge nok
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Bijlage 3 Legenda ruimtelijke structuur en functies 
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Bijlage 4 Natuurtoets 
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1 Inleiding 

Achtergrond 

De Gemeente Steenwijkerland kent een groot aantal bestemmingsplannen voor de kernen, in 

totaal 50. Deze bestemmingsplannen zijn voor een groot deel opgesteld in de jaren negentig of 

eerder en zijn verouderd. De gemeente streeft naar uniformiteit in haar bestemmingsplannen 

voor deze kernen. Zij wil daarom de bestemmingsplannen herzien, actualiseren en 

onderbrengen in een beperkt aantal.  

 

Het is mogelijk dat de bestemmingsplannen ruimte bieden voor ontwikkelingen die negatieve 

effecten met zich meebrengen op beschermde gebieden en/of beschermde soorten. De 

bestemmingsplannen dienen daarom getoetst te worden aan de Natura 2000-regelgeving, 

regelgeving m.b.t. de Ecologische Hoofdstructuur en de Flora- en faunawet. Altenburg & 

Wymenga heeft in 2011 een natuurtoets uitgevoerd voor de noordelijke en zuidelijke kernen. 

De gemeente heeft Altenburg & Wymenga gevraagd ook een natuurtoets uit te voeren voor de 

bestemmingsplannen Oldemarkt, Giethoorn-Dwarsgracht-Jonen, Vollenhove en Blokzijl en 

Steenwijk-Tuk. De onderhavige rapportage betreft de natuurtoets voor het Bestemmingsplan 

Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen. 

Doelstelling 

De werkzaamheden betreffen een beoordeling van ecologische effecten van de ruimte voor 

nieuwe ontwikkelingen, die het bestemmingsplan voor Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen biedt. 

Eventuele effecten worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet en het beleid met 

betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur. Risico’s in het kader van de Flora- en faunawet 

worden verkend. Op basis van de uitgevoerde natuurtoetsen voor de noordelijke en zuidelijke 

kernen is de verwachting dat negatieve effecten beperkt zullen zijn. Omdat gebruik gemaakt 

kan worden van datasets en methodieken in deze toetsen, is de natuurtoets vastgelegd in een 

beknopt rapport, waarin verwezen wordt naar de aanpak en uitwerking in de natuurtoetsen 

voor de noordelijke en zuidelijke kernen.  

Aanpak 

Voor elk van de relevante bestemmingen en activiteiten die daarmee samenhangen – zoals 

verstoring, uitbreiding of andere doorwerkingen – zijn de effecten bepaald, zo mogelijk naar 

aard en omvang (kwaliteit en kwantiteit). Daarbij is gebruik gemaakt van de eerdere 

effectanalyses die op dit punt in de gemeente zijn gedaan, in het bijzonder de natuurtoets 

Noordelijke kernen en de natuurtoets Zuidelijke kernen (Van der Hut & De Vries 2011a, 

2011b).  

 

De voortoets onderzoekt of het bestemmingsplan van invloed kan zijn op de 

instandhoudingdoelen van de relevante Natura 2000-gebieden. Daarom is nagegaan welke 

bestemmingen betekenis hebben voor de Natura 2000-gebieden, en vervolgens of die ook een 

doorwerking kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen.  

 

De bepaling van effecten op de EHS wordt voor een groot deel ingevuld door de voortoets, 

aangezien de nabijgelegen Natura 2000-gebieden De Weerribben en De Wieden ook 

onderdeel van de EHS in Steenwijkerland en omgeving uitmaken. Daarnaast worden mogelijke 

effecten op EHS-weidevogelgebied, ecologische verbindingszones en ‘wezenlijke waarden’ in 

de EHS, zoals stilte, duisternis en landschappelijke waarden, getoetst. 
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Voor het toetsen van activiteiten en bestemmingen aan de Flora- en faunawet is doorgaans 

onderzoek nodig op locatie, zodra een voorgenomen activiteit concreet is. Dat is nu (nog) niet 

mogelijk. Daarom is een risicoverkenning uitgevoerd die op basis van beschikbare 

verspreidingsgegevens in kaart brengt of negatieve effecten in het  bestemmingsplangebied op 

kunnen treden.  

 

In het bestemmingsplan zijn verschillende bestemmingen en activiteiten benoemd, die mogelijk 

effecten kunnen hebben op beschermde gebieden en soorten. Om eventuele effecten te 

kunnen bepalen zijn de volgende onderdelen uitgewerkt. 

 

1. Verstoringseffecten in het agrarische gebied (Natuurbeschermingswet en EHS) 

Om de huidige plangebiedgrens wordt een verstoringscontour van 250 m getrokken en 

vervolgens wordt bepaald of in vergelijking met de huidige verstoringscontouren sprake is van 

een uitbreiding; hierin worden mogelijke effecten van uitbreiding van bebouwd gebied, paden 

en wegen op Natura 2000-waarden (foeragerende Purperreigers en herbivore watervogels) en 

EHS-waarden opgenomen.  

 

2. Effecten van stikstofdepositie op habitattypen (Natuurbeschermingswet) 

Een verhoging van stikstofemissie door bedrijfsuitbreiding en/of een toename van 

verkeersbewegingen kan leiden tot een hogere depositie op groeiplaatsen van gevoelige 

vegetaties binnen een Natura 2000-gebied. Veranderingen in stikstofdepositie worden geschat 

op basis van het type bedrijf en op basis van verkeerstellingen. Effecten worden bepaald op 

basis van verspreidingsgegevens van habitattypen (relevante vegetaties), en een ruimtelijk 

beeld van de huidige stikstofdepositie en de autonome ontwikkeling. 

 

3. Effecten van verblijfsrecreatie op moerasbroedvogels (Natuurbeschermingswet) 

Scenarioberekeningen voor effecten van een toename van het aantal verblijfseenheden op 

moerasbroedvogels met instandhoudingsdoelen in De Weerribben en De Wieden worden 

uitgevoerd, uitgaande van een realistisch uitbreidingsniveau of van een toename met 10% en 

25%. De berekeningen zijn gebaseerd op het verstoringsmodel voor waterrecreatie in De 

Weerribben en De Wieden. Effecten op waterplanten in De Weerribben en De Wieden en op 

rustplaatsen van watervogels in De Wieden worden, indien relevant, kwalitatief besproken. 

 

4. Effecten op beschermde soorten Flora en –faunawet 

Op basis van beschikbare ‘risicokaarten’ (verspreidingskaarten van relevante soorten in relatie 

tot het bestemmingsplangebied) wordt een overzicht gemaakt van soorten/soortengroepen, die 

mogelijk aanwezig zijn en in welke gevallen conflicten met de Flora- en faunawet op kunnen 

treden.  
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2 Bestemmingsplan Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen 

Het Bestemmingsplan Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen (begrenzing zie figuur 2.1 en figuur 

2.2) geeft per thema uitgangspunten voor de richting van nieuw beleid binnen het 

bestemmingsplangebied (Tonnaer & Gemeente Steenwijkerland 2012). Hier wordt een beknopt 

overzicht gegeven van de ruimte die geboden wordt voor uitbreiding van bestaande of 

realisatie van nieuwe bestemmingen en functies, die mogelijk ecologische effecten kunnen 

hebben en relevant zijn voor toetsing aan de vigerende natuurwetgeving en natuurbeleid.  

 

Deze bestemmingen en functies zijn: 

 Agrarische bedrijven: uitbreiding, omschakeling naar lichte bedrijvigheid, nevenactiviteiten 

op het gebied van zorg of recreatie (recreatieve voorzieningen, groepsaccommodaties, bed 

& breakfast e.d.); oprichting van gebouwen is mogelijk binnen bouwvlakken; 

 Recreatie: nieuwe hotels via een aparte procedure; uitbreiding van bed & breakfast 

mogelijkheden via een omgevingsvergunning; verplaatsing van bootverhuurlocaties alleen 

via een omgevingsvergunning; realisatie camper-overnachtingsplaatsen aan de hand van 

een nog op te stellen afwegingskader; uitbreiding van tijdelijke aanlegplaatsen op de 

huidige locaties; uitbreiding van paden- en wegenstructuur  voor langzaam verkeer; aanleg 

van aanvullende recreatieve voorzieningen; 

 Wonen: vestiging van aan huis gebonden bedrijven en detailhandel uitsluitend via een 

omgevingsvergunning. 

 

 

Figuur 2-1 - Begrenzing van de kernen Dwarsgracht en Jonen . 

 

Dwarsgracht 

Jonen 



 

 

4 A&W-rapport 1818  Natuurtoets Bestemmingsplan Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen (Gemeente Steenwijkerland) 

 

Figuur 2-2 - Begrenzing van de kern Giethoorn in het bestemmingsplangebied Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen en 

Blokzijl. Bron: Gemeente Steenwijkerland. 
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Met het oog op mogelijke ecologische effecten kunnen de genoemde functies en 

bestemmingen worden gegroepeerd tot ruimtebeslag, verstoringseffecten vanuit 

accommodaties of voorzieningen en verstoringseffecten als gevolg van recreatief gebruik in de 

omgeving. De ecologische beoordeling gaat op deze aspecten nader in. 
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3 Beschermde gebieden en soorten 

3.1 Beschermde gebieden 

De kern Giethoorn ligt deels binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied De Wieden, de 

kernen Dwarsgracht en Jonen liggen geheel binnen dit Natura 2000-gebied (figuur 3.1). In de 

wijdere omgeving binnen een straal van ca. 10 km liggen de volgende Natura 2000-gebieden:  

 De Weerribben op ca 4 km afstand van Dwarsgracht en 6 km afstand van Giethoorn); 

 Olde Maten & Veerslootlanden op ca. 7 km afstand van Dwarsgracht en Giethoorn); 

 Zwarte Meer op ca. 8 km afstand van Dwarsgracht en Giethoorn);   

 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht op ca. 8 km afstand van Dwarsgracht en 9 km 

afstand van Giethoorn. 

 

Op grotere afstand liggen onder meer Havelte-Oost (op ruim 10 km van Giethoorn), Rottige 

Meente & Brandmeer (ruim 13 km afstand). De afstand tot deze gebieden is zo groot, dat een 

effect van verhoogde verstoringsdruk door recreanten onwaarschijnlijk is. Deze gebieden zijn 

daarom niet in de beoordeling opgenomen. 

 

De Provincie Overijssel heeft een Natura 2000-beheerplan voor De Weerribben en De Wieden 

opgesteld, dat nog niet definitief is vastgesteld (Provincie Overijssel 2009). In dit document is – 

onder meer – de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen beschreven, die geboden kan worden 

rekening houdend met de instandhoudingdoelen voor beide gebieden.  

 

Het Natura 2000-gebied Olde Maten & Veerslootlanden ligt goed binnen bereik van recreanten 

vanuit Giethoorn en omgeving. Het is een habitatrichtlijngebied, waarvoor vegetatietypen, 

vissoorten en een slakkensoort zijn aangewezen. De vegetaties en soorten ondervinden geen 

effecten van recreanten, die uitsluitend via wandel- en fietspaden het gebied kunnen bezoeken. 

In de analyse van recreatie-effecten is daarom Olde Maten & Veerslootlanden niet betrokken.  

 

De Natura 2000-gebieden Zwarte Meer en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht liggen binnen 

bereik van recreanten vanuit Steenwijkerland. Habitattypen, habitattypen (vissoorten), 

broedvogels en niet-broedvogels zijn aangewezen. De habitattypen en vissoorten ondervinden 

geen effecten van recreatief bezoek. Effecten van recreatief gebruik vanuit Steenwijkerland op 

vogelsoorten in het Zwarte Meer en omgeving zijn van ondergeschikt belang, rekening 

houdend met activiteiten die in dit gebied ontplooid worden vanuit accommodaties buiten 

Steenwijkerland (Zwartsluis, Kampen en omgeving). Daarom is dit Natura 2000-gebied niet in 

de recreatieanalyse betrokken.  

 

3.2 Relevante soorten Natuurbeschermingswet 

In de aanwijzingsbesluiten voor De Weerribben en De Wieden, zijn (in combinatie) 9 

habitattypen, 11 habitatrichtlijnsoorten (plantensoorten, vissen, vleermuizen, ongewervelden), 

12 broedvogelsoorten en 20 niet-broedvogelsoorten aangewezen (tabel 3.1). In deze 

beoordeling zijn vooral voor stikstofstofgevoelige en verstoringsgevoelige vegetaties en 

vogelsoorten relevant. Deze groepen worden nader besproken in hoofdstuk 4. Een overzicht 

van instandhoudingsdoelen per gebied, de ecologische eisen die de vegetaties en soorten 

stellen, en de gevoeligheid van externe factoren zoals lucht- en waterkwaliteit en verstoring is 

opgenomen in de natuurtoetsen voor de noordelijke en zuidelijke kernen (Van der Hut 2011). 
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3.3 Ecologische hoofdstructuur 

De EHS kent drie typen gebieden: natuurgebied, beheersgebied en ecologische 

verbindingszones. De bestemmingsplangebieden van de kernen Giethoorn, Dwarsgracht en 

Jonen ligt geheel of deels binnen de Ecologische Hoofdstructuur (binnen de contouren van 

Natura 2000). In de omgeving liggen EHS-gronden buiten de Natura 2000-begrenzing in de 

volgende gebieden (figuur 3.1): 

 omgeving Scheerwolde (beheersgebied) en Wetering West (natuurgebied in ontwikkeling); 

 beheersgebied en natuurgebied t.b.v. flora, fauna en weidevogels grenzend aan het 

Meppelerdiep en Meppel; 

 beheersgebied en natuurgebied t.b.v. flora en fauna in de omgeving van St. Jansklooster; 

 oeverlanden Zwarte Water, Voorsterbos 

 Oldematen en Veerslootlanden: beheersgebied ten behoeve van weidevogels, ca. 6 km ten 

zuidoosten van Giethoorn. 

 

In de beoordeling is van belang of uitbreidingsplannen binnen Giethoorn, Dwarsgracht en 

Jonen de wezenlijke waarden binnen EHS-gebieden aan kunnen tasten. 

 

 
Tabel 3-1 – Habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten met Instandhoudingsdoelen in  De Weerribben en De 
Wieden. Een volledig overzicht van instandhoudingsdoelen is opgenomen in bijlage 3. 

Habitattypen Habitatrichtlijnsoorten Broedvogels Niet-broedvogels 

Kranswierwateren Platte schijfhoren Aalscholver Fuut 

Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden Gevlekte witsnuitlibel Roerdomp Aalscholver 

Vochtige heide Grote vuurvlinder Purperreiger Kleine Zwaan 

Blauwgrasland Gestreepte waterroofkever Bruine Kiekendief Kolgans 

Ruigten en zomen Bittervoorn Porseleinhoen Grauwe Gans 

Trilvenen Grote modderkruiper Kwartelkoning Smient 

Veenmosrietland Kleine modderkruiper Watersnip Krakeend 

Galigaanmoerassen Rivierdonderpad Zwarte Stern Tafeleend 

Hoogveenbos Meervleermuis Paapje Kuifeend 

 Geel schorpioenmos Snor Nonnetje 

 Groenknolorchis Rietzanger Grote Zaagbek 

  Grote karekiet Visarend 

 

 

3.4 Relevante soorten Flora- en faunawet 

Verspreidingsgegevens van beschermde soorten in het buitengebied van Steenwijkerland zijn 

verzameld door Miedema & Van der Heijden (2009). Het detailniveau van de 

verspreidingsgegevens is vaak beperkt en er is meestal geen sprake van gebiedsdekkende 

inventarisaties. De verspreiding van relevante soortengroepen is beschreven in de natuurtoets 

voor de noordelijke kernen. Het betreft vissen, Waterspitsmuis, Boom- en Steenmarter, 

boombewonende vleermuizen en huisbewonende vleermuizen. De aanwezigheid van 

beschermde soorten in Dwarsgracht, Jonen en Giethoorn wordt nader besproken in het 

hoofdstuk over mogelijke effecten (hoofdstuk 5). 
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Figuur 3-1 - Ligging van de kern Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen  ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-

gebieden en EHS.  (1) omgeving Scheerwolde (beheersgebied), (2) natuurgebied Wetering West en noord van Blokzijl, 

(3) beheersgebied en natuurgebied aan het Meppelerdiep, (4)  weidevogelgebeid bij Oldematen, (5) beheersgebied 

omgeving St. Jansklooster, (6) oeverlanden Zwarte Water, Voorsterbos. 
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4 Effecten op beschermde gebieden 

Nieuwe functies en bestemmingen hebben mogelijk negatieve effecten op beschermde Natura 

2000 gebieden en/of EHS-gebieden. Effecten kunnen verdeeld worden in zes groepen:  

1. ruimtebeslag op groeiplaatsen van beschermde habitattypen als gevolg van aanpassing of 

uitbreiding van bedrijven of andere vormen van bebouwing; 

2. verstoring van grazende watervogels in aangrenzend gebied als gevolg van aanpassing of 

uitbreiding van bedrijven of andere vormen van bebouwing; 

3. verstoring van foeragerende Purperreigers in aangrenzend gebied als gevolg van 

aanpassing of uitbreiding van bedrijven of andere vormen van bebouwing; 

4. aantasting van stikstofgevoelige habitattypen als gevolg van meer stikstofdepositie 

afkomstig van nieuwe bedrijvigheid, bedrijfsuitbreiding of extra verkeersbewegingen;  

5. aantasting van verblijfplaatsen van Meervleermuizen als gevolg van aanpassing of 

uitbreiding van bedrijven of andere vormen van bebouwing; 

6. verstoring van broedvogels en/of foeragerende vogels als gevolg van recreatieve 

activiteiten die ondernomen worden vanuit nieuwe verblijfsaccommodaties.  

 

Een toelichting op de gevoeligheid van relevante soorten voor de benoemde effecten en wijze 

waarop effecten bepaald zijn is gegeven in de natuurtoetsen voor de noordelijke en zuidelijke 

kernen. In de volgende paragrafen wordt het resultaat van de effectenbepaling besproken. 

 

4.1 Habitatverlies voor beschermde habitattypen 

Dwarsgracht en Jonen liggen binnen de begrenzing van Natura 2000-gebied. Dit geldt 

eveneens voor enkele deelgebieden binnen de begrenzing van Giethoorn. In deze delen zijn 

kwalificerende habitattypen aanwezig (figuur 4.1 en 4.2). Het betreft enkele locaties met 

veenmosrietlanden, trilvenen en hoogveenbossen. Hoewel geen concrete plannen zijn 

vastgesteld voor initiatieven op deze groeilocaties, biedt het bestemmingsplan wel 

ontwikkelingsruimte binnen bouwvlakken. Kwalificerende habitattypen komen niet binnen de 

bouwvlakken voor, zodat bij het realiseren van nieuwe voorzieningen of gebouwen geen 

sprake is van ruimtebeslag. Het is wel van belang om het risico op indirecte effecten van 

dergelijke initiatieven op groeiplaatsen, zoals grondwaterstand, te onderzoeken en waar nodig 

te toetsen aan de Natuurbeschermingswet. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van 

verspreidingskaarten van habitattypen. 
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Figuur 4-1 - Verspreiding van habitattypen binnen de begrenzing van Dwarsgracht en Jonen. 
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Figuur 4-2 - Verspreiding van habitattypen binnen de begrenzing van Giethoorn. 
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4.2 Verstoring van ganzen, zwanen en Smienten 

In de directe omgeving van Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen bevindt zich grasland, waar 

ganzen, zwanen en Smienten in het winterhalfjaar kunnen foerageren. Relevant zijn de soorten 

Kolgans, Grauwe gans en Smient, omdat deze soorten foerageren op grasland en 

aangewezen zijn voor het Natura 2000-gebied De Wieden. De Kleine zwaan (eveneens een 

aangewezen soort) wordt zelden in De Wieden en omgeving waargenomen (waarneming.nl) en 

is daarom niet relevant in de beoordeling. Om de begrenzing van de plangebieden is een 

indicatieve verstoringscontour van 250 m getrokken. Binnen dit gebied kunnen foeragerende 

ganzen, zwanen en Smienten verstoord worden door werkende of recreërende mensen, zoals 

wandelaars en fietsers. In figuur 4.3 en figuur 4.4 is het areaal aan geschikt foerageergebied 

voor deze soortengroep in de directe omgeving van Giethoorn c.q. Dwarsgracht en Jonen 

weergegeven. Dit is gebaseerd op een effectafstand van 100 m ten opzichte van gebouwen, 

wegen en bosschages. Ganzen kunnen tot op een afstand van enkele honderden meters 

opgeschrikt worden (Krijgsveld et al. 2008), maar uit onderzoek naar de benutting van 

foerageergebied langs wegen blijkt dat de begrazingsdruk tot een afstand van niet meer dan 

ca. 100 m negatief beïnvloed wordt (Bos et al. 2008). Wij noemen dit de daadwerkelijke 

effectafstand. De verstoringscontour van 250 m geeft aan binnen welk gebied verstoring op 

kan treden, rekening houdend met een concentratie van menselijke activiteiten in en rond 

bebouwd gebied. 

 

Op basis van de actuele topografische kaart, de aanwezigheid van grasland en bouwland als 

potentieel foerageergebied en een verstoringsafstand van 100 m tot gebouwen, bosschages en 

wegen is berekend dat voor ganzen en Smienten binnen een straal van 5 km rond de 

slaapplaatsen in De Wieden 4.061 ha ongestoord grasland en 2.076 ha ongestoord bouwland 

aanwezig is. Uit maandelijkse tellingen in het winterhalfjaar, die in de seizoenen 2008/2009-

2010/2011 zijn uitgevoerd blijkt dat ook binnen 100 m afstand van gebouwen en wegen ganzen 

en Smienten foerageren. De dichtheid ligt hier echter aanmerkelijk lager en is ongeveer een 

derde van de dichtheid op een afstand van meer dan 100 m (Van der Hut 2013). De dichtheid 

van de Smient lijkt ook binnen een zone van 100-200 m lager te zijn (ca 70% van de dichtheid 

op een afstand groter dan 200 m).  

 

De zone binnen 100-250 m afstand van de plangebiedsgrenzen is in kaart gebracht om het 

gebeid waarbinnen extra verstoring op zou kunnen treden te bepalen (figuur 4.3 en 4.4).  

Binnen deze zone rond de plangebiedsbegrenzing van Giethoorn, Dwarsgracht / Jonen ligt 

globaal 112 ha resp. 36 ha geschikt foerageergebied voor ganzen of Smienten dat extra 

verstoring zou kunnen ondervinden. Uit maandelijkse tellingen in het winterhalfjaar blijkt dat in 

de directe omgeving van Dwarsgracht en Jonen geen ganzen of Smienten grazen, in en rond 

Giethoorn is dat wel het geval. De graslandpercelen rond Dwarsgracht en Jonen liggen te 

besloten tussen bosopstanden voor ganzen en Smienten. Agrarische percelen in Giethoorn 

worden echter wel benut door Grauwe ganzen en Kolganzen. Een deel van het in beeld 

gebrachte mogelijke extra verstoorde areaal is daarom niet reëel. In de open delen van 

Giethoorn zelf en in het direct aangrenzende zuidoostelijke deel zou dit wel het geval kunnen 

zijn na uitbreiding van plannen of activiteiten. De aantallen in deze deelgebieden zijn laag: 

maximaal enkele tientallen vogels. Een realistische schatting van het beïnvloedingsgebied dat 

extra verstoring kan ondervinden is 100 ha. Uitgedrukt in draagkracht betreft dit een 

theoretische afname van ca 1,2 % van het totale beschikbare foerageerareaal. Een 

draagkrachtberekening voor het gebied in en rond De Wieden laat zien dat de nog beschikbare 

draagkracht van het gebied rond De Wieden voor foeragerende ganzen, zwanen en Smienten 

na realisatie van initiatieven in deze plangebieden minimaal twee maal zo hoog is als de 

vereiste draagkracht (Van der Hut 2013).  
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Er is derhalve is geen sprake van een negatief effect op de draagkracht van het gebied rond 

De Wieden, die nodig is voor de instandhoudingsdoelen van herbivore watervogels. 

 

 

 Figuur 4-3 - Areaal geschikt foerageergebied (grasland en bouwland) voor ganzen, zwanen en Smienten in de 

omgeving van Dwarsgracht en Jonen. Weergegeven is de aanwezigheid van grasland en bouwland, rekening houdend 

met verstoringsbronnen, een indicatieve verstoringszone van 250 m rond de plangrens en waarnemingen van Kolgans, 

Grauwe gans en Smient in de jaren 2008-2011. 
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Figuur 4-4 - Areaal geschikt foerageergebied (grasland en bouwland) voor ganzen, zwanen en Smienten in de 

omgeving van Giethoorn. Weergegeven is de aanwezigheid van grasland en bouwland, rekening houdend met 

verstoringsbronnen, een indicatieve verstoringszone van 250 m rond de plangrens en waarnemingen van Kolgans, 

Grauwe gans en Smient in de jaren 2008-2011. NB: in de Beulakerpolder is recentelijk moerasgebied en 

recreatie/woongebied ontwikkeld (grijs weergegeven); de waarnemingen van ganzen hebben betrekking op de periode 

voor de herinrichting.  
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4.3 Effecten op Purperreigers 

Giethoorn ligt op relatief korte afstand van de kolonie in De Auken bij Steenwijk (afstand ca 4 

km), de afstand van deze kolonie tot Dwarsgracht is ca 7 km en tot Jonen ca 8 km. Rond deze 

kernen ligt geschikt foerageergebied binnen bereik van deze kolonie (Purperreigers 

ondernemen voedselvluchten tot ca. 15 km). 

 

Analoog aan de bepaling van effecten op ganzen, zwanen en Smienten is in kaart gebracht of 

als gevolg van een uitbreiding van bestemmingen en/of activiteiten binnen de begrenzing van 

de kernen geschikt foerageergebied voor Purperreigers verstoord kan worden. Om de 

plangebiedgrenzen is een indicatieve verstoringscontour van 250 m getrokken. Binnen dit 

gebied kunnen foeragerende Purperreigers verstoord worden door menselijke activiteiten. In 

figuur 4.6 en figuur 4.7 is het areaal aan geschikt foerageergebied voor Purperreigers (grasland 

met minimaal 10 km sloten per km²) in de directe omgeving van Giethoorn, Dwarsgracht en 

Jonen  weergegeven. Dit is gebaseerd op een vuistregel voor verstoringseffecten van 200 m 

ten opzichte van wegen en paden (Van der Winden & Van Horssen 2001). Om rekening te 

houden met verstoringseffecten rond gebieden waar menselijke activiteiten geconcentreerd en 

frequent optreden is een verstoringscontour van 250 m in beeld gebracht. De berekende 

oppervlakte met mogelijke extra verstoringseffecten heeft betrekking op een inschatting van 

risico's wanneer niet 200 m, maar 250 m een realistische verstoringsafstand is rond een 

woonwijk. Binnen deze zone is in potentie geschikt foerageergebied aanwezig: ca 58 ha rond 

Giethoorn en 51 ha rond Dwarsgracht en Jonen. Uit waarnemingen blijkt dat in de omgeving 

van deze kernen Purperreigers daadwerkelijk kunnen foerageren in het broedseizoen (figuur 

4.5).  

 

Extra verstoringsdruk kan optreden indien in de noordoost- en zuidoosthoek van Giethoorn 

(omgeving 't Klooster-Noorderpad resp. omgeving Frensensteeg) nieuwe initiatieven worden 

ontwikkeld, omdat geschikt foerageergebied direct aangrenzend aanwezig is. Dit geldt ook voor 

Dwarsgracht en Jonen, waar foerageergebied meer versnipperd, maar ook direct grenzend aan 

de kern aanwezig is. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor ontwikkelingen, die - in principe - 

gezamenlijk kunnen leiden tot verlies aan geschikt foerageergebied met een omvang van 

maximaal ca. 60 ha. 

 

  

Figuur 4-5 - Waarnemingen van Purperreigers in Noordwest-Overijssel  in het broedseizoen (april-juli) van 2009, 2010 

en 2011. Weergegeven zijn waarnemingen in kilometerhokken (vakken van 1x1 km). De omgeving van Giethoorn, 

Dwarsgracht en Juinen is aangegeven met rode contouren. Bron: waarneming.nl.  
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Figuur 4-6 - Areaal geschikt foerageergebied (sloten in graslandgebied) voor Purperreigers in de omgeving van 

Giethoorn. Weergegeven is de aanwezigheid van grasland met minimaal 10 km aan sloten per km² en een indicatieve 

verstoringszone van 250 m rond de plangrens. In kaart is gebracht of geschikt foerageergebied aanwezig is binnen 

bereik (10 km) van (actuele en in het recente verleden gebruikte) broedlocaties in De Weerribben en De Wieden en op 

afstand van minimaal 200 m van wegen, paden en gebouwen.  

 

Ten opzichte van het totale areaal aan geschikt foerageergebied rond De Weerribben en De 

Wieden (bijna 13.000 ha) is deze oppervlakte zeer klein (ca 0,5%). Het totale areaal is 

ruimschoots voldoende voor de huidige broedpopulatie (ca 120 paar in 2009) en de 

instandhoudingsdoelen (80 paar voor De Weerribben, De Wieden en het Zwarte Meer samen). 
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De huidige draagkracht wordt geschat op 3-6 maal de behoefte van het huidige broedbestand 

(Van der Hut et al. 2011). Er is daarom is geen sprake van een negatief effect van eventuele 

verstoringsdruk vanuit Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen op de draagkracht die nodig is voor 

de instandhoudingsdoelen van Purperreigers in De Wieden of De Weerribben. 

 

 

Figuur 4-7 - Areaal geschikt foerageergebied (sloten in graslandgebied) voor Purperreigers in de omgeving van 

Dwarsgracht en Jonen. Weergegeven is de aanwezigheid van grasland met minimaal 10 km aan sloten per km² en een 

indicatieve verstoringszone van 250 m rond de plangrens. In kaart is gebracht of geschikt foerageergebied aanwezig is 

binnen bereik (10 km) van (actuele en in het recente verleden gebruikte) broedlocaties in De Weerribben en De 

Wieden en op afstand van minimaal 200 m van wegen, paden en gebouwen.  
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4.4 Stikstofdepositie 

De kernen Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen liggen binnen of nabij het Natura 2000-gebied De 

Wieden, waar habitats en soorten voorkomen, die gevoelig zijn voor stikstofdepositie (figuur 

4.8). Een verhoging van de stikstofdepositie als gevolg van bedrijfsuitbreiding of -aanpassing 

kan voorkomen worden door emissiebeperkende maatregelen te nemen, zodat geen extra 

emissie optreedt. Hierbij is de locatie van belang. Indien sprake is van verplaatsing van een 

emissiebron kan in de depositie in de directe omgeving veranderen en is een nadere 

effectenanalyse nodig.  

 

Het is de vraag of extra verkeersbewegingen van en naar nieuwe verblijfsaccommodaties het 

stikstofdepositieniveau op groeiplaatsen van gevoelige vegetaties binnen Natura 2000-gebied 

verhogen. Het risico op een effecten is verkend aan de hand van een scenarioberekening. Om 

inzichtelijk te maken of uitbreiding van de verblijfscapaciteit een negatief effect heeft is een 

groeiscenario van 25% doorgerekend. 

Stikstofgevoelige habitattypen 

De stikstofgevoelige habitattypen in De Weerribben en De Wieden zijn kranswierwateren, 

meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, vochtige heide, blauwgrasland, trilveen, 

veenmosrietland, galigaanmoeras en veenbossen (tabel 4.1). Het kwalificerende habitattype 

zomen en ruigten is in dit overzicht niet opgenomen. Dit type komt voor in voedselrijke 

omstandigheden. Het depositieniveau waarboven negatieve effecten op kunnen treden wordt 

de kritische depositiewaarde (KDW) genoemd. Deze waarde loopt voor de afzonderlijke 

habitattypen uiteen van 700 tot 2.100 mol per ha per jaar. Velders et al. (2010) vermelden een 

depositieniveau voor De Weerribben van 1160 mol/ha/jaar en voor De Wieden van 1.260 

mol/ha/jaar in 2015. Dit niveau ligt aanzienlijk hoger dan de KDW van de gevoeligste 

habitattypen (veenmosrietland en vochtige heide).  

 

Naast de genoemde habitattypen zijn ook Geel schorpioenmos en Groenknolorchis relevant, 

aangezien voor deze voor stikstofgevoelige soorten eveneens instandhoudingsdoelen zijn 

geformuleerd. Beide soorten komen voor in het habitattype Overgangs en trilvenen. Stikstof 

komt beschikbaar via het oppervlaktewater, atmosferische depositie en bodemprocessen. De 

atmosferische depositie is de belangrijkste bron van stikstof voor de terrestrische vegetaties. 

Daarom zijn kranswierwateren en meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden in deze 

beoordeling van eventuele veranderingen van atmosferische stikstofdepositie minder van 

belang. Voor deze typen geldt bovendien dat de KDW boven de huidige achtergrondwaarden 

van stikstofdepositie liggen (tabel 4.1) 

 
Tabel 4-1 - Habitattypen met instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden Rottige Meente & Brandemeer, De 
Weerribben,  De Wieden, het Zwarte Meer en Oldematen & Veerslootlanden, gevoelig voor stikstofdepositie. 
Opgenomen zijn kritische depositiewaarden opgenomen Van Dobben et al 2012. 

Habitattype Kritische depositiewaarde  
(mol N / ha / jaar)  

H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties 
(kranswierwateren) (laagveen) 

2.143 

H3150 Meren met Krabbescheer en fonteinkruiden                                                                      2.143 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix (laagveen) 786 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem 

(blauwgrasland) 
1.071 

H7140a Overgangs- en trilveen (trilveen) 1.214 
H7140b Overgangs- en trilveen (veenmosrietland) 714 
H7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion 

davallianae (galigaanmoeras) 
1.571 

H91D0 Veenbossen 1.786 
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Figuur 4.8 - Verspreiding van stikstofgevoelige habitattypen in De Wieden en ontsluitingswegen van Giethoorn.  

 

Verkeersgeneratie van en naar verblijfsaccommodaties 

In Jonen is één bed- en breakfastadres aanwezig, in Dwarsgracht een pension en een 

vakantiewoning. In Giethoorn bevindt zich een breed palet aan (ca. 50) 
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verblijfsaccommodaties, met in totaal naar schatting 2.000 slaapplaatsen, verdeeld over ca 775 

verblijfseenheden (tabel 4.2). Dit is 12% van het totale aantal verblijfseenheden binnen de 

gemeente (6.481 eenheden, Van der Hut 2013). Indien de verblijfscapaciteit met 25% zou 

toenemen, dan betreft het 193,5 extra verblijfseenheden. In de effectbeoordeling is het 

gemiddeld genomen aantal bezette accommodaties van belang. De bezettingsgraad varieert 

afhankelijk van het verblijfstype. De bezettingsgraad van kampeer- en huisjesterreinen in 

Nederland is gemiddeld over het jaar genomen 6,7% resp. 34% (CBS-cijfers voor kampeer- en 

huisjesterreinen CBS 2012). Op basis van een gemiddelde bezettingsgraad van 20% gaat het 

in dit scenario om gemiddeld 39 extra bezette eenheden op jaarbasis.  

 

Tabel 4-2 - Overzicht van verblijfsaccommodaties in Giethoorn.  

 accommodaties verblijfseenheden slaapplaatsen 

hotel/pension/appartementen 7 70 140 

bed- and breakfast 9 33 66 

vakantiepark 1 17 51 

camping 4 476 1428 

boerderijcamping/minicamping 9 120 240 

camperpark 1 35 105 

vakantiewoning 19 23 68 

    

totaal 50 774 2098 

 

Kengetallen voor verkeersgeneratie van verschillende typen verblijfsaccommodaties zijn 

toegepast om het aantal extra verkeersbewegingen te schatten. De volgende kengetallen voor 

verkeersgeneratie van verschillende categorieën zijn beschikbaar (motorvoertuigbewegingen 

per weekdag, CROW 2012): 

 camping: 0,4 per standplaats per dag; 

 bungalowpark: 2,8 per standplaats dag; 

 hotel: 0,14-1,6 per kamer per dag voor een hotel met 1-3 sterren in matig stedelijk gebied. 

Deze kengetallen lopen sterk uiteen. Daarom is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een 

gemiddelde van 2,1 motorvoertuigbewegingen/dag voor hoogkwalitatieve standplaatsen en 

hotelkamers. Toepassing van dit  kengetal  levert een berekende verkeersgeneratie op van 

gemiddeld 92 verkeersbewegingen per dag.  

Stikstofdepositie in de omgeving van ontsluitingswegen 

In de beoordeling van effecten van verkeersbewegingen is de afstand van ontsluitingswegen 

tot groeilocaties van belang. Het gevoeligste habitattype, veenmosrietland, is aanwezig langs 

de Veneweg aan het westeinde van Wanneperveen op ca. 200 m afstand. Tussen de 

Belterwijde en Beulakerwijde liggen enkele kleine groeilocaties dicht bij de weg. Langs de 

N334 (oostelijk van Belt-Schutsloot) zijn groeilocaties op ca 100 m afstand aanwezig (figuur 

4.8).  

 

Op basis van onderzoek aan stikstofdepositie langs wegen is het mogelijk het effect van 

verkeersgeneratie op stikstofdepositie te schatten. In de omgeving van een (snel)weg met circa 

100.000 voertuigen per etmaal varieert de depositie op 10 meter afstand van de weg van ca 

1.000 tot 1.700 mol/ha/jaar. Op 500 meter is dit gemiddeld nog ca 65 mol/ha/jaar en op 3.000 

meter ca 10-15 mol/ha/jaar (Jaspers et al. 2011). Op basis van deze relatie tussen afstand en 

depositie is het depositieniveau 100 meter afstand ca 250 mol/ha/jaar. Langs de provinciale 

ontsluitingswegen door en langs De Weerribben en De Wieden, met maximaal ca. 5.000 

voertuigen per etmaal, is de depositie van wegverkeer op 100 meter afstand van de weg - waar 

stikstofgevoelige habitattypen aanwezig kunnen zijn - 12,5 mol/ha/jaar. 
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Vanuit Giethoorn kan een route via de N334 en N762 langs De Wieden gevolgd worden. Indien 

de helft van het aantal extra verkeersbewegingen (46) plaatsvindt via deze wegen met 

nabijgelegen stikstofgevoelige habitattypen, dan zou op basis van bovenvermelde relatie (12,5 

mol/ha/jaar op 100 m afstand bij 5.000 mv/etmaal) een verhoging van de stikstofdepositie op 

kunnen treden van 0,1 mol/ha/jaar. De grens voor een ecologisch meetbaar effect kan gesteld 

worden op 0,5% van de kritische depositiewaarde (KDW) voor het desbetreffende gebied 

(Jaspers et al. 2010). Afgemeten aan de KDW van 700 mol/ha/jaar voor veenmosrietland is 

deze waarde 3,5 mol/ha/jaar. Deze grenswaarde is verdedigbaar vanuit het principe dat onder 

deze grens de aan de bron toerekenbare depositie zo laag is dat deze niet meer afzonderlijk 

meetbaar is en dat de ecologische effecten niet meer herleidbaar zijn tot deze bron. In 

Duitsland is een methode ontwikkeld om effecten van stikstof op kwalificerende habitattypen te 

beoordelen, waarbij een grenswaarde wordt gehanteerd van 7 mol N/ha/jaar (Kieler Institut fur 

Landschaftökologie 2008 in Tuitert & Wessels-de Wit 2012).  

 

De conclusie is daarom dat een aanzienlijke groei van de verblijfscapaciteit in Giethoorn, 

Dwarsgracht en Juinen in de ordegrootte van 25% geen negatief effect heeft op 

stikstofgevoelige habitattypen. Bij een verdubbeling van de verblijfscapaciteit zou een 

meetbaar effect op kunnen treden. Een dergelijke groei is niet realistisch. Recente 

ontwikkelingen in de recreatiesector gedurende vijf jaar (2007-2011) laten een stabilisatie zien 

van het aantal verblijfsaccommodaties en een verschuiving naar meer kwalitatief hoogwaardige 

verblijfsaccommodaties (Gemeente Steenwijkerland 2009, CBS 2012).   

 

4.5 Meervleermuis 

Noordwest-Overijssel is een bolwerk voor de Meervleermuis in Nederland. Kraamkolonies en 

zomerslaapplaatsen bevinden zich vooral in spouwmuren of onder daken van gebouwen, 

zowel oud als modern. Daken van riet zijn echter niet in trek. De streek herbergt actueel 

veertien bekende kolonies met in totaal maximaal ca. 3.500 individuen. In Giethoorn bevinden 

zich één of meer kolonies (Miedema & Van der Heijden 2009). Het is daarom van belang dat bij 

bouw- en sloopwerkzaamheden de verblijfplaats(en) voor deze kolonie(s) gehandhaafd blijven. 

 

Vliegroutes naar foerageergebied in het waterrijke gebied gaan meestal via boomsingels, 

houtwallen en waterlopen. Lijnvormige landschapselementen zijn dus van groot belang voor de 

Meervleermuis; ze vormen een essentieel deel van hun infrastructuur.  
 

Het is van belang dat vliegroutes en jachtgebieden zoveel mogelijk gevrijwaard blijven van 

verstoring. Bij uitbreiding of aanleg van nieuwe verblijfsaccommodaties, zoals bijvoorbeeld een 

boerderijcamping, is verlichting een belangrijk aandachtspunt, omdat Meervleermuizen 

daardoor verstoord worden. Negatieve effecten zijn echter goed te voorkomen door te kiezen 

voor ‘slimme verlichting’ met naar beneden gerichte armaturen, zodat aangrenzende 

oeverzones of houtsingels niet beschenen worden. Indien aan deze voorwaarden voldaan 

wordt, is geen sprake van negatieve effecten op het instandhoudingsdoel voor de 

Meervleermuis.  

 

Meervleermuizen kunnen tijdens foerageervluchten en verplaatsingen tussen de kolonie(s) en 

foerageergebieden watergangen volgen. Indien bruggen worden aangepast of nieuwe bruggen 

worden gerealiseerd kan barrièrewerking optreden, indien de bruggen lager zijn dan ca 1,5 

meter en smaller dan ca 4 meter (Schut et al. 2008). Indien bij de aanleg van de bruggen 

rekening gehouden wordt met deze minimumeisen, treedt geen barrièrewerking op.  
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4.6 Recreatie 

Effecten van recreatief gebruik op moerasbroedvogels 

Recreatieve activiteiten, die ondernomen worden vanuit verblijfaccommodaties of 

voorzieningen voor dagrecreatie binnen het bestemmingsplangebied, kunnen 

verstoringseffecten met zich meebrengen. Deze kunnen betrekking hebben op 

waterplantenvegetaties (als gevolg van mechanische beschadiging), moerasbroedvogels in 

broed- of foerageergebied, op rustende watervogels en op in het agrarische gebied grazende 

watervogels gedurende het winterhalfjaar. Daarbij gaat het in de eerste plaats om 

verstoringseffecten rond de accommodaties zelf, zoals bijvoorbeeld minicampings bij 

boerderijen. De mogelijke omvang van dergelijke effecten is bepaald door een indicatieve 

verstoringszone van 250 m rond de plangrens te projecteren op de ligging van geschikt 

foerageergebied voor Purperreigers, ganzen, zwanen en Smienten (zie paragraaf 4.1 en 4.2). 

 

In Dwarsgracht en Jonen zijn enkele verblijfsaccommodaties aanwezig. In Giethoorn bevindt 

zich een breed palet aan (ca. 50) verblijfsaccommodaties, met in totaal naar schatting globaal 

2.000 slaapplaatsen, verdeeld over ca. 775 verblijfseenheden. Dit is ca 12% van de totale 

verblijfscapaciteit in Steenwijkerland. 

 

Om inzichtelijk te maken of uitbreiding van de verblijfscapaciteit een negatief effect heeft is een 

scenario's doorgerekend, waarbij bekeken is of extra verstoringsdruk als gevolg van een groei 

van het aantal recreanten in De Weerribben en De Wieden een negatief effect heeft op 

moerasbroedvogels. Een groeiscenario van 25% betekent een groei van het aantal 

verblijfseenheden met ca. 200 verblijfseenheden. Ten opzichte van de totale capaciteit in de 

gemeente (ca. 6.500 verblijfseenheden, zie Van der Hut 2013) is in dat geval sprake van een 

groei van 3,1%. Dit is echter niet representatief voor veranderingen in recreatiedruk in De 

Wieden en Weerribben, omdat vanuit verblijfsaccommodaties op korte afstand van open water 

vaker vaartochten worden ondernomen dan vanuit accommodaties in bosrijk gebied (zie bijlage 

1).  Vanuit Giethoorn zijn vaarexcursies in De Wieden mogelijk. Hiermee rekening houdend kan 

de toename in vaarrecreatie 5,5% zijn (zie bijlage 1). In de effectberekening moet ook rekening 

gehouden worden met dagrecreatie. De omvang daarvan is niet bekend, maar geschat wordt 

dat deze ongeveer gelijk is aan de omvang van verblijfsrecreatie (Van der Hut et al. 2009). De 

schatting van het effect op de totale recreatiedruk op het open water volgens het 25%-scenario 

komt daarom uit op 2,75%. Uit onderzoek naar effecten van recreatiedruk op 

moerasbroedvogels in De Weerribben en De Wieden blijkt dat een toename tot ca. 9% van het 

aantal vaartochten in deze gebieden nog geen meetbaar negatief effect heeft op 

verstoringsgevoelige moerasvogels, zoals Roerdomp en Bruine kiekendief (zie bijlage 2).  

 

Uitbreiding van de verblijfscapaciteit in Giethoorn de ordegrootte van 25% kan locaal tot een 

beperkte toename van de recreatiedruk en daardoor verhoogde verstoringsdruk veroorzaken, 

maar heeft op zichzelf geen meetbaar effect op vogelaantallen. Een scenarioberekening voor 

een omvangrijke groei, bijvoorbeeld een verdubbeling van het aantal verblijfsaccommodaties, 

laat wel meetbare effecten zien, maar is niet realistisch. Recente ontwikkelingen in de 

recreatiesector gedurende vijf jaar (2007-2011) laten een stabilisatie zien van het aantal 

verblijfsaccommodaties en een verschuiving naar meer kwalitatief hoogwaardige 

verblijfsaccommodaties (Gemeente Steenwijkerland 2009, CBS 2012).  De conclusie is daarom 

dat de ontwikkelingsruimte voor nieuwe verblijfsaccommodaties geen negatieve effecten heeft 

op de instandhoudingsdoelen van moerasbroedvogels in De Weerribben en De Wieden. 
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Verstoringsrisico’s voor watervogels 

Voor watervogels in De Wieden kunnen april en september kritische perioden zijn, gelet op 

verstoringsrisico’s door recreanten. In april nemen de aantallen overwinterende watervogels af 

en loopt het aantal fietsers en kanoërs op. De verstoringsrisico’s voor watervogelconcentraties 

overdag (Kuifeend, Tafeleend, Krakeend) op slaapplaatsen zijn dan ook gering. Dat geldt des 

te meer, omdat de recreatievaart op groter open water later in het seizoen op gang komt. In het 

naseizoen, september-oktober, nemen de aantallen watervogels toe. Met name Krakeend en 

Smient, maar ook Kuifeend, Tafeleend en Grauwe gans kunnen dan in aanzienlijke aantallen 

aanwezig zijn. In deze periode – mede afhankelijk van het weer – kan het druk zijn op het 

water. In het Friese Merengebied is vastgesteld dat de laatste jaren sprake is van 

seizoensverbreding: in het naseizoen neemt het aantal vaartuigen toe (Wymenga et al. 2008). 

Het is onduidelijk in hoeverre ook in De Weerribben-Wieden sprake is van een dergelijke 

seizoensverlenging. In de huidige situatie hebben watervogels voldoende rustige 

slaapplaatsen. In september en oktober is een verstoringsrisico aanwezig is, indien de 

watersportactiviteiten in deze periode toenemen. Op langere termijn kan de situatie zich 

voordoen dat het wenselijk is om rustgebieden voor watervogels in de herfst aan te wijzen en 

zo zorg te dragen voor voldoende rustige deelgebieden. 

 

In het agrarische gebied kunnen de overdag grazende watervogels verstoring ondervinden van 

fiets-, wandel en autoverkeer. In de maanden september en oktober betreft het Grauwe gans in 

het agrarische gebied ten oosten van Blokzijl. Onderzoek heeft echter laten zien dat voldoende 

ongestoord grasland beschikbaar is (Van der Hut et al. 2010). Hieruit blijkt dat de huidige 

recreatievormen in het agrarische gebied geen knelpunt vormen voor watervogels in het 

najaar. 

Verstoringsrisico’s voor waterplanten  

Een beperkt deel van de groeilocaties van kranswieren, fonteinkruiden, blaasjeskruid en 

Krabbenscheer liggen in vaarwegen en plassen, die bevaren worden (Van der Hut et al. 2009). 

Deze soorten ontbreken nagenoeg op de druk bevaren plassen, en komen daarbuiten 

verspreid voor. De verspreiding geeft aan dat recreatievaart een beperkende factor kan zijn 

voor de uitbreidingsdoelstelling voor kranswieren en fonteinkruiden. Dit beeld moet wel 

gecombineerd worden met een waterkwaliteitskaart om te beoordelen of waterrecreatie 

werkelijk de beperkende factor is of kan worden voor herstelopgaven. Daarbij speelt ook 

opwerveling van slib door windwerking in de grote plassen mogelijk een rol. Een verhoging van 

het aantal vaarbewegingen conform de 10% en 25% scenario’s lijkt geen negatief effect te 

hebben op de huidige verspreiding. 

 

4.7 Cumulatie van effecten 

In Steenwijkerland en omgeving zijn verschillende initiatieven gaande die van invloed kunnen 

zijn op de instandhoudingsdoelen van nabijgelegen Natura 2000-gebieden door grondbeslag, 

stikstofdepositie, verstoring vanuit plangebieden en door recreatief gebruik in de Natura 2000-

gebieden en de omgeving. Dat geldt niet alleen voor verschillende kernen van Steenwijkerland, 

maar ook voor aangrenzende gemeenten, in het bijzonder Meppel en Zwarte Waterland. Wat 

betreft effecten van recreatie kan een indeling gemaakt worden in drie categorieën: inwoners 

van nieuwbouwwijken die recreatieve tochten ondernemen, verblijfsrecreanten die recreëren 

vanuit  verblijfsaccommodaties, en dagrecreanten. Voorbeelden van de eerste categorie zijn de 

plannen voor de woningbouw in De Nieuwveense Landen in Meppel, Ossenzijl en 

Scheerwolde. Ook voor Vollenhove en Blokzijl zijn woningbouwplannen (Oosterbroek), maar 

deze zijn nog niet vastgesteld. Voorbeelden van uitbreiding van de capaciteit voor 
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verblijfsrecreanten zijn complexen in de Beulakerpolder, Scheerwolde, Blokzijl, Sint 

Jansklooster en Zwartsluis. Het is onbekend in hoeverre een groei van het aantal 

dagrecreanten te verwachten is.  

 

De vraag is of capaciteitsuitbreiding in Giethoorn, Dwarsgracht en/of Jonen in combinatie met 

andere plannen, zoals herinrichting van recreatieterreinen en functiewijziging van agrarische 

bedrijven, leidt tot een zodanige verhoging van de recreatiedruk, dat negatieve effecten op 

moerasbroedvogels in De Weerribben en De Wieden op kunnen treden. In het geval van de 

meest kritische soort, Roerdomp, moet een klein effect - indien meetbaar - beschouwd worden 

als een significant negatief effect, omdat in de huidige situatie de instandhoudingsdoelen niet 

gehaald worden. In De Weerribben zijn 5-8 paar aanwezig en is het instandhoudingsdoel 10; in 

De Wieden zijn 15-25 broedparen aanwezig en is het instandhoudingsdoel 30 (Van der Hut et 

al. 2011, Van Dijk et al. 2013).  

 

Additionele negatieve effecten van andere ontwikkelingen, namelijk van bouw van woningen en 

recreatiewoningen in Steenwijkerland, zijn zeer gering. Een realistische verwachting voor de 

recreatieve sector gaat uit van recente ontwikkelingen: het aantal verblijfsaccommodaties blijft 

op gelijk niveau en een verschuiving naar meer kwalitatief hoogwaardige 

verblijfsaccommodaties treedt op. Moerasontwikkeling in Wetering West en de Beulakerpolder 

betekent winst binnen enkele jaren na aanleg (2012-2013) binnen de begrenzing van Natura 

2000-gebied voor de verstoringsgevoelige moerasvogelsoorten. Op termijn kan het gaan om 3-

5 paar Roerdompen in De Weerribben en 4-6 paar Roerdompen in De Wieden, enkele paren 

van de Bruine kiekendief in beide gebieden en tientallen paren van de Snor (Van der Hut 

2013). 

 

Op basis van de ingezette en verwachte ontwikkelingen, en rekening houdend met de ligging 

van recreatieterreinen en agrarische bedrijven, treden geen meetbare effecten op het aantal 

moerasbroedvogels in de omgeving van vaarwegen in De Weerribben en De Wieden op.  

 

4.8 Ecologische hoofdstructuur 

De bepaling van effecten op de EHS wordt voor een groot deel ingevuld door de voortoets, 

aangezien De Weerribben, De Wieden en het Zwarte Meer ook onderdeel van de EHS 

uitmaken. Het bestemmingsplan blijkt geen negatieve effecten met zich mee te brengen op de 

instandhoudingsdoelen voor habitattypen, Purperreigers, watervogels en moerasbroedvogels.  

 

Daarnaast zijn eventuele effecten in EHS-gebied buiten deze Natura 2000-gebieden van 

belang. In de omgeving liggen EHS-gronden buiten de Natura 2000-begrenzing in de omgeving 

van Wetering-West, Scheerwolde, Oldematen & Veerslootlanden, St. Jansklooster en Zwarte 

Water. De Oldematen & Veerslootlanden liggen ca. 6 km ten zuidoosten van Giethoorn. Als 

gevolg van de afstand hebben nieuwe ontwikkelingen binnen de kernen geen direct effect op 

de kwaliteit van dit deel van de EHS. Een effect als gevolg van extra recreatiedruk wordt als 

zeer laag ingeschat. De afstand van de kernen tot EHS-gebieden in de omgeving van 

Wetering-West, Scheerwolde, St. Jansklooster en Zwarte Water is eveneens te groot om een 

direct effect als gevolg van eventuele ontwikkelingen binnen de kernen te veroorzaken. Het 

betreft geen weidevogelgebieden van betekenis, waar verstoring van weidevogels op zou 

kunnen treden.  Extra verstoringsdruk van betekenis is daarom niet te verwachten. 

 

De conclusie is dat nieuwe activiteiten of initiatieven in Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen de 

wezenlijke waarden binnen EHS-gebieden niet aantasten.  
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5 Effecten op beschermde soorten 

Uit de omgeving van het plangebied zijn veel waarnemingen bekend van wettelijk beschermde 

en/of zeldzame soorten. Een klein deel van het plangebied bestaat uit bebouwd gebied met 

een beperkte aanwezigheid van groenstructuren en een hoge menselijke activiteit. Hier zijn de 

mogelijkheden voor beschermde en doorgaans kritische soorten beperkt, maar is hun 

voorkomen niet uit te sluiten. Het grootste deel van het plangebied heeft een meer 

landelijk/natuurlijk karakter met losse bebouwing en veel groen in de vorm van bosschages en 

meer of minder intensief gebruikt grasland. Daarnaast maken enkele delen van het plangebied 

deel uit van het Natura 2000-gebied Wieden. Op die locaties zijn meer mogelijkheden te vinden 

voor de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten. Hieronder wordt per soortgroep 

besproken welke wettelijk beschermde soorten in de omgeving voorkomen en welke daarvan 

ook voor kunnen komen of gebruik kunnen maken van het plangebied. 

 

5.1 Planten  

Door de ligging van het plangebied tegen en in het Natura 2000-gebied De Wieden zijn in de 

omgeving waarnemingen bekend van verscheidene wettelijk beschermde plantensoorten. Het 

gaat ondermeer om de zwaar beschermde Groenknolorchis, de middelzwaar beschermde 

Welriekende nachtorchis, Wilde gagel, Waterdrieblad, Spaanse ruiter en Wilde kievietsbloem, 

en de licht beschermde Gewone dotterbloem en Zwanenbloem (Miedema & Van der Heijden 

2009, www.waarneming.nl). Op en rond de agrarische percelen en binnen de bebouwde kom 

in het plangebied is de aanwezigheid van de juridisch zwaarder beschermde soorten 

(middelzwaar en zwaar beschermd) onwaarschijnlijk. Wel kunnen hier de licht beschermde 

soorten groeien. In de meer natuurlijkere delen van het plangebied, zoals de delen binnen de 

begrenzing van het Natura 2000-gebied, is de aanwezigheid van juridisch zwaarder 

beschermde soorten niet op voorhand uit te sluiten, omdat op enkele locaties trilvenen, 

veenmosrietlanden en hoogveenbossen aanwezig zijn. In trilvenen bijvoorbeeld kan de 

Groenknolorchis voorkomen. 

 

Effecten en beoordeling 

Indien bij ruimtelijke ingrepen ruimtebeslag plaatsvindt van extensief beheerde of niet- 

agrarische percelen, zijn negatieve effecten op een of meer van bovengenoemde juridisch 

zwaarder beschermde plantensoorten niet uit gesloten. In dat geval ontstaat mogelijk een 

conflict met de Flora- en faunawet. Om deze reden dient voorafgaand aan deze ingrepen 

aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van juridisch zwaarder beschermde 

plantensoorten te worden uitgevoerd om te bepalen hoe de betreffende ingreep zich verhoudt 

tot de Flora- en faunawet ten aanzien van deze soorten. Bij aanwezigheid van één of meer van 

deze soorten en mogelijke negatieve effecten hierop zijn vervolgstappen noodzakelijk volgens 

de Flora- en faunawet. De mogelijke vervolgstappen bestaan afhankelijk van de betrokken 

soort(en) uit een ontheffingsaanvraag en/of uit mitigatie/compensatie. 

 

Bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen gaan mogelijk 

groeiplaatsen van enkele licht beschermde plantensoorten verloren. Voor licht beschermde 

soorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet bij 

projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtelijke ingrepen in het plangebied 

veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van de licht 

beschermde planten. 
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5.2 Ongewervelde diersoorten 

In en rond De Wieden komt een relatief groot aantal wettelijk beschermde ongewervelde 

diersoorten voor. Het gaat onder andere om de libellensoorten Groene glazenmaker, Gevlekte 

witsnuitlibel, en Noordse winterjuffer, de Grote vuurvlinder, Gestreepte waterroofkever en 

Platte schijfhoren (Cuppen et al. 2006, Gmelig Meyling et al. 2007, Miedema & Van der Heijden 

2009). Binnen De Wieden vinden deze soorten de specifieke ecologische voorwaarden die zij 

stellen aan hun leefomgeving. Daarbuiten zijn de omstandigheden al snel te omschrijven als 

suboptimaal of ongeschikt. Hoewel de omstandigheden in het plangebied Giethoorn, 

Dwarsgracht en Jonen niet snel optimaal zijn, kan door de ligging tegen en in De Wieden de 

aanwezigheid van bovengenoemde soorten niet worden uitgesloten. Al deze soorten hebben 

een (vrij) sterke binding met oppervlaktewater en de directe omgeving daarvan (oeverzones, 

bosschages en (veenmos)rietland). 

 

Bij ruimtelijke ingrepen aan oppervlaktewater en/of de directe omgeving daarvan zijn negatieve 

effecten op de bovengenoemde zwaar beschermde soorten niet op voorhand uit te sluiten. In 

dat geval ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. Daarom dient voorafgaand 

aan deze ingrepen aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde 

ongewervelde diersoorten te worden uitgevoerd om te bepalen hoe de betreffende ingreep zich 

verhoudt tot de Flora- en faunawet ten aanzien van deze soorten. Bij aanwezigheid van één of 

meer van deze soorten en mogelijke negatieve effecten hierop zijn vervolgstappen 

noodzakelijk volgens de Flora- en faunawet. De mogelijke vervolgstappen bestaan afhankelijk 

van de betrokken soort(en) uit een ontheffingsaanvraag en/of uit mitigatie/compensatie. 

 

5.3 Vissen 

Uit verspreidingsgegevens van vissen blijkt dat in de omgeving van het plangebied 

waarnemingen bekend zijn van verscheidene wettelijk beschermde vissoorten, zoals 

Bittervoorn, Rivierdonderpad, Grote- en Kleine modderkruiper (Miedema & Van der Heijden 

2009, Van Delft et al. 2011). In het plangebied Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen is relatief veel 

oppervlaktewater aanwezig. Het is daarom niet uit te sluiten dat de genoemde soorten in het 

plangebied voorkomen.  

 

Wanneer er ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd aan het oppervlaktewater in het plangebied 

Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen zijn negatieve effecten op wettelijk beschermde vissen niet 

uit te sluiten en ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. Om deze redenen is 

voorafgaand aan dergelijke ingrepen een visonderzoek noodzakelijk om te bepalen hoe de 

betreffende ingreep zich verhoudt tot de Flora- en faunawet. Bij aanwezigheid van middelzwaar 

beschermde vissoorten (Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad) kan een conflict worden 

voorkomen door de werkzaamheden uit te voeren volgens een door het ministerie van EZ 

goedgekeurde gedragscode. Indien dit niet mogelijk is of er wordt een zwaar beschermde 

vissoort (Bittervoorn en Grote modderkruiper) aangetroffen, dan dient een ontheffing te worden 

aangevraagd. 

 

5.4 Amfibieën 

In de gemeente Steenwijkerland komen de volgende zwaar beschermde amfibieënsoorten 

voor: Kamsalamander, Heikikker, Rugstreeppad, Knoflookpad en Poelkikker (Miedema & Van 

der Heijden 2009, Van Delft et al. 2011). Enkele van deze soorten komen zeer lokaal voor 



 

 

A&W-rapport 1818  Natuurtoets Bestemmingsplan Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen (Gemeente Steenwijkerland) 29 

binnen de gemeente, andere hebben een ruimer verspreidingsgebied. De omstandigheden in 

Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen zijn voor Kamsalamander, Rugstreeppad en Knoflookpad 

niet van dien aard, dat zij hier geschikt leefgebied kunnen vinden. Deze soorten worden 

daarom en/of op grond van de verspreidingsgegevens niet verwacht in het plangebied. Het is 

echter niet uit te sluiten dat in Heikikker en/of Poelkikker het plangebied voorkomen. Deze 

soorten vinden hier mogelijk geschikt leefgebied bij kleinschalig oppervlaktewater in combinatie 

met natte graslanden en bosschages. 

 

Behalve zwaar beschermde amfibieën zijn ook de licht beschermde amfibieënsoorten 

Meerkikker, Gewone pad, Bruine kikker en Kleine watersalamander vertegenwoordigd in de 

gemeente. Het is aannemelijk dat enkele van deze algemeen voorkomende amfibieën binnen 

het plangebied voorkomen. 

 

Effecten en beoordeling 

Bij ruimtelijke ingrepen aan het bovenbeschreven potentiële leefgebied van Heikikker en/of 

Poelkikker zijn negatieve effecten op deze zwaar beschermde soorten niet op voorhand uit te 

sluiten. In dat geval ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. Daarom dient 

voorafgaand aan deze ingrepen aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van Heikikker 

en/of Poelkikker te worden uitgevoerd om te bepalen hoe de betreffende ingreep zich verhoudt 

tot de Flora- en faunawet ten aanzien van deze soorten. Bij aanwezigheid van Heikikker en/of 

Poelkikker en mogelijke negatieve effecten op deze soorten zijn vervolgstappen volgens de 

Flora- en faunawet noodzakelijk. De mogelijke vervolgstappen bestaan uit een 

ontheffingsaanvraag (alleen mogelijk bij enkele zwaarwegende belangen) en/of uit 

mitigatie/compensatie. 

 

Bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen wordt mogelijk een 

deel van het leefgebied van enkele licht beschermde amfibieënsoorten aangetast. Voor licht 

beschermde soorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en 

faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtelijke ingrepen in het 

plangebied veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van de 

licht beschermde amfibieën. 

 

5.5 Reptielen 

In de ruime omgeving van het plangebied komen de middelzwaar beschermde Levendbarende 

hagedis en de zwaar beschermde Adder, Ringslang en Hazelworm voor (Miedema & Van der 

Heijden 2009, Van Delft et al. 2011). Voor de Ringslang is De Weerribben één van de 

kerngebieden in Nederland en de soort komt daardoor ook daarbuiten voor. De verspreiding 

van de andere drie reptielsoorten is enigszins beperkt tot de noordoosthoek van de gemeente 

Steenwijkerland. Op basis van de verspreidingsgegevens en de aanwezige biotopen is het 

onwaarschijnlijk dat Levendbarende hagedis, Adder en Hazelworm in het plangebied 

voorkomen. In die delen in het plangebied waar waterrijke omgeving (sloten) en potentiële 

verblijfplaatsen (mest-/composthopen, takkenstapels, bosschages etc.) aanwezig zijn, kan de 

Ringslang geschikt leefgebied hebben gevonden. 

 

Bij ruimtelijke ingrepen op hierboven beschreven locaties zijn negatieve effecten op de zwaar 

beschermde Ringslang niet op voorhand uit te sluiten. Daarom dient voorafgaand aan deze 

ingrepen aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van Ringslang te worden uitgevoerd om 

te bepalen hoe de betreffende ingreep zich verhoudt tot de Flora- en faunawet ten aanzien van 
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deze soort. Bij aanwezigheid van Ringslang en mogelijke negatieve effecten op de soort is een 

ontheffingsaanvraag volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk. 

 

5.6 Vogels 

In het plangebied is een verscheidenheid aan biotopen voor broedvogels aanwezig. Deze 

lopen uiteen van bebouwd gebied, agrarisch gebied, bosschages, oeverzones tot moerasbos. 

Hierdoor zijn er voor tal van broedvogels mogelijkheden om te broeden. In de meer bebouwde 

gebieden met bosschages zijn voornamelijk broedvogels van stad en park te verwachten, zoals 

Merel, Koolmees, Huismus, Houtduif, Roodborst, Tjiftjaf, Winterkoning en Ekster. In grotere 

groenstructuren zijn ook soorten te verwachten als Buizerd, Sperwer, Boomkruiper en Grote 

bonte specht. In de meer waterrijke omgeving zijn in de oeverzones en aanwezige 

moerasbosjes broedvogelsoorten te verwachten, zoals Wilde eend, Krakeend, Meerkoet, 

Waterhoen, Fuut, Fitis, Kleine karekiet en Rietgors. 

 

Indien ruimtelijke ingrepen in het plangebied plaatsvinden, moet volgens de Flora- en faunawet 

rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen 

standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord 

kan worden. Verstoring van broedgevallen is niet toegestaan vanuit de Flora- en faunawet en 

hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

broedende vogels te voorkomen. Verstorende werkzaamheden (bijvoorbeeld sloop, kap- en 

snoeiwerkzaamheden) buiten het broedseizoen uitvoeren, is de meest zekere optie. Een 

alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen te beginnen, zodat 

broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de verstoring tijdens de 

werkzaamheden. Mochten er toch vogels tot broeden komen en door de werkzaamheden 

worden verstoord, dan is er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de 

werkzaamheden gestaakt worden tot na de broedperiode. Dit kan worden voorkomen door 

geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan tijdens de werkzaamheden, door 

bijvoorbeeld kap- en snoeihout niet dagenlang te laten liggen. 

 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de 

Flora- en faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik 

van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele 

leefomgeving daarvan worden daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 

geldt een aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten, die indicatief is en niet 

uitputtend. Van enkele soorten die op deze lijst staan kunnen in Giethoorn, Dwarsgracht en 

Jonen nestplaatsen aanwezig zijn, zoals Buizerd, Sperwer, Kerkuil, Ransuil, Gierzwaluw en 

Huismus. Indien deze nestplaatsen en/of de functionele leefomgeving daarvan door ruimtelijke 

ingrepen verdwijnen of ongeschikt worden, ontstaat mogelijk een conflict met de Flora- en 

faunawet. Om deze reden dient voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen te worden bepaald of er 

jaarrond beschermde nestplaatsen in het gevaar komen en/of welke stappen volgens de Flora- 

en faunawet noodzakelijk zijn. 

 

5.7 Vleermuizen 

Bij het onderzoek naar natuurwaarden van het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland 

(Miedema & Van der Heijden 2009) is een aantal bronnen met verspreidingsgegevens van 
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vleermuizen samengevat. Hieruit is gebleken dat in de gemeente negen soorten vleermuizen 

voorkomen. Gedetailleerdere gegevens in Douma et al. (2011) laten zien dat zes van de 

genoemde soorten ook in de omgeving van Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen voorkomen, 

namelijk Watervleermuis, Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Laatvlieger en Rosse vleermuis. Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied van 

belang, namelijk verblijfplaatsen, foerageergebied  en vliegroutes. 

 

In de kop van Overijssel hebben vleermuizen in de zomer hun verblijfplaatsen in Gebouwen en 

bomen, 's winters wordt ook gebruik gemaakt van kelders en bunkers. Bij eerder onderzoek is 

aangetoond dat in Giethoorn verblijfplaatsen van onder andere Meervleermuis, Laatvlieger en 

Watervleermuis in Giethoorn aanwezig waren (Miedema & Van der Heijden 2009). Het is 

aannemelijk dat deze soorten en mogelijk ook andere, zoals Gewone dwergvleermuis, nog 

steeds verblijfplaatsen in het plangebied hebben. 

 

Het plangebied is in potentie geschikt als foerageergebied voor verscheidene voornoemde 

vleermuissoorten. Het is aannemelijk dat het gebied ook als zodanig wordt gebruikt. Bij 

verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en jachtgebieden maken vleermuizen gebruik van 

lijnvormige landschapselementen om zich te oriënteren, zoals watergangen, bomenrijen en 

huizenblokken. Door de aanwezigheid van dergelijke structuren en verblijfplaatsen in 

Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen, kan ervan worden uitgegaan dat  lijnvormige elementen 

onderdeel kunnen uitmaken van vliegroutes van vleermuizen. 

 

Bij verscheidene ruimtelijke ingrepen in het plangebied zijn effecten op vleermuizen niet uit te 

sluiten. Het gaat om de volgende ingrepen: 

 

 Sloop van gebouwen 

 Kap van oude bomen 

 Werkzaamheden aan of nabij watergangen en bruggen 

 Rigoureuze werkzaamheden aan lijnvormige elementen en openbare groenvoorzieningen 

 

Voorafgaand aan bovengenoemde ingrepen dient door middel van aanvullend onderzoek 

vastgesteld te worden welke functie de locatie van de ingreep vervult voor vleermuizen. Indien 

door de ingreep sprake is van een negatief effect op een verblijfplaats van vleermuizen of een 

belangrijk effect op de leefomgeving daarvan (foerageergebied, vliegroutes), dan zijn 

vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet noodzakelijk. De mogelijke vervolgstappen 

bestaan uit een ontheffingsaanvraag (alleen mogelijk bij enkele zwaarwegende belangen) en/of 

uit mitigatie/compensatie. 

 

5.8 Overige zoogdieren 

Binnen de gemeente Steenwijkerland komen zoogdieren voor uit alle drie de 

beschermingscategorieën van de Flora- en faunawet. Hieronder worden de mogelijk 

aanwezige zoogdiersoorten in Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen per beschermingscategorie 

besproken. 

 

Zwaar beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving van het plangebied komen de zwaar beschermde zoogdiersoorten Otter, 

Waterspitsmuis en Boommarter voor (Miedema & Van der Heijden 2009, Douma et al. 2011).  
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Na herintroductie is de populatie van de Otter in De Wieden en Weerribben flink gegroeid en 

wordt de soort (of zijn sporen) op veel plekken aangetroffen.  Het plangebied is door de hoge 

menselijke activiteit en de schuwheid van de Otter waarschijnlijk ongeschikt voor 

verblijfplaatsen van deze soort. De rustigere delen kunnen mogelijk wel fungeren als onderdeel 

van het foerageergebied van de Otter. 

 

In 'De zoogdieren van Overijssel' (Douma et al. 2011) wordt gesteld dat de Waterspitsmuis in  

De Wieden en De Weerribben nog algemeen voorkomt. Deze soort komt voor langs oevers 

met een goed ontwikkelde kruidenvegetatie en voldoende dekking, bij voorkeur langs water 

met een brede, natte oeverzone, maar ook smalle oeverzones worden gebruikt. In het 

plangebied zijn veel watergangen aanwezig en het gebied ligt in een kerngebied van de 

Waterspitsmuis. Om deze redenen is het aannemelijk dat deze soort langs de oevers van 

watergangen in het plangebied voorkomt. Het is echter niet duidelijk op welke locaties de soort 

daadwerkelijk in het plangebied voorkomt. 

 

De laagveengebieden in de kop van Overijssel en in het westen van het land zijn gebieden 

waar de Boommarter zijn leefgebied heeft uitgebreid buiten zijn gebruikelijke 

verspreidingsgebied van oudere bossen. In de laagveengebieden bezet de Boommarter onder 

andere verblijfplaatsen in  moerasbossen. Het is niet heel waarschijnlijk, maar ook niet uit te 

sluiten dat deze soort in het plangebied verblijfplaatsen heeft. 

 

Middelzwaar beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van de middelzwaar 

beschermde Steenmarter (Miedema & Van der Heijden 2009, Douma et al. 2011). De 

Steenmarter is een soort die de laatste tientallen jaren zijn verspreidingsgebied sterk heeft 

uitgebreid. Ook de directe omgeving  van mensen schuwt deze soort niet. Het is om deze 

redenen niet uit te sluiten dat de Steenmarter verblijfplaatsen heeft in gebouwen en 

bosschages in het plangebied Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen. 

 

Licht beschermde zoogdiersoorten  

De licht beschermde zoogdiersoorten volgens de Flora- en faunawet zijn in Nederland 

algemeen tot vrij algemeen voorkomende soorten. Het is daarom zeker dat enkele van deze 

licht beschermde zoogdieren hun leefgebied hebben binnen het plangebied. Het betreft soorten 

als Haas, Konijn, Egel, Wezel, Bunzing, Mol en verscheidene (spits)muizensoorten. 

 

Effecten en beoordeling 

Door ingrepen in het plangebied wordt mogelijk een deel van het foerageergebied van Otter 

minder geschikt of ongeschikt. In de omgeving van het plangebied is echter voldoende 

alternatief foerageergebied voor de Otter beschikbaar, zodat de functionaliteit van eventueel in 

de omgeving aanwezige verblijfplaatsen van deze soort blijft gewaarborgd. Om deze reden 

veroorzaken ruimtelijke ingrepen in het plangebied geen conflict met de Flora- en faunawet ten 

aanzien van Otter. 

 

Bij ruimtelijke ingrepen aan natuurlijke, goed begroeide oevers in het plangebied is mogelijk 

sprake van negatieve effecten op (het leefgebied van) Waterspitsmuis. In dat geval ontstaat 

mogelijk een conflict met de flora- en faunawet. Om deze reden dient voorafgaand aan 

genoemde ingrepen aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van de Waterspitsmuis te 

worden uitgevoerd om te bepalen hoe de betreffende ingreep zich verhoudt tot de Flora- en 

faunawet ten aanzien van deze soort. Bij aanwezigheid van Waterspitsmuis en mogelijke 

negatieve effecten hierop is een ontheffingsaanvraag volgens de Flora- en faunawet 

noodzakelijk.  



 

 

A&W-rapport 1818  Natuurtoets Bestemmingsplan Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen (Gemeente Steenwijkerland) 33 

Effecten op verblijfplaatsen van de middelzwaar beschermde Steenmarter en zwaar 

beschermde Boommarter zijn niet uit te sluiten bij ruimtelijke ingrepen aan gebouwen en 

groenstructuren in Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen. Voorafgaand aan dergelijke ingrepen 

dient daarom vastgesteld te worden of bij de ingreep verblijfplaatsen van deze soorten in het 

gedrang komen. Bij aanwezigheid van verblijfplaatsen van Steenmarter dienen de 

werkzaamheden uitgevoerd te worden volgens een door het ministerie van EZ goedgekeurde 

gedragscode. Indien dit niet mogelijk is, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd. Bij 

de aanwezigheid van verblijfplaatsen van Boommarter is sowieso een ontheffingsaanvraag 

nodig. 

 

Bij ruimtelijke ingrepen in het plangebied gaat mogelijk leefgebied van één of meer licht 

beschermde zoogdiersoorten (tijdelijk) verloren. Voor licht beschermde soorten geldt een 

vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen. 

Om deze reden veroorzaken ruimtelijke projecten geen conflict met de Flora- en faunawet ten 

aanzien van licht beschermde zoogdieren. 
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6 Conclusies 

In deze natuurtoets zijn effecten van de ruimte in het bestemmingsplan voor nieuwe 

bestemmingen en functies onderzocht. Het palet aan mogelijke effecten is kwalitatief 

beschreven. Een kwantitatieve analyse voor effecten op beschermde gebieden is uitgevoerd 

voor verschillende onderdelen op basis van verstoringscontouren rond de kernen, 

scenarioberekeningen voor stikstofdepositie en groei van het aantal verblijfsaccommodaties. 

Daarnaast is een risicoverkenning uitgevoerd voor beschermde soorten. 

 

6.1 Gebiedsbescherming 

Natuurbeschermingswet 

De kernen Dwarsgracht, Jonen en Giethoorn liggen deels of geheel binnen de begrenzing van 

Natura 2000-gebied. In deze delen zijn kwalificerende habitattypen aanwezig. Kwalificerende 

habitattypen komen niet binnen de bouwvlakken voor, zodat bij het realiseren van nieuwe 

voorzieningen of gebouwen geen sprake is van ruimtebeslag. Het is wel van belang om het 

risico op indirecte effecten van dergelijke initiatieven op groeiplaatsen, zoals grondwaterstand, 

te onderzoeken en waar nodig te toetsen aan de Natuurbeschermingswet.  

 

Een verhoging van de stikstofemissie kan optreden als gevolg van nieuwe bedrijvigheid en/of 

een toename van autoverkeer. Een verhoging als gevolg van bedrijfsuitbreiding of -aanpassing 

kan voorkomen worden door emissiebeperkende maatregelen te nemen, zodat geen extra 

emissie optreedt. Indien sprake is van verplaatsing van een emissiebron kan wel de 

depositieverspreiding in de omgeving veranderen en is een nadere effectenanalyse voor locale 

effecten nodig.  

 

Uitbreiding van de capaciteit voor verblijfsrecreatie met 25% leidt niet tot een meetbare 

verhoging van de stikstofdepositie op groeiplaatsen van stikstofgevoelige habitattypen. Deze 

uitbreiding kan locaal een beperkt verhoogde verstoring voor kwalificerende 

moerasbroedvogels, met name de Roerdomp, teweegbrengen, maar leidt niet tot een 

meetbaar effect op de vogelaantallen. In cumulatie met andere plannen treedt op basis van 

een realistische verwachting van ontwikkelingen in de recreatiesector, en rekening houdend 

met natuurontwikkelingseffecten, geen meetbaar effect op in De Weerribben en De Wieden. Er 

is daarom geen sprake van significante effecten op instandhoudingsdoelen voor vogelsoorten 

van De Weerribben en De Wieden. 

 

Het is van belang dat bij bouw- en sloopwerkzaamheden eventuele verblijfplaatsen van 

Meervleermuizen gehandhaafd blijven, dat verstoring door extra verlichting voorkomen wordt 

en dat nieuwe of aangepaste bruggen op relevante locaties hoog en breed genoeg zijn voor 

passage door Meervleermuizen. 

Ecologische hoofdstructuur 

Nieuwe activiteiten of initiatieven in Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen hebben geen direct 

effect op de wezenlijke waarden binnen EHS-gebieden. Dit geldt zowel voor uitstralingseffecten 

vanuit de kernen zelf als voor effecten van recreatief verkeer in de wijde omgeving. 
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6.2 Flora- en faunawet 

Binnen het plangebied Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen kunnen verscheidene wettelijk 

beschermde soorten aanwezig zijn. Welke locaties het betreft is onbekend, omdat de 

beschikbare verspreidingsgegevens in de meeste gevallen niet voldoende gedetailleerd zijn. 

Het gaat om beschermde soorten uit alle drie de beschermingscategorieën van de Flora- en 

faunawet. 

 

Voor licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van enkele verbodsbepalingen van de 

Flora- en faunawet bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtelijke ingrepen 

in het plangebied veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 

van aanwezige licht beschermde soorten.   

 

Het is mogelijk dat middelzwaar en/of zwaar beschermde soorten aanwezig zijn in het 

plangebied, omdat potentieel geschikt leefgebied aanwezig is en aanwezigheid in de (nabije) 

omgeving is vastgesteld. Het betreft de volgende soort(groep)en: planten (§ 5.1), 

ongewervelde diersoorten (§ 5.2), vissen (§ 5.3) Heikikker, Poelkikker, Ringslang, vogels (§ 

5.6), vleermuizen (§ 5.7), Steenmarter, Boommarter, en Waterspitsmuis. 

 

Het is niet bekend waar eventuele ruimtelijke ingrepen plaatsvinden. Op locaties waar in de 

toekomst ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd, is het daarom nodig om voorafgaand aan de 

werkzaamheden aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar de aanwezigheid van de 

mogelijk aanwezige middelzwaar en/of  zwaar beschermde soorten. Op basis van de resultaten 

van dat onderzoek kan worden bepaald of en zo ja welke vervolgstappen volgens de Flora- en 

faunawet noodzakelijk zijn.  

 

Ondanks de mogelijke aanwezigheid van een aantal zwaarder beschermde soorten en de 

mogelijke vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet, wordt de kans op onoverkomelijke 

bezwaren vanuit deze wet zeer gering geacht. Om deze reden kunnen de bestemmingen en 

planregels in het nieuwe bestemmingsplan voor Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen worden 

vastgesteld, op voorwaarde dat voorafgaand aan daadwerkelijke ruimtelijke ingrepen op basis 

van locatiespecifiek onderzoek wordt bepaald of vervolgstappen volgens de Flora- en faunawet 

noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 1 Recreatie in De Weerribben en De Wieden 
vanuit verblijfsaccommodaties in Steenwijkerland 

 

In 2010 is een inventarisatie uitgevoerd van de totale verblijfscapaciteit in Steenwijkerland. 

Daarin zijn niet alleen recreatieterreinen, maar ook hotels, pensions, bed- en 

breakfastadressen, vakantiewoningen en groepsaccommodaties opgenomen (Van der Hut et 

al. 2010). Met inbegrip van een inventarisatie van recreatieterreinen in 2012 is de totale 

capaciteit aan verblijfseenheden geschat op bijna 6.500 (Van der Hut 2013). Voor een deel 

betreft het een schatting, omdat capaciteitsgegevens van een aantal accommodaties niet 

beschikbaar waren. Over het hele jaar genomen zou het aantal overnachtingen - op basis van 

2,4 personen per bezette eenheid - in de huidige situatie 0,9 miljoen zijn. 

 

Verblijfscapaciteit in Steenwijkerland. Bron: Gemeente Steenwijkerland.  

verblijfstype verblijfseenheden 

bed and breakfast 86 

hotel 258 

pension 6 

vakantiewoning 110 

groepsaccomodatie 254 

minicamping 750 

recreatieterrein 5.017 

  TOTAAL 6.481 

 

De bezettingsgraad van standplaatsen is hoger dan die van kampeerplekken en varieert in de 

loop van het jaar. In de maanden juni-augustus is de bezettingsgraad van huisjesterreinen ruim 

twee maal zo hoog als die van kampeerterreinen (gemiddeld 44% resp. 20%, CBS cijfers 

2010). De CBS-cijfers van de bezettingsgraad van "huisjesterreinen" is als representatief 

beschouwd voor recreatiewoningen en standplaatsen, en de cijfers van "kampeerterreinen" 

voor toeristische plaatsen (kampeerplekken). 

 

  

Seizoensverloop van het aantal bezette verblijfseenheden binnen de Gemeente Steenwijkerland. Gebaseerd op 

capaciteit in Steenwijkerland en de bezettingsgraad op kampeerterreinen en huisjesterreinen in Nederland (CBS 2012). 

Het recreatief gedrag kan per recreatieterrein verschillen. Waterrecreatie in De Weerribben en 

De Wieden zal vooral ondernomen worden vanuit terreinen, die direct aan recreatief water 
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liggen (in Giethoorn, Belt-Schutsloot, Wanneperveen). Vanuit terreinen in bosachtige 

omgeving, op afstand van De Wieden en De Weerribben (Paasloo, Eesveen, De Bult) zullen 

meer fiets- en wandeltochten ondernomen worden.  

 

Uit een onderzoek naar activiteiten van bezoekers aan De Wieden in 1995 bleek dat 50% 

vaartochten onderneemt met een motorboot, 12% met een zeilboot en 8% met een kano of 

roeiboot; 26% onderneemt wandeltochten en 36% fietstochten (Konijnenburg in Van der Hut et 

al. 2009). Uit een recent onderzoek naar het recreatief gedrag van personen die verblijven op 

De Eikenhof in Paasloo bleek dat 3,5% wel eens gaat varen en dat 35,6% fietstochten 

onderneemt. Deze percentages kunnen niet gebruikt worden om de frequentie van vaartochten 

te bepalen, maar wel is duidelijk dat bezoekers van De Wieden vaker varen dan recreanten die 

verblijven in de omgeving van Paasloo, de Eese en Willemsoord. De bijdrage aan de 

recreatiedruk vanuit Giethoorn, Belt-Schutsloot, Wanneperveen of Giethoorn zal daarom hoger 

zijn dan gemiddeld genomen het geval is vanuit een verblijfsaccommodatie in Steenwijkerland. 

Voor de recreatieterreinen geldt dat ongeveer de helft van het aantal verblijfseenheden nabij 

water is gelegen en ongeveer de helft nabij bosrijk gebied. Indien bijvoorbeeld vanuit Giethoorn 

- met 12% van de totale verblijfscapaciteit in Steenwijkerland - tien maal zo vaak gevaren wordt 

als vanuit een verblijfsaccommodatie nabij bosrijk gebied, de bijdrage aan vaarrecreatie 22% 

is. Hieruit kan worden afgeleid dat de bijdrage van verblijfsaccommodaties nabij recreatief 

water globaal twee maal zo groot kan zijn als verwacht wordt op basis van het aandeel in de 

totale verblijfscapaciteit in Steenwijkerland. Een groei van de verblijfscapaciteit in Giethoorn 

met 25% zou dan een groei van de waterrecreatie met zich meebrengen van 5,5% (aandeel 

was 22% en wordt 1,25 * 22= 27,5%) 

 

 

 

 

 

  



 

 

A&W-rapport 1818  Natuurtoets Bestemmingsplan Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen (Gemeente Steenwijkerland) 41 

 

Bijlage 2 Verstoringsmodel recreatievaart en 
moerasvogels  

In De Weerribben en De Wieden broeden moerasvogels die door recreatievaart verstoring 

kunnen ondervinden. De vaarintensiteit is in kaart gebracht op basis van luchtfoto's, waarop 

vaartuigen zichtbaar zijn, en tellingen van aantallen vaartuigen bij kanotelpunten, bruggen en 

sluizen (gegevens 2005-2009). Deze kaart is gebruikt om de verstoringsdruk in de omgeving 

van deze trajecten te modelleren in GIS. Daartoe is in een rasterkaart (met cellen van 50 x 50 

m) een ‘inversed distance weight’ prodecure toegepast. In dit geval houdt dat in dat binnen een 

maximale verstoringsafstand van 300 m langs vaarwegen in stappen van 50 m het 

verstoringseffect is gehalveerd (50% na 50 m, 25% na 100 m, 12,5% na 150 m, 6,25% na 200 

m, 3,1% na 250 m, 1,6% na 300 m). Dit verloop is vergelijkbaar met de manier waarop geluid 

zich vanuit een bron verspreid over de ruimte. Een soortgelijk verband is aangetoond voor 

verstoring van weidevogels en bosvogels langs snelwegen. Daarbij bleek dat een verhoging 

van de intensiteit leidt tot een grotere mate van verstoring langs de weg én tot een grotere 

verstoringsafstand (Reijnen et al. 1992). Een soortgelijke benadering is modelmatig toegepast 

voor een brede groep van broedvogels, op basis van vuistregels voor verstoringsafstanden 

(Henkens et al. 2003).  

 

Uit een statistische analyse met deze gegevens van de verstoringsrduk, het aanwezige areaal 

riet en de verspreiding van moerasbroedvogels (gegevens 2005-2010) blijkt dat de 

vaarintensiteit een significante voorspeller is voor de aanwezigheid van moerasbroedvogels, 

naast de kwetsbaarheid van de soorten. Zoals verwacht blijken soorten, die als minder 

verstoringsgevoelig bekend staan (zoals Snor en Rietzanger), minder nadelige effecten 

ondervinden van recreatievaart dan soorten die verstoringsgevoeliger lijken (Roerdomp, Bruine 

kiekendief, Purperreiger).  

 

Op basis van de gevonden relaties is een verstoringsmodel opgesteld. In dit model is ook 

rekening gehouden met andere verstoringsbronnen dan recreatievaart. Niet alleen via 

vaarwegen, maar ook via voetpaden, fietspaden en wegen kan verstoring optreden door 

recreatief gebruik. Deze invloed is buiten de analyse gehouden door vakken, waarbinnen zowel 

vaarwegen als paden en wegen voorkomen, buiten beschouwing te laten. 

 

Een volledige en nauwkeurige kaart met het areaal aan riet en de kwaliteit die relevant is voor 

moerasvogels is niet beschikbaar. Met name het aanbod aan overjarig riet is van belang. 

Gegevens over de leeftijd van de rietbestanden zijn echter niet beschikbaar. Uit de analyse 

blijkt dat de dichtheid van Rietzangers niet samenhangt met de vaarintensiteit. Daarom is het 

aantal Rietzangers per vak gebruikt als weegfactor: als maat voor het aanbod aan overjarig riet 

binnen vakken waarvan het areaal riet bekend is. 

 

Een analyse is uitgevoerd op basis van vakken van 50 x 50 m. Per vak is het aantal 

moerasbroedvogels, de oppervlakte riet en de verstoringsdruk bepaald. Omdat vogels een vrij 

groot activiteitengebied kunnen hebben is voor de Roerdomp en de Bruine kiekendief gewerkt 

met vakken van 200 x 200 m. Roerdomp en Bruine kiekendief blijken verreweg de hoogste 

broedvogeldichtheid te bereiken in gebiedsdelen waar niet gevaren wordt, of waar het aantal 

passages zeer laag ligt. Neemt het aantal passages op een afstand van minder dan 50 m toe 

tot globaal 5-10 passages op een zomerzondag, dan is de dichtheid sterk gereduceerd. Omdat 

er van uitgegaan is dat de verstoringseffecten met elke afstandsverlenging van 50 m 

gehalveerd wordt, komt deze situatie overeen met 10-20 bootjes op 50-100 m afstand, 20-40 

bootjes op 100-150 m, 40-80 bootjes op 150-200 m, 80-160 bootjes op 200-250 m en 160-320 
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bootjes op 250-300 m afstand. Ook bij de Snor is een effect zichtbaar; bij de Rietzanger is dat 

echter niet het geval. Zwarte stern, Grote karekiet en Purperreiger komen zo locaal voor dat de 

analysemethode niet toereikend is. 

 

Ecologisch gezien is dit goed verklaarbaar. Roerdompen zijn vooral tijdens het foerageren 

langs rietoevers zeer verstoringsgevoelig. Na het passeren van een vaartuig stopt een 

Roerdomp met foerageren en trekt zich terug in de dekking van het riet. Waarnemingen maken 

duidelijk dat in open gebied verstoring door wandelaars op een afstand van 100-300 m op kan 

treden (pers. obs. R.M.G. van der Hut). Uit verspreidingskaarten blijkt dat Roerdompterritoria 

over het algemeen op grotere afstand liggen van druk gebruikte routes. De Snor toont zich 

minder verstoringsgevoelig. Dit is begrijpelijk, omdat de Snor een soort is die zich ophoudt in 

de onderlaag van rietvegetaties. Kleinere soorten zijn bovendien meestal minder gevoelig voor 

verstoring (Krijgsveld et al. 2008). 

 

 

De relatieve dichtheid van moerasbroedvogels in relatie tot de vaarintensiteit in De Weerribben en De Wieden. 

Weergegeven is de relatieve broedvogeldichtheid (maximaal 100%)  en de vaarintensiteit, uitgedrukt in passages per 

zondag in het hoogseizoen, gebaseerd op een analyse van vakken van 50 x 50 m. De broedvogeldichtheid heeft 

betrekking op het aantal broedparen per 100 ha riet. Deze dichtheden zijn gewogen naar het aantal Rietzangers in de 

desbetreffende vakken, om rekening te houden met het aanbod aan overjarig riet. De vaarintensiteit heeft betrekking 

op verstoringsdruk door vaarrecreatie, waarbij de afstand tot een vaarweg wordt meegewogen. Verondersteld is dat 

verstoringseffecten tot maximaal 300 m optreden en per 50 m in omvang halveren. Een vaarintensiteit van 10 bootjes 

heeft betrekking hebben op een recreatiedruk van 10 bootjes binnen 0-50 m afstand, 20 bootjes binnen 50-100 m 

afstand, 40 bootjes binnen 100-150 m afstand, 80 bootjes binnen 150-200 m afstand, 160 bootjes binnen 200-250 m of 

320 bootjes binnen 250-300 m afstand.  

 

De gevonden relaties laten zien dat gemiddeld genomen een effect op één broedpaar 

Roerdomp op kan treden bij een verhoging van de vaarintensiteit met ca. 25%. Daarbij is er 

van uitgegaan dat deze toename in alle delen van vaargebieden optreedt. 
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Bijlage 3 Instandhoudingsdoelen  
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Essentietabel Natura 2000-gebied De Weerribben 

 

 
  

Kernopgaven

Opgave landschappelijke samenhang en 

interne compleetheid (Meren en 

moerassen)

4.08 Evenwichtig systeem

4.09 Compleetheid in ruimte en tijd

4.12 Overjarig riet

Instandhoudingsdoelstellingen

SVI 

Landelijk

Doelst. 

Opp.vl.

Doelst. 

Kwal.

Doelst. 

Pop.

Draagkracht 

aantal vogels

Draagkracht 

aantal paren

H3140 Kranswierwateren -- > > 4.08,%,W

H3150 Meren met krabbenscheer - > > 4.08,%,W

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) - > = 4.09,%,W

H6410 Blauwgraslanden -- = > 4.09,%,W

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = =

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) -- > > 4.09,%,W

H7140B Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden)

- = = 4.09,%,W

H7210 *Galigaanmoerassen - > > 4.09,%,W

H91D0 *Hoogveenbossen - = > 4.09,%,W

H1042 Gevlekte witsnuitlibel -- > > > 4.08,%,W

H1060 Grote vuurvlinder -- > > > 4.09,%,W

H1082 Gestreepte waterroofkever -- > > > 4.08,%,W

H1134 Bittervoorn - = = = 4.08,%,W

H1145 Grote modderkruiper - = = = 4.08,%,W

H1149 Kleine modderkruiper + = = = 4.08,%,W

H1318 Meervleermuis - = = =

H1903 Groenknolorchis -- = = = 4.09,%,W

H4056 Platte schijfhoren - = = = 4.08,%,W

A021 Roerdomp -- > > 10 4.12,W

A029 Purperreiger -- > > 10 4.12,W

A119 Porseleinhoen -- > > 30

A153 Watersnip -- = = 150

A197 Zwarte Stern -- > > 40 4.08,%,W

A292 Snor -- > > 100 4.12,W

A295 Rietzanger - = = 900

A298 Grote karekiet -- > > 20 4.12,W

Habitatsoorten

Broedvogels

Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het 

bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste 

kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de 

Natura 2000 gebieden). Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke 

betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek 

van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen 

(inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen.

Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en 

hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kwanswierwateren H3140 en meren met 

krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte schijfhoren H101X en 

vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145, kleine modderkruiper H1149 

en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte waterroofkever H1082. 

Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd: overgangs- en 

trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden) H7140_A en H7140_B met onder meer grote 

vuurvlinder H1060, groenknolorchis H1903 en vochtige heiden (laagveengebied) H4010_B, 

blauwgraslanden H6410, galigaanmoerassen *H7210 en hoogveenbossen H91D0, in 

samenstelling met gemeenschappen van open water.

Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van 

natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging door rietmoerasvogels, zoals roerdomp 

A021, purperreiger A029, snor A292, grote karekiet A298 en voor de noordse woelmuis 

*H1340. 

Kernopgaven

Habitattypen
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Essentietabel Natura 2000-gebied De Wieden 

 

 
 

 

 

Kernopgaven

Opgave landschappelijke samenhang en 

interne compleetheid (Meren en 

moerassen)

4.08 Evenwichtig systeem

4.09 Compleetheid in ruimte en tijd

4.11 Plas-dras situaties

4.12 Overjarig riet

4.15 Vochtige graslanden

4.16 Rui- en rustplaatsen

Instandhoudingsdoelstellingen

SVI 

Landelijk

Doelst. 

Opp.vl.

Doelst. 

Kwal.

Doelst. 

Pop.

Draagkracht 

aantal vogels

Draagkracht 

aantal paren

H3140 Kranswierwateren -- > > 4.08,%,W

H3150 Meren met krabbenscheer - > > 4.08,%,W

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) - > = 4.09,%,W

H6410 Blauwgraslanden -- = > 4.09,%,W 4.15,W

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = =

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) -- > = 4.09,%,W

H7140B Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden)

- = = 4.09,%,W

H7210 *Galigaanmoerassen - > > 4.09,%,W

H91D0 *Hoogveenbossen - = > 4.09,%,W

H1042 Gevlekte witsnuitlibel -- > > > 4.08,%,W

H1060 Grote vuurvlinder -- > > > 4.09,%,W

H1082 Gestreepte waterroofkever -- > > > 4.08,%,W

H1134 Bittervoorn - = = = 4.08,%,W

H1145 Grote modderkruiper - = = = 4.08,%,W

H1149 Kleine modderkruiper + = = = 4.08,%,W

H1163 Rivierdonderpad - = = = 4.08,%,W

H1318 Meervleermuis - = = =

Voldoende ruiplaatsen en rustgebieden voor watervogels zoals fuut A005, ganzen, slobeend 

A056 en kuifeend A061.

Kernopgaven

Habitattypen

Habitatsoorten

Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het 

bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste 

kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de 

Natura 2000 gebieden). Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke 

betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaïek 

van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen 

(inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen.

Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en 

hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kwanswierwateren H3140 en meren met 

krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte schijfhoren H101X en 

vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145, kleine modderkruiper H1149 

en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte waterroofkever H1082. 

Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd: overgangs- en 

trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden) H7140_A en H7140_B met onder meer grote 

vuurvlinder H1060, groenknolorchis H1903 en vochtige heiden (laagveengebied) H4010_B, 

blauwgraslanden H6410, galigaanmoerassen *H7210 en hoogveenbossen H91D0, in 

samenstelling met gemeenschappen van open water.

Plas-dras situaties voor smienten A050 en broedvogels zoals porseleinhoen A119 en 

kemphaan A151, kwartelkoning A122 en noordse woelmuis *H1340.

Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van 

natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging door rietmoerasvogels, zoals roerdomp 

A021, purperreiger A029, snor A292, grote karekiet A298 en voor de noordse woelmuis 

*H1340. 

Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410, glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B, met name kievitsbloemhooilanden, 

mede als leefgebied van de kemphaan A151 en watersnip A153.
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Vervolg essentietabel Natura 2000-gebied De Wieden 

 

 
 

H1393 Geel schorpioenmos -- > > >

H1903 Groenknolorchis -- = = = 4.09,%,W

H4056 Platte schijfhoren - = = = 4.08,%,W

A017 Aalscholver + = = 1000

A021 Roerdomp -- = = 30 4.12,W

A029 Purperreiger -- = = 50 4.12,W

A081 Bruine Kiekendief + = = 20

A119 Porseleinhoen -- = = 20 4.11,W

A122 Kwartelkoning - > > 20 4.11,W

A153 Watersnip -- = = 120 4.15,W

A197 Zwarte Stern -- = = 200 4.08,%,W

A275 Paapje -- > > 5

A292 Snor -- > > 100 4.12,W

A295 Rietzanger - = = 3000

A298 Grote karekiet -- > > 20 4.12,W

A005 Fuut - = = 110 4.16

A017 Aalscholver + = =

A037 Kleine Zwaan - = = 8

A041 Kolgans + = (<) = 3800 4.16

A043 Grauwe Gans + = (<) = 1100 4.16

A050 Smient + = = 500 4.11,W

A051 Krakeend + = = 150

A059 Tafeleend -- = = 210

A061 Kuifeend - = = 430 4.16

A068 Nonnetje - = = 30

A070 Grote Zaagbek -- = = 20

A094 Visarend + = = 2

Legenda

W Kernopgave met wateropgave

% Sense of urgency: beheeropgave

% Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)

 = Behoudsdoelstelling

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

Broedvogels

Niet-broedvogels
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Bijlage 4 Natuurwetgeving  

Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 in werking getreden. Daarmee 

verankerde Nederland de gebiedsbescherming van de Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn in nationale wetgeving. De Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld op basis van 

de aangewezen Vogelrichtlijn- c.q. Habitatrichtlijngebieden. Handelingen die deze gebieden 

schaden zijn verboden, tenzij het bevoegd gezag vergunning verleent. Habitatrichtlijngebieden 

zijn aangewezen wegens bijzondere habitattypen en soorten. Vogelrichtlijngebieden zijn 

aangewezen ter bescherming van leefgebieden van bedreigde vogels en trekvogels. De 

soorten en habitattypen waarvoor een gebied is aangewezen, worden de ‘kwalificerende 

waarden’ genoemd. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat voor ieder Natura 2000-gebied een 

aanwijzingsbesluit wordt opgesteld waarin heldere instandhoudingsdoelen zijn vastgelegd. 

Daarin is vastgelegd hoe habitattypen en soorten in een Natura 2000-gebied beschermd 

worden en welke activiteiten in en om de Natura 2000- gebieden zijn toegestaan.  

 

Beschermde Natuurmonumenten 

Onder de huidige Natuurbeschermingswet is het onderscheid tussen Staatsnatuurmonumenten 

en Beschermde Natuurmonumenten vervallen. Beide vallen onder de noemer Beschermde 

Natuurmonumenten. Als Beschermde Natuurmonumenten binnen Natura 2000-gebieden 

liggen, worden de natuurwaarden en het natuurschoon waarvoor deze gebieden onder de oude 

wet zijn aangewezen, opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende 

Natura 2000-gebied. Het oude beschermingsregime treedt terug. Handelingen in of rondom 

Beschermde Natuurmonumenten die buiten de Natura 2000-gebieden liggen, zijn verboden als 

ze schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis of 

voor dieren en planten in dat gebied, of als ze het Beschermde Natuurmonument ontsieren. Dit 

geldt echter niet als de minister van LNV of de provincie een vergunning heeft verleend.  

 

Externe werking 

De kwaliteit van Natura 2000-gebieden is mede afhankelijk van de ruime omgeving. Als een 

activiteit die buiten een beschermd gebied plaats zal vinden, negatieve gevolgen kan hebben 

voor een Natura 2000-gebied, moet deze beoordeeld worden. Locale en regionale overheden 

mogen in bestemmingsplannen geen ontwikkelingen mogelijk maken die in potentie een 

bedreiging voor Natura 2000-gebieden inhouden. Dit geldt voor nieuwe ontwikkelingen maar in 

beginsel ook voor bestaand gebruik.  

 

Activiteiten op korte afstand van een Natura 2000-gebied kunnen kwalificerende soorten in het 

Natura 2000-gebied verstoren of verontrusten. Ook activiteiten op grotere afstand van een 

Natura 2000-gebied kunnen gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden, zoals hydrologische 

effecten (bijvoorbeeld als gevolg van grote grondwateronttrekkingen) en een toename van 

vliegverkeer. Verstoring treedt ook op wanneer kwalificerende soorten vanuit het Natura 2000-

gebied gebruik maken van de omgeving en dat gebruik door ruimtelijke ontwikkelingen minder 

mogelijk wordt. De bescherming van Natura 2000-gebieden is dus ook buiten de 

gebiedsgrenzen van kracht. Dit wordt aangeduid met de term externe werking.  

 

Toetsing volgens de Natuurbeschermingswet 

Als er nieuwe activiteiten in of nabij een Natura 2000-gebied plaatsvinden, moet oriënterend 

onderzoek uitwijzen of er een kans is dat deze significant negatieve effecten op de 
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instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden hebben. Deze oriëntatie is de Voortoets. 

Er zijn drie uitkomsten daarvan mogelijk (ministerie van LNV 2005): 

 

1 Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 nodig is. 

2 Er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit 

betekent dat een vergunning moet worden aangevraagd die vergezeld moet gaan van de 

zogenoemde Verslechterings- en verstoringstoets. 

3 Er is een kans op een significant negatief effect. Dan moet een vergunningsprocedure 

worden gevolgd die vergezeld moet gaan van een Passende beoordeling. Hiervoor is 

onderzoek nodig op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake. Als op grond 

hiervan wederom blijkt dat niet valt uit te sluiten dat het plan significante gevolgen heeft voor 

het gebied, kan de provincie slechts een vergunning verlenen als voldaan wordt aan de 

zogenaamde ‘ADC-criteria’. Dat wil zeggen dat er geen alternatieven (A) voor het plan zijn, 

er een dwingende reden van groot openbaar belang (D) met het plan is gemoeid en vóór de 

ingreep compensatie van natuurwaarden (C) is gerealiseerd. 

 

Flora- en faunawet 

 

In de Flora- en faunawet is de bescherming geregeld van soorten die in die wet zijn genoemd. 

Deze soorten zijn ingedeeld in beschermingscategorieën (Besluit vrijstelling beschermde dier- 

en plantensoorten). Daarnaast geldt voor alle in het wild levende dieren en planten en hun 

directe leefomgeving de ‘zorgplicht’. Vanaf 26 augustus 2009 geldt een gewijzigde aanpak 

betreffende de beoordeling van ontheffingsaanvragen. 

  

Zorgplicht 

De zorgplicht houdt in dat iedereen dient te voorkomen dat zijn handelen nadelige gevolgen 

voor flora en fauna heeft. Als dat niet mogelijk is, dienen die gevolgen zoveel mogelijk beperkt 

of ongedaan gemaakt te worden (artikel 2). De zorgplicht geldt altijd, zowel voor beschermde 

als onbeschermde soorten. Bij overtreding zijn er overigens geen sancties. 

  

Beschermde soorten 

In de Flora- en faunawet heeft de overheid van nature in Nederland voorkomende planten- en 

diersoorten aangewezen die beschermd moeten worden. Ook de beschermde soorten onder 

de Europese richtlijnen (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) zijn hierin opgenomen. De 

bescherming houdt in dat het verboden is om beschermde, inheemse planten te beschadigen 

(artikel 8). Het is ook verboden om beschermde, inheemse dieren te doden, verontrusten, dan 

wel hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te 

beschadigen, te vernielen, uit te halen of te verstoren (artikelen 9 tot en met 12).  

  

Zorgvuldig handelen 

‘Zorgvuldig handelen’ (artikelen 2b, 2c, 2d en 16c AMvB) gaat verder dan het voldoen aan de 

zorgplicht. Dit begrip is gekoppeld aan de beschermde soorten waarvoor ontheffing kan 

worden aangevraagd. Niet-zorgvuldig handelen is strafbaar. Zorgvuldig handelen vereist altijd 

een inspanning om te overzien wat de beoogde ingreep teweeg zal brengen. Een 

initiatiefnemer moet bijvoorbeeld altijd vooraf inventariseren welke beschermde, niet-

vrijgestelde soorten aanwezig zijn in een gebied waar een ingreep is gepland. Ook moet hij in 

redelijkheid alles doen of laten om te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, dat de 

artikelen 8-12 van de Flora- en faunawet worden overtreden. De eerste stap daartoe is een 

goede planning, bijvoorbeeld om verstoring van dieren in de voortplantingstijd te voorkomen.  
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Beschermingsregimes 

In 2005 is een aantal wijzigingen van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) bij de Flora- 

en faunawet in werking getreden. Hierdoor is het beschermingsregime van inheemse 

beschermde planten en dieren vastgelegd. Er zijn vier beschermingscategorieën, namelijk voor 

de soorten in tabel 1, 2 en 3 en de vogels. De indeling van de soorten is bepaald door de 

zeldzaamheid of de mate van bedreiging van soorten in Nederland, waarbij ook de 

aangewezen onder de Habitatrichtlijn zijn ingepast. Het gaat om de volgende 

beschermingscategorieën en de beoordeling voor projecten in het kader van ruimtelijke 

ontwikkeling: 

  

Licht beschermde soorten van tabel 1. Voor deze soorten geldt een algehele vrijstelling. 

Middelzwaar beschermde soorten van tabel 2. Dit zijn soorten waarvoor bij ruimtelijke 

ontwikkeling vrijstelling mogelijk is, mits aantoonbaar wordt gewerkt conform een door LNV 

goedgekeurde gedragscode. 

Zwaar beschermde soorten van tabel 3. Bij verstoring daarvan kan een ontheffing nodig zijn.  

Vogels. 

  

Een ontheffing is een toestemming om in een bepaald geval af te kunnen wijken van een of 

meer verbodsbepalingen, zoals deze zijn vastgelegd in de artikelen 8 t/m 13 van de Flora- en 

faunawet. 

  

Tabel 1 

Deze tabel bevat licht beschermde, algemeen voorkomende planten- en diersoorten, zoals 

Zwanenbloem, Bruine kikker, Bosmuis, Bunzing en Egel. De wetgever gaat ervan uit dat 

verlening van vrijstelling voor deze soorten geen afbreuk doet aan hun huidige, gunstige staat 

van instandhouding. Bij ruimtelijke ontwikkeling hoeft voor de verstoring van deze soorten geen 

ontheffing te worden aangevraagd. Uiteraard geldt wél de zorgplicht (zie hiervoor). 

 

Tabel 2 

De tweede categorie betreft middelzwaar beschermde soorten. Hieronder is beschreven hoe 

met verstoring van deze soorten moet worden omgegaan bij gebruik van een gedragscode en 

zonder het gebruik daarvan. 

  

Wanneer de beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een gedragscode, hoeft 

voor de verstoring van soorten van tabel 2 geen ontheffing te worden aangevraagd. De 

gedragscode vermeldt hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade aan planten en 

dieren en hun verblijfplaatsen kan worden voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt. De 

gedragscode die voor vrijstelling is vereist, moet goedgekeurd zijn door LNV en van toepassing 

zijn op de beoogde activiteit. Op de site van LNV zijn alle goedgekeurde gedragscodes 

beschikbaar die door verscheidene brancheorganisaties zijn opgesteld. Er moet aantoonbaar 

volgens de gedragscode worden gewerkt om te voldoen aan de bewijslast. Dit betekent dat de 

werkprocessen gedocumenteerd moeten worden. 

  

Als er geen gedragscode wordt gebruikt bij de uitvoering van de beoogde werkzaamheden, 

moet bij overtreding van de artikelen 8-12 een ontheffing worden aangevraagd. De toetsing die 

dan plaatsvindt, betreft een ‘lichte toets’. Hierbij wordt getoetst of de activiteiten de gunstige 

staat van instandhouding van een soort in gevaar brengen. Deze toets vereist dat er inzicht 

moet zijn in de betekenis van het plangebied als leefgebied voor de soort in relatie tot de 

omliggende populaties. Als dat inzicht niet bestaat, dient daar onderzoek naar plaats te vinden 
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(omgevingscheck). Dat kan betekenen dat ook onderzoek buiten het plangebied nodig is. De 

aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

  

In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door uw activiteiten? 

Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

  

Indien kan worden aangetoond dat de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van een soort wordt gegarandeerd, hoeft er bij een ruimtelijke ontwikkeling 

geen ontheffing te worden aangevraagd ten aanzien van soorten uit tabel 2. Dat betekent 

vrijwel altijd dat, aantoonbaar opgenomen in de plannen, voldoende mitigerende en/of 

compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Is die garantie niet te geven (bijvoorbeeld 

doordat de mitigerende maatregelen mogelijk niet afdoende zijn), dan moet alsnog via een 

ontheffingsaanvraag aan LNV worden gevraagd om te bepalen of een ontheffing nodig is. 

  

Tabel 3.  

Dit betreft zwaar beschermde soorten. Deze tabel bevat de soorten die zijn vermeld in Bijlage 1 

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en de soorten die zijn vermeld in Bijlage 

IV van de Habitatrichtlijn. Wanneer ten aanzien van een of meer soorten uit Bijlage 1 of Bijlage 

IV verbodsbepalingen worden overtreden door een ruimtelijke ontwikkeling, kan een 

ontheffingsaanvraag nodig zijn, die wordt getoetst aan de volgende criteria:  

 In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door de activiteiten? 

 Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 Is er een wettelijk belang? 

 Is er een andere bevredigende oplossing? 

  

Voor een ontheffing moet aan alle criteria zijn voldaan.  

  

Voor de Bijlage 1-soorten van tabel 3 kan ontheffing worden aangevraagd op grond van de 

belangen die in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten zijn genoemd. Bij 

een ruimtelijke ingreep kan het om de volgende belangen gaan: 

 Bescherming van flora en fauna. 

 Volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 Dwingende reden van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor milieu, wezenlijk gunstige effecten. 

 Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

  

Voor de Bijlage IV-soorten van tabel 3 geldt dat er alleen vrijstelling mogelijk is op grond van de 

wettelijke belangen die in de Habitatrichtlijn zijn genoemd. Deze zijn:  

 Bescherming van flora en fauna. 

 Volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 Dwingende reden van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor milieu, wezenlijk gunstige effecten. 

  

Het belang van een ruimtelijke ontwikkeling geldt voor deze soorten dus niet.  

  

Indien kan worden aangetoond dat de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van een soort wordt gegarandeerd, hoeft er bij een ruimtelijke ontwikkeling 

geen ontheffing te worden aangevraagd ten aanzien van soorten uit tabel 3. Dat betekent 

vrijwel altijd dat, aantoonbaar opgenomen in de plannen, voldoende mitigerende en/of 
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compenserende maatregelen worden uitgevoerd. Is die garantie niet te geven (bijvoorbeeld 

doordat de mitigerende maatregelen mogelijk niet afdoende zijn), dan moet alsnog via een 

ontheffingsaanvraag aan LNV worden gevraagd om te bepalen of een ontheffing nodig is. 

  

Vogels 

Tijdens werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de broedperiode van vogels. De 

Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen, maar van veel 

vogelsoorten is bekend dat de broedperiode ligt tussen half maart en half juli. Het is voor de 

wet van belang of broedgevallen aanwezig zijn die door de werkzaamheden kunnen worden 

verstoord. De meeste soorten zijn elk broedseizoen in staat om een nieuw nest te maken. 

Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens de broedperiode onder 

bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor verstorende werkzaamheden 

buiten de broedperiode is dus geen ontheffing nodig. Er is evenmin ontheffing nodig voor het 

nemen van maatregelen vooraf aan de broedperiode, die de vestiging van vogels voorkomen. 

Ontstaan er binnen of nabij het plangebied toch nesten die kunnen worden verstoord, dan 

dienen de werkzaamheden te worden gestaakt tot na de broedperiode.  

  

Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het gehele jaar gebruiken, zijn jaarrond 

beschermd. Er is in augustus 2009 door LNV een indicatieve lijst gepubliceerd van jaarrond 

beschermde vogelnesten, waarin vijf categorieën zijn te onderscheiden. Daarin zijn 

bijvoorbeeld Gierzwaluw, Kerkuil, Ransuil, Roek en Sperwer opgenomen. Eén van de 

categorieën betreft soorten die geen jaarrond beschermde verblijfplaats hebben, maar wel 

vaak terugkeren naar de locatie waar zij het vorige jaar gebroed hebben. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor zwaluw- en spechtensoorten. 

  

Indien kan worden aangetoond dat de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de vogelsoorten op bovengenoemde lijst wordt gegarandeerd, hoeft er bij 

een verstoring geen ontheffing te worden aangevraagd. Dat betekent vrijwel altijd dat er een 

omgevingscheck van belang is om te kunnen bepalen of nabij het plangebied voldoende 

leefruimte beschikbaar is. Een deskundige bepaalt dan of er voldoende gelegenheid is voor de 

soort om zelfstandig een vervangend nest te vinden in de omgeving. Is dit niet het geval, dan 

moet, voor zover mogelijk, een alternatief nest worden geboden. Is dat ook niet mogelijk, dan 

moet ontheffing worden aangevraagd.  

  

Voor vogels geldt dat alleen ontheffing kan worden verkregen op grond van een wettelijk 

belang uit de Vogelrichtlijn. Deze belangen zijn: 

• Bescherming van flora en fauna. 

• Veiligheid van het luchtverkeer. 

• Volksgezondheid of openbare veiligheid.  

  

Het belang van een ruimtelijke ontwikkeling geldt voor deze soorten dus niet. 

Rode Lijsten 

 

Nederland heeft voor een aantal bedreigde en kwetsbare planten- en diergroepen Rode Lijsten 

samengesteld. De doelstelling van de Rode Lijst is het bieden van duurzame bescherming aan 

een soort en zijn leefgebied. De Rode Lijst bestaat uit Nederlandse soorten die vanwege hun 

aantalsverloop of kwetsbaarheid speciale aandacht nodig hebben om hun voorkomen in ons 

land veilig te stellen. Hoewel de Rode Lijsten officieel door het ministerie van LNV zijn 

vastgesteld, hebben ze geen juridische status. Wel verwacht het ministerie van LNV van de 

verschillende overheden en terreinbeherende organisaties dat zij bij beleid en beheer rekening 

houden met de Rode Lijsten. Een aantal Rode-Lijstsoorten is ondergebracht in de Flora- en 
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faunawet. Op 26 augustus 2009 zijn wijzigingen uitgevoerd in de soortenlijsten van de Rode 

Lijst.  

  

Lijst vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 

Deze lijst van de Dienst Regelingen betreft de vogelsoorten waarvan de nesten het jaarrond 

beschermd zijn; deze is vanaf 26 augustus 2009 van toepassing (Ministerie van LNV 2009). De 

vogelsoorten maken gedurende het gehele jaar gebruik van de nestplaats of keren jaarlijks 

terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele leefomgeving daarvan worden daarom 

het gehele jaar beschermd. In de oorspronkelijke lijst van LNV is abusievelijk de Huismus 

weggevallen. Deze is door ons in onderstaande lijst toegevoegd. 

 

Jaarrond beschermde 

vogelsoort 

Aantal broedparen 

(SOVON 2002) 

Kolonie-

broeder 

Aanwezig 

in 

bebouwde 

kom 

Aanwezig in 

(beschermde) 

natuurgebieden 

Categorie 

vaste 

nesten* 

Boomvalk 750-1.000 Nee Nee Ja 4 

Buizerd 8.000-10.000 Nee Nee Ja 4 

Gierzwaluw 30.000-60.000 Nee Ja Nee 2 

Grote gele kwikstaart 240-300 Nee Nee Ja 3 

Havik 2.000 Nee Nee Ja 4 

Huismus 500.000-1.000.000 Ja Ja Nee 2 

Kerkuil 1.750 Nee Ja Nee 3 

Oehoe 3 Nee Nee Ja 3 

Ooievaar 400 Nee Ja Nee 3 

Ransuil 5.000 Nee Nee Ja 4 

Roek 60.000-65.000 Ja Ja Nee 2 

Slechtvalk 8-10 Nee Ja Ja 3 

Sperwer 4.500 Nee Nee Ja 4 

Steenuil 6.000 Nee Ja Nee 1 

Wespendief 700 Nee Nee Ja 4 

Zwarte wouw 0-1 Nee Nee Ja 4 

 

* Er zijn vier categorieën van nesten die het hele jaar door beschermd zijn: 

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 

de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, 

Gierzwaluw en Huismus). 

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk). 

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 
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1.    Inleiding 

Het voorontwerpbestemmingsplan Giethoorn heeft met de bijbehorende stukken van 31 juli 2013 

tot en met 10 september 2013  (6 weken) ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in 

de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie in te dienen op het voorontwerpbestemmingsplan. 

Gelijktijdig heeft het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro plaatsgevonden. 

 

Naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 47 inspraak- en 3 

vooroverlegreacties ingediend. In deze reactienota is de inhoud daarvan kort samengevat en 

voorzien van een gemeentelijke reactie. 

 

De reactienota heeft de volgende opzet. In paragraaf 2 wordt een overzicht gegeven van alle 

indieners . In paragraaf 3 worden de inspraakreacties van elke indiener kort samengevat en per 

onderdeel van een gemeentelijke reactie voorzien. In paragraaf 4 wordt ingegaan op de ontvangen 

vooroverlegreacties. 

 

Bij de besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders over het in procedure 

brengen van het ontwerpbestemmingsplan zal over de inspraak- en vooroverlegreacties worden 

besloten. De indieners van een inspraak- en vooroverlegreactie zullen schriftelijk worden 

geïnformeerd over de te volgen vervolgprocedure. 

 

 



 

2.   Overzicht Inspraakreacties 

Naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan  zijn de volgende 47 inspraakreacties 

ingediend 

 

Nr. Naam Adres 

1. Th. Schemmekes Molenweg 28, Giethoorn 

2. E. Nierstrasz Binnenpad 97, Giethoorn 

3. P. Spijkstra-Jorritsma Noorderpad 6, Giethoorn 

4. W. Platte-Boer Essendreef 11, Giethoorn 

5. L. Otto Meester Hofstraat 19, Giethoorn 

6. Van den Heuvel Binnenpad 47a, Giethoorn 

7.  M. van Staveren Langesteeg 12, Giethoorn 

8.  W. Boer Beulakerweg 8a, Giethoorn 

9. B. Luitjes Beulakerweg 23, Giethoorn 

10.  A. Vermeij Zuiderpad 5, Giethoorn 

11. Kollen Binnenpad 88, Giethoorn 

12. Kollen Binnenpad 139, Giethoorn  

13. Museumboerderij ‘t Olde Maat-Hus Binnenpad 52, Giethoorn 

14.  G. Meutgeert Binnenpad 61, Giethoor 

15. T. Oudkerk-Koopal Kerkweg 39C, Giethoorn 

16. M. van den Heuvel/Botenverhuur  Binnenpad 47, Giethoorn 

17. A. v.d. Water Kerkweg 41, Giethoorn 

18. J. Hamstra Beulakerweg 141, Giethoorn 

19. H. Smit / Broer botenverhuur Binnenpad 16, Giethoorn 

20. H. Smit (nr. 42) en H. Smit (nr. 54) Binnenpad 64, Giethoorn 

21. H. Vink Binnenpad 72, Giethoorn 

22. R. Kamer/Anker rechtshulp  

namens T. Schemmekes 

Molenweg 28, Giethoorn 

23.  M. Penning en P. Olthof Kerkweg 50a, Giethoorn 

24.  H. Jager Kanaaldijk 13, Giethoorn 

25.  N. Jager Beulakerweg 60, Giethoorn 

26. P. Boender en G. Bakker Beulakerweg 83, Giethoorn 

27. H. Bijl Langesteeg 1, Giethoorn 

28. G. van Vossen Beulakerweg 118, Giethoorn 

29. H. Doze Beulakerweg 143, Giethoorn 

30. H. Luitjes Beulakerweg 23/23a, Giethoorn 

31. F. Visser en N. Zijlstra  

namens The Old Earth VOF 

Binnenpad 43 

32. H. Smit Binnenpad 54 

33. D. Fransen Binnenpad 22 

34. V.O.F. Kiosk Koppers Ds. T.O. Hylkemaweg 13 

35. R. van Eeden en T. van Eeden Binnenpad 41 

36. J. Oort Binnenpad 105 

37. Smit Giethoorn / H. Smit Zuiderpad 52 (adres Smit is nr. 58) 



38. Smit Giethoorn / G.S. Smit Rumph, 

H. Smit, J. Smit 

Zuiderpad 21(adres Smit is nr. 58) 

39. Smit Giethoorn / H. Smit Zuiderpad 60 (adres Smit is nr. 58) 

40. Smit Giethoorn / H. Smit Zuiderpad 58 (adres Smit is nr. 58) 

41.  J Mol en J. Mol-de Boer Kerkweg 35a 

42. K. Mol en P. Bruinink Kerkweg 46B 

43. E. Hetebrij en T. Tuenter-Hetebrij Beulakerweg 74 

44. R. de Jonge Beulakerweg 30 

45. W. de Jonge Noorderpad 2 

46. D. Foorthuis Molenweg 20 

47. H. Gorte Beulakerweg 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Beantwoording van de Inspraakreacties 

3.1 Inspreker 1 

3.1.1 Gronden ten zuiden van Molenweg 28 

Inspreker dient bezwaar in tegen het toestaan van bebouwing en erfafscheidingen (tot 2 m hoog) 

op de gronden ten zuiden van Molenweg 28, horende bij de percelen Molenweg nr. 18 en 20. In het 

huidige bestemmingsplan is de openheid van deze plek, tegenover zijn woning, gewaarborgd  

door de natuurbestemming. Echter in het nieuwe bestemmingsplan heeft het de bestemming tuin 

gekregen.  

 

Reactie 

Het doel is om op het betreffende perceel bebouwing tegen te gaan. De bestemming Natuur biedt 

hiervoor de meeste zekerheid. De bestemming van het perceel zal dan ook worden teruggebracht 

naar de bestemming Natuur. 

 
 

3.1.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 1 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

  

3.2 Inspreker 2 

3.2.1 Bestemming Eendrachtsplein Gieterse Poort 

Inspreker wenst veruiming van de bestemming van Eendrachtsplein: niet alleen detailhandel 

toestaan maar ook moet  een makelaardij, supermarkt, fitnesscentrum, kantoor e.d.  mogelijk zijn 

op de begane grond nr. 2, nr. 4 en onder de appartementen.  In de huidige situatie zijn er reeds een  

makelaardij en supermarkt gevestigd. 

Reactie 

In het betreffende pand zijn meerdere functies aanwezig. De bestemming Detailhandel dekt de 

lading niet. Derhalve wordt de bestemming gewijzigd naar Gemengd – 1 met de aanduiding 

‘detailhandel’.  

 

3.2.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 2 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 



3.3 Inspreker 3 

3.3.1 Bouwvlak  Noorderpad 6 

Inspreker wenst het gelijktrekken van het bouwvlak van Noorderpad 6 met de omgeving. Dit is nu 

in gebruik als tuin.  

Reactie 

Met het verzoek wordt aangesloten bij de bouwmogelijkheden van de omliggende woningen. Er 

zijn geen redenen om dit perceel minder bouwmogelijkheden toe te kennen. Daarnaast worden de 

gronden al gebruikt voor woondoeleinden. Derhalve zal de bestemming ‘Wonen’ worden 

uitgebreid.  

 
 

3.3.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 3 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.4 Inspreker 4 

3.4.1 Bestemming Molenweg 4B 

Inspreker wenst de bestemming van Molenweg 4B als tuin.   

Reactie 

Een gedeelte van het perceel is ingericht als tuin. Een ander gebruik is ook niet te verwachten. 

Omdat bebouwing wel tegengegaan moet worden  om de openheid te waarborgen, zal het perceel 

bestemd worden als tuin. 

 
 



3.4.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 4 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.5 Inspreker 5 

3.5.1 Rooilijn Meester Hofstraat 19 e.o.  en  hoogte bijgebouwen 

Inspreker wil ten eerste handhaving van de rooilijn overeenkomstig het huidige bestemmingsplan. 

Ten tweede wil hij/zij beperking van de hoogte van bijgebouwen tot 1 m hoogte, zodat een 

botenhuis mogelijk is maar niet de zichtlijn beïnvloedt.  

Reactie 

In het bestemmingsplan ‘Giethoorn, Ds.T.O. Hylkemaweg e.o.’ hebben de betreffende gronden ook 

de bestemming Tuin. Bij omliggende percelen is de strook langs het water ook bestemd als Tuin. 

De bestemming zal conform dat bestemmingsplan worden bestemd. Ten aanzien van de 

botenhuizen geldt dat het bestemmingsplan een maximum hoogte kent. Het staat inspreker vrij om 

een botenhuis met een lagere bouwhoogte te realiseren. Omdat in meer gebieden buiten het 

beschermde dorpsgezicht botenhuizen met een hogere bouwhoogte dan 1 meter voorkomen, zal de 

regeling niet aangepast worden. Anders wordt het bestemmingsplan beperkter voor die gebouwen. 

 
 

3.5.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 5 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.6 Inspreker 6 

3.6.1 Bestemming woning Binnenpad 47a 

Conform de uitspraak van de Raad van State d.d. 30 januari 2013 dient de woning als zodanig 

bestemd te worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

Reactie 

Het perceel zal worden betrokken bij het bestemmingsplan Giethoorn. Daarbij zal het pand wel 

bestemd blijven als bedrijfswoning ten behoeve van het recreatieterrein, maar in de regels zal 

worden opgenomen dat het pand door de huidige bewoners gebruikt mag worden als reguliere 

woning. Wanneer zij de woning verlaten, zal het pand weer als bedrijfswoning gebruikt moeten 

worden. 

 

3.6.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 6 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 



 

3.7 Inspreker 7 

3.7.1 Mogelijk maken van bedrijfswoning in bestemmingsvlak Horeca Langesteeg 12 

Inspreker wil graag dat binnen het bestemmingsvlak Horeca de bedrijfswoning weer wordt 

opgenomen. In 2009 zijn de boerderij + restaurant verbrand. Inmiddels is het restaurant herbouwd 

en nu wenst de inspreker een woning te realiseren los van het bedrijfspand.  

 

Reactie 

Het bestemmingsplan “Giethoorn 1994” stond een inpandige bedrijfswoning toe. Het los bouwen 

van de bedrijfswoning moet worden beoordeeld vanuit stedenbouwkundig oogpunt en de 

cultuurhistorische waarden van dit gedeelte van het beschermd dorpsgezicht. Dit wordt gezien als 

een nieuwe ontwikkeling en dergelijke gevallen worden niet meegenomen bij de actualisatie van 

de bestemmingsplannen. Wel zal de bestemming in overeenstemming worden gebracht met het 

bestemmingsplan “Giethoorn 1994”. Daarvoor zal het bouwvlak worden aangepast en zal in de 

regels worden opgenomen dat er inpandig een bedrijfswoning is toegestaan. 

 

3.7.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 7 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.8 Inspreker 8 

3.8.1 Bestemming Beulakerweg 8A 

Inspreker wil verruiming van de (agrarische) bestemming van Beulakerweg 8A zodat er ook een 

thee- en koffieschenkerij mogelijk is.   

 

Reactie 

Artikel 4.5.1. van de planregels kent de afwijkingsmogelijkheden voor complementaire daghoreca 

(waaronder thee- en koffieschenkerij) toe te staan. Na inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

kan een aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend om het gewenste gebruik mogelijk 

te maken. 
 

3.8.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 8 geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 



 

3.9 Inspreker 9 

3.9.1 Bestemming Beulakerweg 23a 

Inspreker wil behoud van de bestemming Bedrijf conform het huidige bestemmingsplan i.p.v. de 

bestemming Wonen.   

 

Reactie 

Het perceel wordt nog gebruikt ten behoeve van bedrijfsdoeleinden en was ook als zodanig 

bestemd. De bestemming Wonen zal dan ook gewijzigd worden om de bedrijfsbestemming weer 

terug te brengen. 

 

3.9.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 9 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.10 Inspreker 10 

3.10.1 Bouwvlak Zuiderpad 5 

Inspreker wil aanpassing van het bouwvlak tot achter de schuur in lijn met het bouwvlak van 

Zuiderpad 5A. 

 

Reactie 

Op de betreffende gronden is een legale schuur aanwezig. Omdat het perceel gebruikt wordt voor 

woondoeleinden en omliggende percelen vergelijkbare bouwrechten hebben, zijn er geen 

bezwaren om de bestemming aan te passen. Hiermee wordt de bestaande bebouwing ook correct 

bestemd. 

 
 

3.10.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 10 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 



 

3.11 Inspreker 11 

3.11.1 Bestemming en bouwvlak Binnenpad 88 

Inspreker wenst ten eerste aanpassing van de bestemming conform de huidige situatie: 

appartement in achterhuis, B&B, botenverhuur, verkoop van thee/koffie/ijs, koek en soepie.  

Ten tweede is het verzoek het bebouwingsvlak te verruimen zodat het bestaande bijgebouw er 

binnen valt.  

 

Reactie 

Het betreffende pand is op de verbeelding voorzien van de aanduiding ‘appartementen’. In de 

regels is echter niet opgenomen dat panden met die aanduiding gebruikt mogen worden voor 

overnachtingen. Dit zal alsnog worden opgenomen. In de regels zal ook worden opgenomen dat 

op percelen met de aanduiding voor botenverhuur, de verhuur van boten is toegestaan.  

De daghoreca (theeschenkerij e.d.) en bed&breakfast past binnen recreatiebedrijf en vraagt geen 

aanpassing van de regels.  

 

Het bijgebouw is met vergunning gebouwd en wordt ook conform de doeleindenomschrijving 

gebruikt. Gelet hierop is uitbreiding van het bouwvlak niet bezwaarlijk. 

 

3.11.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 11 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.12 Inspreker 12 

3.12.1 Bestemming Binnenpad 139 

Inspreker wenst dat de vergunning voor botenverhuur weer wordt opgenomen, in aanvulling op 

de woonbestemming, voor Binnenpad 139. 

 

Reactie 

Inspreker heeft een vergunning voor botenverhuur. Het perceel zal dan ook van de correcte 

aanduiding worden voorzien. 

 

3.12.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 12 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.13 Inspreker 13 

3.13.1 Aanduidingen museumboerderij 

Specifieke elementen van de museumboerderij – het stookhok, de tjasker en het ooievaarsnest van 

ca. 7,5 hoog -  dienen te worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

Reactie 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het wenselijk om het stookhok aan te duiden. In de regels 

wordt een regeling opgenomen ter bescherming van deze waarde. Ditzelfde zal gebeuren voor 

andere stookhokjes in Giethoorn. Een tjasker is mogelijk binnen de regeling betreffende 



bouwwerken, geen gebouw zijnde. Hoewel dit bouwwerk cultuurhistorisch waardevol is, is het 

niet dermate structuurbepalend dat deze specifiek aangeduid hoeft te worden. Ditzelfde geldt voor 

een ooievaarsnest. 

 

3.13.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 13 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.14 Inspreker 14 

3.14.1 Diverse aanvullingen Binnenpad 61 

Inspreker geeft m.b.t. Binnenpad 61 aan dat de hooiberg karakteristieke waarde heeft, het 

schapenschuurtje op de tekening ontbreekt en het stookhok geen aanduiding heeft. 

 

Reactie 

Zoals bij 3.13 ook is aangegeven, zullen stookhokjes worden aangeduid en wordt in de regels een 

regeling ter bescherming van de specifieke waarden opgenomen. Ten aanzien van overige 

karakteristieke bebouwing geldt dat in het bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Waarde – 

Cultuurhistorie’ wordt opgenomen ter bescherming van de karakteristieke waarden van 

gebouwen. 

 

3.14.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 14 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.15 Inspreker 15 

3.15.1 Diverse gebouwen  Kerkweg 39C en loswal nabij Kerkweg 50a 

Inspreker geeft ten eerste aan dat een groot deel van de Molenvaart behoort tot perceel Kerkweg 

39c, zoals dit is weergegeven in het bestemmingsplan van 1994. Dit staat niet juist op de tekeningen 

van het nieuwe bestemmingsplan.   

 

Ten tweede verzoekt de inspreker de (vergunde) schuur boven het water van de Molenvaart op te 

nemen.  

 

Ten derde wordt verzocht de verharding van de wal bij Kerkweg 50a, die volgens de inspreker 

zonder vergunning is aangelegd, niet op te nemen.  



Reactie 

De bestemmingen worden toegekend op basis van kadastraal eigendom. Op onderstaand plaatje is 

in blauw het gemeentelijk eigendom aangegeven. Die gronden zijn voorzien van de bestemming 

“Water”.  

 
 

Het botenhuis binnen de bestemming “Water” zal als zodanig worden aangeduid en in de regels 

van een regeling worden voorzien. 

 

Ten aanzien van de loswal geldt dat gewacht wordt tot de vergunning onherroepelijk is. Derhalve 

wordt het betreffende gebied uit het bestemmingsplan gehaald. 

 
3.15.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 15 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.16 Inspreker 16 

3.16.1 Oppervlakte botenhuis botenverhuurbedrijf en wijze van vermelding 

Inspreker wenst verruiming van het oppervlak Botenhuis van 25 m2 naar 51 m2  (stalruimte voor 

vier boten) i.v.m. zijn botenverhuurbedrijf. (zie ook 3.25 en 3.26) 

Voort dient in het bestemmingsplan te worden vermeld dat het botenbedrijf sinds 1982 bestaat. Dit 

moet aangegeven met SR. BTV, specifieke vorm van recreatie botenverhuur. 

 

Reactie 

De regeling met betrekking tot de botenhuizen, is een algemene regel die voor alle percelen met 

dezelfde bestemming geldt. Het is niet wenselijk om die algemene regel aan te passen. Omdat het 

wel gaat om een legaal gebouw, zal een aanduiding ‘botenhuis’ worden opgenomen. In de regels 

zal worden bepaald dat ter plaatse van die aanduiding, de bestaande oppervlakte geldt.  

 

Het perceel heeft verder een vergunning voor botenverhuur en zal dan ook van de betreffende 

aanduiding worden voorzien. 

 

3.16.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 16 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 



3.17 Inspreker 17 

3.17.1 Bestemming kavel 430 en Kerkweg 41 

Inspreker geeft aan dat de bestemming “riet” voor kavel 430 niet de lading dekt, dat hieraan moet 

worden toegevoegd “met landschappelijke waarde”.  

 

Met betrekking tot Kerkweg 41 heeft inspreker een aantal opmerkingen: 

1. het kadasternummer (507) ontbreekt; 

2. het aangegeven bijgebouw zit vast aan de woning en is dus geen bijgebouw maar deel van 

de woning; 

3. de schuur (aanvraag dossiernr. Oom243/27-09-2000) toevoegen op kaart 

4. klopt het dat het bouwvlak doorloopt over de grond van de buren (537)? 

 

Reactie 

De tekst ‘Riet’ op verbeelding voor het perceel BDW00 B 430 is een tekst uit de GBKN-ondergrond. 

Dit heeft geen betekenis qua bestemmingsplan. De bestemming voor het betreffende perceel is 

‘Agrarisch met waarden’. Hiermee worden de landschappelijke waarden ook beschermd. 

 

Kadastrale nummers hoeven niet opgenomen te worden in een bestemmingsplan. Met een 

bestemmingsplan wordt voor gronden aangegeven wat de bestemming is. Het kadastraal nummer 

is daarbij niet van belang. 

 

Het betreffende gebouw is architectonisch ondergeschikt aan het hoofdgebouw en moet dan ook 

aangemerkt worden als bijgebouw. Dit pand zal dan ook niet opgenomen worden in het bouwvlak. 

Overige gebouwen vallen binnen de woonbestemming. 

 

Wel is het bouwvlak per abuis op gronden van de buren getekend. Dit zal worden aangepast op 

basis van de eigendomssituatie. 

 
 

3.17.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 17 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.18 Inspreker 18 

3.18.1 Tuin perceel Beulakerweg 141 

Inspreker wenst dat het perceel van Beulakerweg 141 geheel wordt aangemerkt als bebouwd 

perceel, dus niet deels als tuin. Dit is reeds het geval bij meerdere percelen in de directe omgeving.  

 



Reactie 

De woonbestemming is voor dit en het direct ten zuiden liggende perceel iets ingekort tov 

Giethoorn 1994. Dit zal worden aangepast. Er is bij andere percelen geen sprake van een 

verruiming ten opzichte van Giethoorn 1994, dus verdere verruiming is niet aan de orde. 

 

 
 

3.18.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 18 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.19 Inspreker 19 

3.19.1 Diversen Binnenpad 16 

Met betrekking tot Binnenpad 16 (Broer botenverhuur) verzoekt inspreker vermelding van de 

bedrijvenloods met de bestemming GD-1 i.p.v. bg. 

Daarnaast ontbreken volgens inspreker: 

- botenverhuurbedrijf 

- aanlegvergunning in Dorpsgracht 

- tuinhuisje (zie schrijven d.d. 19 juli 2012, kenmerk 1227-426-REO-KT) 

 

Tot slot wenst inspreker de mogelijkheid tot het verbouwen van een deel van de bovenverdieping 

van bedrijfsgebouw tot appartement. 

 

Reactie 

De botenloods kent een specifieke bestemming in bestemmingsplan Giethoorn 1994. Die regeling 

zal worden overgenomen in dit bestemmingsplan. De wijziging naar Gemengd – 1 is te zien als een 

nieuwe ontwikkeling omdat dit nieuwe mogelijkheden aan het perceel zal toekennen. Daarom 

wordt niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om 

appartementen te realiseren, dit zal middels een zelfstandige verzoek beoordeeld moeten worden. 

 

Inspreker heeft een vergunning voor botenverhuur en het perceel zal dan ook van de correcte 

aanduiding worden voorzien.  

 

Ten aanzien van de bebouwing op het perceel zal de bestemming enigszins aangepast worden 

zodat de legale bebouwing wordt voorzien van de woonbestemming. 

 

 



 
 

3.19.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 19 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.20 Inspreker 20 

3.20.1 Bestemming Binnenpad 64 verruimen, bouwvergunning voor garage 

Inspreker wil graag dat de bestemming voor Binnenpad 64  - de huidige situatie is  detailhandel 

met ijsloket – wordt gecombineerd met de bestemming ijssalon/koffie/theeschenkerij.  

 

Voorts vraagt inspreker zich af of de bouwvergunning voor dhr. Oort ingetrokken is of kan 

worden.  

 

Reactie 

Om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het huidige gebruik, zal het perceel 

worden voorzien van de aanduiding ‘detailhandel’. De realiseren van complementaire daghoreca 

is na inwerkingtreding van het bestemmingsplan mogelijk, aangezien daarvoor een regeling wordt 

opgenomen. 

 

Er wordt bekeken of er gronden zijn om de vergunning in te trekken. Dit zal afzonderlijk worden 

opgepakt. Planologisch gezien zijn er echter geen redenen om de bouwmogelijkheid voor de 

garage te laten vervallen. Dit zal alsnog worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

3.20.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 20 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.21 Inspreker 21 

3.21.1 Bestemming Binnenpad 72 en vergunning garage 

Volgens inspreker is de bestemming van Binnenpad 72 onjuist en moet dit zijn: (bestratings)bedrijf 

met bedrijfswoning. Daarnaast wenst inspreker de vermelding “opslag” op de achterste helft van 

het terrein.  

 



Voorts vraagt inspreker zich af of de bouwvergunning voor dhr. Oort ingetrokken is of kan 

worden.  

 

Reactie 

Het perceel wordt grotendeels gebruikt voor woondoeleinden, aangezien de werkzaamheden 

elders plaatsvinden. Een bestratingsbedrijf valt onder aan huis verbonden bedrijf. Dat gebruik blijft 

toegestaan doordat een regeling is opgenomen dat verleende vergunning voor dat gebruik in stand 

blijft. Hiermee wordt de opslag ook geregeld. 

 

Er wordt bekeken of er gronden zijn om de vergunning in te trekken. Dit zal afzonderlijk worden 

opgepakt. Planologisch gezien zijn er echter geen redenen om de bouwmogelijkheid voor de 

garage te laten vervallen. Dit zal alsnog worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

3.21.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 21 geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.22 Inspreker 22 

3.22.1 Gronden ten zuiden van Molenweg 28 

Inspreker wenst te voorkomen dat een zichtbelemmerend bouwwerk, erfafscheiding of botenhuis 

voor zijn woning (Molenweg 28), oftewel op het uiteinde van de percelen van de achtertuinen van 

Molenweg 18 (kadastraalnr. 214) en Molenweg 20 (kadastraalnr. 139 en 145), mag worden 

geplaatst.  Dit maakt het nieuwe bestemmingsplan wel mogelijk, terwijl in het huidige 

bestemmingsplan deze gronden de bestemming “Natuurgebied met agrarisch gebruik” hebben.  

 

Reactie 

Deze inspraakreactie is ingediend door Anker Rechtshulp namens inspreker 1. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar het antwoord bij reactie 3.1. 

 

3.22.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 22 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.23 Inspreker 23 

3.23.1 Loswal nabij Kerkweg 50a en schuur op parkeerterrein 

Inspreker wenst dat de situatie rond de molen Kerkweg 50a wordt teruggebracht naar die van het 

vigerende bestemmingsplan van 1994. De huidige onrechtmatige activiteiten dienen niet te worden 

gelegaliseerd. De rechter heeft uitspraak gedaan dat er sprake is van onrechtmatige activiteiten.  

 

Reactie 

Ten aanzien van de loswal geldt dat gewacht wordt tot de vergunning onherroepelijk is. Derhalve 

wordt het betreffende gebied uit het bestemmingsplan gehaald. 

 

 



Op het parkeerterrein ten westen van Kerkweg 50a is een legale schuur aanwezig. Deze zal alsnog 

aangeduid worden op de verbeelding. 

  

3.23.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 23 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.24 Inspreker 24 

3.24.1 Bebouwing Beulakerweg tussen 24 en 26 

Inspreker wenst dat het bestemmingsplan de bouw van een woonhuis met bijgebouw en botenhuis 

op perceel 2742 (tussen Beulakerweg 24 en 26) mogelijk maakt.  

 

Reactie 

In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen, wordt alleen de huidige situatie 

vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen zoals de realisatie van een woning, zal middels een separate 

afweging beoordeeld worden. De realisatie van een nieuwe woning wordt dan ook niet mogelijk 

gemaakt.  

  

3.24.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 24 geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.25 Inspreker 25 

3.25.1 Diversen vragen m.b.t. Beulakerweg 60 

Inspreker heeft een aantal algemene opmerkingen en een aantal specifiek met betrekking tot 

Beulakerweg 60. 

 

Inspreker wenst 

1. verruiming van het oppervlak van een botenhuis, aangezien het in Giethoorn gebruikelijk 

is dat men per huishouden meerdere boten bezit. 25 m2 is daarvoor te weinig.  (zie ook 

3.26) 

2. vergroting van het toegestane oppervlak van bijgebouwen 

3. dat bebouwing op grote percelen tenminste 3 m afstand tot de erfgrens moet houden 

 

Met betrekking tot  Beulakerweg 60 verzoekt de inspreker dat 

5. het verjaarde deel van zijn oorspronkelijk erf, nu behorend tot Beulakerweg 59, niet de 

bestemming “bebouwing” krijgt maar als “tuin” wordt aangemerkt.  

6. het bouwvlak op perceel 860 wordt uitgebreid tot aan de perceelgrens met het 

achterliggend perceel 484 en een deel van perceel 486, overeenkomstig het historisch en 

huidig gebruik. Inspreker wil graag de bestaande opstallen vervangen door een grote 

schuur.  

7. de vestiging van een botenhuis tussen perceel 485 en 486 mogelijk wordt gemaakt. 

8. de aanduiding “bos”op perceel 485 wordt weggehaald. 



9. het blokje in de perceelsloot tussen perceel 489 en 486 wordt weggehaald, want deze 

aanduiding is onjuist.   

 

Reactie 

Algemeen 

1 & 2: Een verruiming is niet aan de orde. De regeling biedt ruimte om bij woningen een botenhuis 

te realiseren buiten de oppervlakte voor andere bijgebouwen. Hiermee wordt al meer ruimte 

geboden dan in de oude bestemmingsplannen gebruikelijk was. Wil men meer, dan kan hiervoor 

de verruimde mogelijkheden aan bijgebouwen voor gebruikt worden. Daarbij wordt gekeken naar 

de oppervlakte van percelen. Het is niet wenselijk om dit nog verder te verruimen omdat dan juiste 

de ruimte van de percelen een kenmerk is van Giethoorn. Nog meer bebouwing zal dit aantasten. 

Er zijn verder ruime mogelijkheden in Giethoorn voor het afmeren van boten. 

3: Middels woonbestemming hebben wij gebieden aangegeven waar wij de bebouwing willen 

toestaan. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat er sprake moet blijven van een ruimtelijke 

samenhang tussen hoofdgebouw en bijgebouwen. Daarom is bij grote percelen slechts een gedeelte 

bestemd voor woondoeleinden. Daar waar wij bebouwing niet wenselijk vinden is met 

bijvoorbeeld een tuinbestemming gewerkt. Daarbij is het altijd al toegestaan geweest bijgebouwen 

in de erfgrens te bouwen en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Wij zien geen aanleiding om 

deze rechten nu te gaan beperken. 

 

Beulakerweg 60 

5: Perceel heeft altijd mogelijkheden gekent voor realisatie van bijgebouwen. Dat eigendom is 

veranderd, wijzigt dat niet. Daarbij is ook gekeken naar bouwmogelijkheden voor Beualakerweg 

58. Ruimtelijk gezien is het acceptabel om de bouwmogelijkheden te behouden.  

6: Ruimtelijk gezien is het niet wenselijk om nog dichter op de provinciale weg te bouwen, 

bebouwing bevindt zich grotendeels op een afstand van 50 meter van de weg. De 

woonbestemming zal iets aangepast worden zodat bestaand bijgebouw volledig binnen 

woonbestemming ligt, maar verdere verruiming niet aan de orde omdat hiermee het ruimtelijke 

karakter aangetast gaat worden. 

 
7: Het is niet wenselijk om achter de woning van anderen extra mogelijkheden voor bebouwing te 

bieden. Dit zal dan ook niet mogelijk gemaakt worden. 

8: De aanduiding ‘bos’ zit in de gebruikt GBKN-ondergrond maar heeft geen betrekking op bouw- 

of gebruiksmogelijkheden van het bestemmingsplan. De bestemming die aan gronden wordt 

toegekend middels het bestemmingsplan is bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er 

hoeft dan ook geen aanpassing van het bestemmingsplan plaats te vinden. 

9: Het betreffende blokje is onderdeel van de GBKN-ondergrond en geen aanduiding in het 

bestemmingsplan. De bestemming die aan gronden wordt toegekend middels het 

bestemmingsplan is bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er hoeft dan ook geen 

aanpassing van het bestemmingsplan plaats te vinden. 

 



3.25.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 25 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.26 Inspreker 26 

3.26.1 Diverse vragen m.b.t. Beulakerweg 83  

Inspreker wenst in het algemeen verruiming van het oppervlak van een botenhuis van 25 m2 per 

bouwperceel tot een oppervlak van 50 m2 per bouwperceel. Daarbij moet het ook mogelijk zijn dat 

binnen dit totale oppervlak van 50 m2 twee botenhuizen worden gerealiseerd. (zie ook 3.25) 

Voorts wenst de inspreker dat het mogelijk wordt gemaakt op het eigen perceel van Beulakerweg 

83 een botenhuis te realiseren ter plaatse van de huidige aanlegplaats en daarnaast een 

paardenstal. Hiertoe zou het vlak met bestemming “wonen-1” moeten worden uitgebreid of 

zouden de paardenstal en het botenhuis een specifieke aanduiding kunnen krijgen.  

 

Reactie 

Voor reactie ten aanzien van het vergroten van de oppervlakte voor een botenhuis, wordt verwezen 

naar 3.25.1.  

 

De realisatie van een botenhuis of een paardenstal ter plaatste van de aanlegplaats, vraagt een 

aparte stedenbouwkundige afweging. Dit is te zien als een nieuwe ontwikkeling en wordt derhalve 

niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Hiervoor zal een afzonderlijk verzoek ter beoordeling 

ingediend moeten worden.  

 

3.26.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 26 geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.27 Inspreker 27 

3.27.1 Aanduiding botenverhuur, bestemming weilanden Langesteeg 1 

Inspreker wenst een aanduiding opgenomen ten behoeve van de verhuur van boten en de 

aanlegplaatsen daarvan.  

 

Inspreker wenst dat de weilanden behorende tot zijn bedrijf de agrarische bestemming zonder 

toevoegingen krijgen. 

 

Reactie 

Inspreker heeft vergunning voor botenverhuurbedrijf, dus het perceel zal worden voorzien van de 

correcte regeling. 

 

De gronden zijn ook in het bestemmingsplan Giethoorn 1994 bestemd als Agrarisch met waarden. 

Het agrarisch gebruik staat voorop, maar de landschappelijke kenmerken, zoals de waterlopen, de 

verkavelingstructuur e.d. zijn waardevolle kenmerken van het gebied. Middels deze bestemming 

worden die karakteristieken beschermd. Dit beperkt het agrarisch gebruik niet, maar aanpassingen 

in waterlopen e.d. worden wel afzonderlijk beoordeeld.  



 

3.27.2  Conclusie 

De reactie van inspreker 27 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.28 Inspreker 28 

3.28.1 Aanduidingen Beulakerweg 118 

Inspreker geeft met betrekking tot Beulakerweg 118 aan dat de aanduiding voor de specifieke 

vorm van bedrijf- en botenverhuur en de aanduiding appartement missen. 

 

Reactie 

Inspreker heeft vergunning voor botenverhuurbedrijf, dus het perceel zal worden voorzien van de 

correcte regeling. In de regels zal verder een regeling ten behoeve van de appartementen 

opgenomen worden. Op de verbeelding is de bijbehorende aanduiding al opgenomen. 

 

3.28.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 28 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.29 Inspreker 29 

3.29.1 Bestemming Beulakerweg 143 

Inspreker verzoekt het perceel Beulakerweg 143 geheel te bestemmen als bouwperceel en niet deels 

als tuin. 

 

Reactie 

In het voorgaande bestemmingsplan had het achterste gedeelte van het perceel ook geen 

woonbestemming. Ruimtelijk gezien is het wenselijk om bebouwing geconcentreerd te houden aan 

de westzijde van het perceel. Naar aanleiding van inspraakreactie 18 is wel geconstateerd dat 

bestemmingsvlak iets is ingekort ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan. Dit zal 

worden hersteld.  

 

 
 



3.29.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 29 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.30 Inspreker 30 

3.30.1 Diverse percelen aan de Beulakerweg 

Met betrekking tot het eigen perceel, Beulakerweg 23/23a, verzoekt inspreker de bestemming 

bedrijfsdoeleinden met als toevoeging aannemersbedrijf te handhaven (conform het huidige 

bestemmingsplan), en dus geen woonbestemming.  

 

Voorts maakt inspreker bezwaar tegen het vergroten van woondoeleinden op de percelen van 

Beulakerweg 13-15-17-19-21, aangezien het hier gronden van Natura 2000 en vogelrichtlijn betreft 

en wegens rechtsongelijkheid richting andere bewoners.  

 

Tot slot maakt inspreker bezwaar tegen de kavelvergroting van Beulakerweg 10, omdat hierdoor 

bebouwing te dicht langs de nieuwe Beulakerweg kan ontstaan.  

 

Reactie 

Het verzoek met betrekking tot het aanpassen van de bedrijfsbestemming, is gelijk aan de reactie 

onder 3.9 Voor de beantwoording wordt dan ook verwezen naar 3.9. 

  

Naar aanleiding van de inspraakreactie is gebleken dat de bestemming van Beulakerweg 21 

inderdaad teveel verruimd is. De betreffende gronden (zie onderstaand plaatje) worden feitelijk 

niet gebruikt voor woondoeleinden. Er wordt daarom voor gekozen de gronden uit het 

bestemmingsplan Giethoorn te halen en in de beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 

2014 te houden. Dit temeer de gronden onderdeel uitmaken van het Natura 2000-gebied Wieden. 

grotendeels aangehouden worden.  

 

Voor Beulakerweg 19 is geen aanpassing van de bestemming Wonen nodig. Die bestemming is 

namelijk in overeenstemming met het huidige gebruik. Wel worden de gronden voorzien van de 

aanduiding Wro – Natura 2000. De overige percelen hoeven niet aangepast te worden omdat daar 

de grens van het Natura 2000-gebied al aangehouden wordt. 

 
 

Ten aanzien van Beulakerweg 10 wordt opgemerkt dat in het bestemmingsplan Buitengebied 

Noord-Oost bebouwing op het perceel al is toegestaan. Er vindt een herschikking van het 



bouwperceel plaats om meer ruimte tussen het agrarisch bedrijf op Beulakerweg 8a en de woning 

te realiseren. Daarbij zal het bouwvlak voor de woning worden gebaseerd op huidige locatie van 

de woning. Ruimtelijk gezien is het wenselijk om bijgebouwen achter (het verlengde van) de 

voorgevel van de woning te plaatsen. Uitgaande hiervan en van het feit dat de woning op de 

huidige locatie is toegestaan, wordt het in dit geval acceptabel geacht om de bouwmogelijkheden 

op de voorgestelde manier te herverdelen. 

 

3.30.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 30 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.31 Inspreker 31 

3.31.1 Bestemming Binnenpad 43 en 30 De Oude Aarde 

Er zijn twee reacties ingediend m.b.t. Binnenpad 43. Deze worden gezamenlijk behandeld. 

 

Inspreker geeft aan dat de bestemming “Maatschappelijk” voor de percelen Binnenpad 43 en 30 

niet passend is, omdat dit niet overeenkomt met het historisch en huidig gebruik door De Oude 

Aarde. Graag wil inspreker een passende omschrijving die recht doet aan het huidige gebruik. 

Daarnaast vraagt inspreker om de huidige breedte van de gracht niet aan te verminderen. 

 

Reactie 

Op basis van de beschreven en bekende activiteiten zal de bestemming gewijzigd worden naar 

Gemengd – 1 met de aanduidingen ‘detailhandel’ en ‘horeca tot en met horecacategorie 2’. Binnen 

deze bestemming zijn een museum, atelier/werkplaats en wonen al toegestaan. 

 

Ten aanzien van de gracht wordt opgemerkt dat deze over de volle breedte en lengte is bestemd als 

‘Water’. Er vindt dus geen aanpassing plaats. 

 

3.31.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 31 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.32 Inspreker 32 

3.32.1 Bestemmingen Binnenpad 54 en 42 

Er zijn twee reacties ingediend m.b.t. Binnenpad 54. Deze worden gezamenlijk behandeld. Ook de 

reactie m.b.t. Binnenpad 42 wordt hier behandeld aangezien het dezelfde eigenaar is. 

 

Volgens inspreker zijn de bestemmingen van het pand en de percelen van Binnenpad 54 niet 

correct. Het verzoek is dit te wijzigen conform het huidige bestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg 

e.o. uit 2005. 

 

De concrete verzoeken zijn: 

Binnenpad 54 



- het perceel met de garages ten westen van Binnenpad 54 aanpassen naar parkeerterrein 

conform het bestemmingsplan uit 2010.  

- kadastraal perceel nr. 834 moet geen openbare weg zijn, want eigen terrein; 

- kadastraal perceel nr. 207 moet aanduiding ‘parkeren toegestaan’ krijgen. 

- ontsluitingsweg aangeven met verkeersbestemming; 

- in het huidig pand ‘Olde Skoele’ wonen, overnachten en lunchroom mogelijk maken.; 

 

Binnenpad 42 

- Binnenpad 42 moet de aanduiding voor botenverhuur krijgen; 

- gebruik van Binnenpad 42 is horeca met terras; 

- parkeergelegenheid en bouwblok moeten conform huidig plan en gebruik bestemd 

worden. 

 

Reactie 

Binnenpad 54 

- het bestemmingsplan zal voor het op het hieronder op het linker kaartje aangeduide 

gebied aangepast worden conform het bestemmingsplan "Giethoorn - Ds. T.O. 

Hylkemaweg e.o., partiële herziening parkeren H. Molweg” zoals deze in 2010 is 

vastgesteld. Daarnaast wordt het perceel Binnenpad 54 bestemd conform het 

bestemmingsplan ‘Giethoorn – Ds. T.O. Hylkemaweg e.o.”, zie rechter plaatje voor het 

gebied. Er zal een bouwvlak opgenomen worden en conform het huidige 

bestemmingsplan zullen recreatiewoningen worden toegestaan; 

  
- het bestemmingplan regelt het toegestane gebruik van percelen. Het feit of het gaat om een 

openbare weg of niet, is daarbij niet relevant. In onderhavig geval worden de gronden 

gebruikt voor verkeersdoeleinden en zijn dan ook als zodanig bestemd; 

- het betreffende perceel is niet ingericht ten behoeve van parkeren. Gelet op de actuele 

waarden en de aanwezigheid van parkeerplaatsen (al dan niet verhard) in de omgeving, is 

er geen directe aanleiding om de bestemming aan te passen. Wel wordt het hieronder 

aangeduide gebied conform het voorgaande bestemmingsplan voorzien van de 

aanduiding ‘parkeerterrein’;  

 



- het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid de weg naar het perceel Binnenpad 54. Zoals 

hierboven is aangegeven, wordt het betreffende gebied aangepast aan het voorgaande 

bestemmingplan. Daarin heeft de weg een verkeersbestemming; 

- een wijziging van het pand ‘Olde Skoele’ is een nieuwe ontwikkeling. Deze ontwikkeling 

zal niet worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Er dient namelijk een gerichte 

beoordeling plaats te vinden welke activiteiten mogelijk zijn. 

 

Binnenpad 42 

- het perceel zal de aanduiding ‘botenverhuur’ krijgen aangezien er een vaarvergunning 

voor het perceel is afgegeven. Daarbij zal ook het gebied aangeduid worden waar de boten 

verhuurd mogen worden; 

- het perceel is bestemd als ‘Gemengd – 1’  met de aanduiding ‘horeca tot en met 

horecacategorie 2’. Op basis van deze bestemming is een restaurant (huidige functie) 

toegestaan. De bestemming past dus bij de vergunde situatie en behoeft geen aanpassing; 

- De bestemming zal enigszins uitgebreid worden zodat alle bebouwing en de parkeerplaats 

bestemd zijn voor Horeca. Daarnaast zal het bouwvlak van het hoofdgebouw met een 

halve meter naar het noorden verlengd worden zodat het bestaande hoofdgebouw 

bestemd wordt. 

 
 

3.32.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 32 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.33 Inspreker 33 

3.33.1 Bestemmingen Binnenpad 22 in relatie tot eerdere vergunning  

Inspreker verzoekt aanpassing van de bestemmingen van Binnenweg 22 op basis van de vorig jaar 

verleende vergunning. Oftewel in plaats van één bestemming detailhandel, de verschillende 

ruimtes specifieker bestemmen:  

- bijgebouw en terras voor: winkelbestemming 

- voorhuis: woonbestemming 

- aanbouw achter: kantoorbestemming 

 

Reactie 

Omdat het perceel voor meerdere doeleinden gebruikt wordt, zal de bestemming gewijzigd 

worden naar Gemengd – 1. Hiermee is het kantoor en wonen op de begane grond geregeld. Verder 

zal het perceel worden voorzien van de aanduiding ‘detailhandel’ om de winkel te regelen. 



Hiermee heeft inspreker de ruimte om functies enigszins te verschuiven, dit hoeft niet heel gericht 

per pand bestemd te worden. Er wordt verder een aanpassing aan het bouwvlak doorgevoerd om 

de bestaand hoofdgebouw binnen bouwvlak te projecteren. 

 
 

3.33.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 33 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.34 Inspreker 34 

3.34.1 Bestemmingen Binnenpad 62 en Hylkemaweg 13  

Inspreker verzoekt aanpassing van de bestemmingen van Binnenpad 62 en Hylkemaweg 13 . 

Het pand van Binnenpad 62 zou een bestemming moeten krijgen die past bij het huidig gebruik als 

winkel. Op de kaart van het nieuwe bestemmingsplan staat echter GD1 vermeld.  

Bij Hylkemaweg 13 (perceel 779) valt het reeds bestaande terras onder de bestemming “weg”, maar 

dit zou de bestemming “horeca” moeten krijgen. 

 

Reactie 

Het perceel Binnenpad 62 zal worden voorzien van de aanduiding ‘detailhandel’ om de 

winkelfunctie mogelijk te maken. 

Het terras bevindt zich voor Ds. T.O. Hylkemaweg 15 en is bestemd als Horeca. Wel wordt een 

gedeelte van de gronden direct ten noorden van de bebouwing gebruikt voor horecadoeleinden. Er 

zal dan ook een kleine aanpassing van de bestemming plaatsvinden. Deze afstand zal echter geen 

3,5 meter bedragen want dat gedeelte wordt daadwerkelijk als weg gebruikt, zie onderstaande 

foto. 

 
 

3.34.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 34 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 



3.35 Inspreker 35 

3.35.1 Bestemming pottenbakkerij Binnenpad 41  

Inspreker verzoekt handhaven van de bestemming “pottenbakkerij”, zoals opgenomen in het oude 

bestemmingsplan maar niet in het nieuwe. Pottenbakkerij Rhoda is reeds sinds 1983 op dit adres 

gevestigd. Het betreft de combinatie van werkplaats, expo, groothandel, verkoop van diverse 

(ambachtelijke) producten.  

 

Reactie 

Het perceel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de ambachtelijke bedrijvigheid. Het perceel zal dan 

ook een bedrijfsbestemming krijgen waarmee bedrijvigheid tot en met milieucategorie 2 is 

toegestaan. Dit sluit aan bij de activiteiten. Verkoop van productiegebonden detailhandel is binnen 

die bestemming toegestaan. Voor het wonen en de exposities zullen bijbehorende aanduidingen 

opgenomen worden. 

 

3.35.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 35 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.36 Inspreker 36 

3.36.1 Binnenpad 66, 101, 101a,105, 109 en 111 

Inspreker wenst dat een aantal zaken in overeenstemming worden gebracht met het oude 

bestemmingsplan. Op de nieuwe kaart van het bestemmingsplan zijn volgens hem zaken onjuist 

weergegeven: 

- Binnenpad 101: een stuk van het bouwblok ontbreekt 

- Binnenpad 66: een stuk van de garage ontbreekt; het pad naar de garage/parkeerterrein 

moet niet als deel van de tuin weergegeven want is dit feitelijk niet zo.  

- Binnenpad 105: de bestemmingen Rondvaart en/of Botenverhuur en de bestemming 

Appartementen ontbreken. Verder moet insteekhaven bestemd worden als Water; 

- Binnenpad 101a, zomerhuis: de sloot voor het zomerhuis (Bovenwiede zijde) is niet 

weergegeven.  

- Binnenpad 109: een gedeelte is ingetekend als Recreatie, maar dit moet Tuin zijn.  

 

Daarnaast heeft inspreker twee nieuwe verzoeken voor het perceel achter Binnenpad 111: 

- Het hok gelegen bij het zomerhuis Het Behouden Huis aan het einde van de Jan Balsvaart, 

verplaatsen naar het perceel achter Binnenpad 111 

-  Achter Binnenpad 111 een overkapping toestaan t..b.v. de opslag en verwerking van riet.  

 

Reactie 

- Bouwvlak van Binnenpad 101 is inderdaad iets te kort, zal worden aangepast. 



 
- Voor de garage is een bouwvergunning afgegeven. Er is geen directe aanleiding om de 

bouwmogelijkheid te laten vervallen, dus deze zal worden teruggebracht. Wel wordt 

bekeken of de verleende vergunning ingetrokken moet worden omdat er sinds 

vergunningverlening in 1999 geen gebruik van is gemaakt. Verder is het correct dat een 

deel van het pad als tuin is bestemd. Dit zal worden aangepast omdat er sprake is van 

andere eigenaren; 

 
- Het bestemmingsplan “Giethoorn – Binnenpad 105 en 111” zal worden verwerkt in dit 

bestemmingsplan. Aanpassing van de bestemming voor de insteekhaven is niet nodig 

omdat het geen openbaar of structuurbepalend water is. Binnen de voorgestelde 

bestemming is het realiseren van water toegestaan.  

- Zoals bij het vorige punt is aangegeven, zijn watergangen binnen de voorgestelde 

bestemmingen toegestaan. Deze watergang hoeft niet specifiek bestemd te worden omdat 

het geen openbaar water is en ook niet structuurbepalend; 

- De bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie” is ingetekend op basis van kadastraal 

eigendom. Dit komt niet overeen met de feitelijke situatie. Het bestemmingsplan zal 

worden aangepast aan de feitelijke situatie.  

 
- Het verzoek betreft een nieuwe ontwikkeling die een zelfstandige beoordeling vraagt. Dit 

wordt niet meegenomen in dit bestemmingsplan. 

 

3.36.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 36 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 



3.37 Inspreker 37 

3.37.1 Bestemming Zuiderpad 52 en schuur ontbreekt 

Inspreker geeft aan dat de bestemming van het gehele gebouw als Wonen onjuist is omdat het 

pand gedeeltelijk bedrijfsmatig wordt gebruikt (bootverhuur, rondvaartbedrijf). Daarnaast dient de 

de achter de woning gelegen bedrijfsschuur te worden opgenomen. Deze ontbreekt op de 

plankaart. 

 

Reactie 

Inspreker heeft een vergunning voor botenverhuur. Daarvoor zal een correcte regeling worden 

opgenomen. De verhuur van boten is dan ook binnen de woonbestemming toegestaan.  

 

De schuur voor de botenopslag zal als zodanig aangeduid worden. 

 

3.37.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 37 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.38 Inspreker 38 

3.38.1 Bestemming Zuiderpad 21 

De insprekers verzoeken de woning inclusief verblijfsaccomodatie (één gebouw, geen losstaand 

bijgebouw) en garageruimte weer te geven conform de in 2000 verleende bouwvergunning.  

Daarnaast zou de grond achter het gebouw moeten worden weergegeven als tuin in plaats van als 

natuur.  

 

Reactie 

De vergunning uit 2000 is ingetrokken omdat hiervan geen gebruik is gemaakt binnen de gestelde 

periode. Omdat een nieuw plan een stedenbouwkundige beoordeling vraagt, worden de 

voorgestelde bouwmogelijkheden – conform bestemmingsplan Giethoorn 1994 – in stand gelaten.  

 

3.38.2  Conclusie 

De reactie van inspreker 38 geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.39 Inspreker 39 

3.39.1 Weiland achter Zuiderpad 60 

Inspreker verzoekt het perceel achter Zuiderpad 60, ten zuiden van de Frensensteeg, te bestemmen 

als Weiland en niet als Natuur met waarden, aangezien dit laatste ingaat tegen de bedoeling van de 

ruilverkaveling van 1990. 

 

Reactie 

Het perceel is bestemd conform het bestemmingsplan Giethoorn 1994. Er heeft geen wijziging van 

de bestemming plaatsgevonden. De bestemming maakt mogelijk dat bestaand agrarisch gebruik 



voortgezet wordt. Het bestemmingsplan levert dan ook geen beperkingen op ten opzichte van het 

voorgaande bestemmingsplan. Derhalve wordt de bestemming niet aangepast. 

 

3.39.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 39 geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.40 Inspreker 40 

3.40.1 Bouwblok en parkeerplaats Zuiderpad 58 

Inspreker wenst aanpassing van de weergave van Zuiderpad 58 conform het bestemmingsplan van 

1994: bouwblok niet verkleinen en parkeerplaats als zodanig aanduiden, niet als tuin. 

 

Reactie 

Het bouwvlak wordt aangepast conform bestemmingsplan Giethoorn 1994. De gronden waar 

geparkeerd wordt, waren in bestemmingsplan Giethoorn 1994 bestemd als “Agrarisch met 

landschappelijke en natuurlijke waarden” met aanduiding ‘parkeerterrein’. Deze bestemming zal 

worden teruggebracht. 

 
 

3.40.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 40 geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.41 Inspreker 41 

3.41.1 Bestemming perceel 704, diverse vragen m.b.t. Kerkweg 35a 

Inspreker maakt ten eerste bezwaar tegen de bestemming Groen op perceel 704 (ten westen van 

Kerkweg 39) en wenst dat het gehele perceel, inclusief de watergang wordt bestemd als Agrarisch 

met waarden, wat in lijn is met het huidig gebruik. Het belang van behoud van de watergang is 

perceelsoverstijgend.  

 

Ten tweede verzoekt inspreker de sloot tussen Kerkweg 37 en 35a te bestemmen als T-BD in plaats 

van W-BD, om te voorkomen dat deze watergang kan worden afgesloten. Deze sloot heeft voor de 

inspreker om diverse redenen een grote waarde. 

 

Ten derde wordt verzocht de toegestane goot- en bouwhoogte van botenhuizen te verlagen naar 2,2 

m resp. 3 m, om de ondergeschikte karakteristiek te waarborgen. 

 



Tot slot verzoekt inspreker het bestaande botenhuis in de noordoostelijke punt van het perceel toe 

te voegen (vormt één geheel met het botenhuis in de bestemming Natuur), alle bestaande 

gebouwen weer te geven met een aaneengesloten lijn en  het botenhuis met de aanduiding bh. Dit 

om te voorkomen dat later discussie ontstaat over de legaliteit van de bebouwing.  

 

Reactie 

- Een deel van het kadastrale perceel BDW00, sectie A, nummer 704 is ten onrechte bestemd 

als Groen. De bestemming Groen behoort bij het perceel BDW00, sectie A, nummer 865. De 

bestemmingen worden aangepast op basis van de eigendomssituatie.  

 

- De bestemming van het gedeelte van de sloot dat nu een woonbestemming heeft gekregen, zal 

gewijzigd worden naar een tuinbestemming; 

 

- De bouwregels voor botenhuizen binnen het beschermde dorpsgezicht zal in 

overeenstemming worden gebracht met de huidige regeling uit bestemmingsplan 

Giethoorn 1994 ter bescherming van de karakteristiek van Giethoorn; 

- Het bestaande, legale botenhuis zal volledig binnen de woonbestemming worden gebracht 

met een nadere aanduiding. Dit omdat het botenhuis een grotere oppervlakte heeft dan 25 

m2. Voor het overige geldt dat de bestemming duidelijk maakt binnen welk gebied 

bebouwing gerealiseerd kan worden. Er zijn regelingen opgenomen ten behoeve van 

bijgebouwen en botenhuizen. Bebouwing wordt daarbij niet specifiek aangeduid omdat dit 

in de loop van de jaren kan veranderen en dan zou het bestemmingsplan ook gewijzigd 

moeten worden. Daarnaast wordt ten aanzien van legaliteit van bebouwing bekeken of er 

omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen zijn afgegeven. Er wordt dan ook geen 

aanduiding opgenomen voor de overige bijgebouwen en dergelijke. 

 

3.41.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 41 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 



3.42 Inspreker 42 

3.42.1 Bestemming perceel 702, Kerkweg 46A, diverse opmerkingen regels en toelichting 

Inspreker maakt ten eerste bezwaar tegen de bestemming Agrarisch gebied voor een gedeelte van 

het perceel 702/Kerkweg 48B. De smalle strook die uitkomt bij de Kerkweg zou conform de huidige 

inrichting als tuin/erf als volgt moeten worden bestemd: het oostelijk deel van de strook als T-BD 

en het westelijk deel als W-BD tot aan de bestemming G.  

 

Ten tweede wenst inspreker weergave van alle bijgebouwen op eenduidige wijze met een 

aaneengesloten lijn, geen stippellijn, om te voorkomen dat later disussie ontstaat over de legaliteit 

van deze karakteristieke, agrarische gebouwen, die ruim 40 jaar aanwezig zijn. 

 

Ten derde ontbreekt het volgens inspreker bij de gemeente aan een heldere visie op het groen nabij 

de bestaande bebouwing langs de Kerkweg in relatie tot het open landschap van de Gieterse 

Polder.  Dit blijkt uit het achterwege laten van de bestemming Groen ter plaatse van bestaand 

groen en uit de toegevoegde groenstrook achter perceel 718. Inspreker wenst dat in ieder geval dat 

het bestaande bos op perceel 353 gehandhaafd blijft en bestemd wordt als Groen, aangezien deze 

bosrand van belang is ter afscherming van het rommelige achterterrein.  

 

Ten vierde wenst inspreker dat er betere flexibiliteitsbepalingen in de bestemming W-BD worden 

opgenomen betreffende de bijgebouwen, zodat er bij eventuele ontwikkeling in bestaande 

bijgebouwen maatwerk mogelijk is. Vanuit deze gedachte maakt inspreker bezwaar tegen 

(onderdelen van) artikel 36.2.3 Regels ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’, 36.2.6. 

saneringsregeling, 36.5.1. strijdig gebruik, 36.6 Afwijken van de gebruiksregels.  

 

Ten vijfde wenst inspreker, ten behoeve van het behoud van de waardevolle karakteristiek van het 

Beschermde Dorpsgezicht, dat de eisen van Beschermd Dorpsgezicht voor alle bedrijfswoningen in 

het betreffende gebied gaan gelden, niet alleen voor burgerwoningen, en dat ditzelfde geldt voor 

de tuinen. In concreto wenst inspreker daarom dat bij alle bedrijfswoningen in het Beschermd 

Dorpsgezicht de bestemming T-BD wordt toegekend aan dat deel van het perceel dat aan de 

straatzijde ligt, wanneer het bestaande gebruik dat toe laat. 

 

Ten zesde verzoekt inspreker nogmaals te toetsen of er discrepanties zijn tussen de regels in het 

voorontwerpbestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan en in het geval van discrepantie de 

regels aan te passen.  

Inspreker constateert in ieder geval discrepanties met betrekking tot de hoogte van botenhuizen en 

de goothoogte van bebouwing in het Beschermde Dorpsgezicht. De  toegestane goot- en 

bouwhoogte van botenhuizen zou moeten worden verlaagd naar 2,2 m resp. 3 m, om de 

ondergeschikte karakteristiek te waarborgen.  

De goothoogte van bebouwing in alle delen van het Beschermde Dorpsgezicht zou naar beneden 

moeten worden bijgesteld, waarbij flexibiliteitsbepalingen worden opgenomen, zodat maatwerk 

mogelijk is.  

 

Ten zevende meent inspreker dat de Gieterse Polder onterecht ontbreekt aan de 

Landschapscategorie Droogmakerij/jong veenontginningslandschap en wenst dat de Gieterse 

Polder daarom hieraan wordt toegevoegd in de tekst en op de kaart, met een accurate beschrijving 

en waardering van het huidige landschap.  



 

Reactie 

- De bestemmingen komen inderdaad niet helemaal overeen met de bestaande situatie. Dit 

zal worden aangepast; 

 
- Een bestemming maakt duidelijk binnen welk gebied bebouwing gerealiseerd kan worden. 

Er zijn regelingen opgenomen ten behoeve van diverse bouwwerken. Bebouwing wordt 

daarbij niet specifiek aangeduid omdat dit in de loop van de jaren kan veranderen en dan 

zou het bestemmingsplan ook gewijzigd moeten worden. Daarnaast wordt ten aanzien van 

legaliteit van bebouwing bekeken of er omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen 

zijn afgegeven. Er wordt dan ook geen aanduiding opgenomen. De stippellijnen om 

bebouwing waar inspreker aan refereert, zijn opgenomen in de gebruikte ondergrond. Dit 

heeft geen relatie met de bestemming of de toegestane mogelijkheden; 

- De betreffende gronden zijn alle bestemd conform het bestemmingsplan Giethoorn 1994. 

Daarbij geldt dat het betreffende bos bestemd is als “Agrarisch met waarden” en die 

bestemming regelt de bescherming van landschappelijke waarden. 

- In de beleidsnotitie Facetbeleid zijn de kaders m.b.t. bijgebouwen opgenomen. Het betreft 

een uitbreiding van de bouwmogelijkheden ten opzichte van Giethoorn 1994 waarin 

maximaal 50 m2 was toegestaan. Daarbij is in de notitie bepaald dat indien er meer 

bebouwing aanwezig is, er vanuit een kwaliteitsverbetering de oppervlakte aan bebouwing 

teruggebracht moet worden bij nieuwbouw. Het betreft hierbij de algemene regel die als 

basis voor bestemmingsplannen dient. Er zijn geen redenen om de generieke regeling aan 

te passen. Eventuele verzoeken vergen maatwerk. Ten aanzien van beroep of bedrijf aan 

huis geldt dat wij het percentage van 35% handhaven omdat anders de woonfunctie niet 

meer de overwegende functie is. Daarbij zal er een afwijkingsbevoegdheid komen voor re 

vestiging van gastouderopvang. Ten aanzien van mantelzorg geldt dat de regeling wordt 

aangepast aan de huidige wetgeving op dit gebied. Verder wordt recreatieve bewoning 

van bijgebouwen niet wenselijk geacht om te voorkomen dat dit dan aparte huizen 

worden. Hiervoor worden mogelijkheden geboden in o.a. Bodelaeke. Als laatst geldt dat 

daghoreca onder voorwaarden is toegestaan in de vorm van complementaire daghoreca; 

- Bedrijven kennen een andere ruimtelijke uitstraling dan woningen, ook het voorterrein. 

Dat vraagt ook een andere wijze van bestemmen. Door middel van bouwvlakken wordt 

echter voorkomen dat bedrijfsgebouwen voor de bedrijfswoning gerealiseerd worden. Wel 

zullen de diverse bestemmingen (Gemengd, Bedrijf, Maatschappelijk e.d.) aangepast 

worden en ook worden voorzien van de nadere specifieke  ‘- beschermd dorpsgezicht’. In 

de regels zullen de bouwregels voor bedrijfswoningen worden afgestemd op die voor 

reguliere woningen. Hierdoor moet bij alle functies binnen het beschermde dorpsgezicht 

rekening gehouden worden met de karakteristiek van het beschermde dorpsgezicht; 

- De regeling voor beschermde dorpsgezicht wordt aangepast. Dit is gedaan aan de hand 

van een gerichte analyse op perceelsniveau. Dit is verwerkt in diverse 

dubbelbestemmingen “Waarde – Cultuurhistorie” waarmee de specifieke waarden van het 

gebied beschermd worden. Ten aanzien van botenhuizen geldt dat de regeling binnen het 



beschermde dorpsgezicht wordt aangepast aan de regeling uit bestemmingsplan 

Giethoorn 1994; 

- De betreffende kaart is afkomstig uit de vastgestelde beleidsnotitie 

‘Landschapontwikkelingsplan’. Verder wordt in de toelichting het een en ander 

beschreven over de kenmerken van Giethoorn en het landschap. Het belangrijkste zijn 

echter de regels en verbeelding. Die vormen het juridisch kader. Daarbij wordt opgemerkt 

dat in diverse regels het aanlegvergunningenstelsel uitgebreid wordt om de 

landschappelijke kenmerken te beschermen. 

  

3.42.2  Conclusie 

De reactie van inspreker 42 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.43 Inspreker 43 

3.43.1 Diverse opmerkingen regels en toelichting, bestemming Beulakerweg 8A  

Inspreker vindt het onterecht dat, vanuit het argument dat het een conserverend plan betreft, 

diverse omgevings- (water, bodem, geluid) en ecologische onderzoeken niet zijn gedaan. Er  

kunnen immers allerlei nieuwe ontwikkelingen met bouwmogelijkheden  plaatsvinden, waarbij 

niet uitgesloten kan worden dat deze significante effecten op de Wieden en de aanwezige flora en 

fauna in het gebied kunnen hebben. Ook de milieuparagraaf acht inspreker te summier, 

bijvoorbeeld in het licht van de provinciale weg N334.  

 

Ten tweede verzoekt inspreker het Dorpsplan Giethoorn 2030, opgesteld door de Gieterse 

bevolking, als een van de pijlers van het bestemmingsplan te gebruiken. Tevens wordt verzocht om 

de belofte van de Raad om een lange termijn visie (Structuuvisie) van de gemeente op het dorp 

Giethoorn op te stellen gestand te doen en de ontwikkelingen die het Dorpsplan voorziet niet 

middels het bestemmingsplan bij voorbaat onmogelijk te maken.  

 

Ten derde verzoekt inspreker de historische karakteristiek van het dorp sterker te vertalen naar de 

regels. In plaats van globale regels is volgens inspreker maatwerk verreist in dit gebied. Verzocht 

wordt een aantal afwijkingsmogelijkheden zoals dagrecreatieve horeca, detailhandel en dergelijke 

bij de bestemmingen Wonen-1 en 2 te schrappen.  

 

Ten vierde mist inspreker een handhavingsparagraaf of –protocol, want hij acht het van belang dat 

tegen met het bestemmingsplan strijdige situatie handhavend zal worden opgetreden.  

 

Ten vijfde vindt inspreker de toegestane goothoogte van woningen, bijgebouwen en boothuizen te 

hoog in relatie tot de bebouwingskarakteristiek. Het voorstel is om lagere (goot)hoogtes te bepalen 

in combinatie met afwijkingsmogelijkheden voor nok- en goothoogtes en het bouwvlak.  

 

Ten zesde attendeert inspreker erop dat de Waarde Archelogie niet goed lijkt overgenomen van de  

Archeologische Waardenkaart, onder andere ter plekke van perceel Beulakerweg 74. 

 

Ten zevende verzoekt inspreker een aantal aanpassingen/correcties op het eigen perceel 

Beulakerweg 10. Het bebouwingsvlak dient niet gehalveerd te worden ten opzichte van het 

vigerende bestemmingsplan. De plaats van de woning is op de verbeelding verschoven ten 



opzichte van de ondergrond. Verzocht wordt het bestemmingsplan aan te passen op de 

bouwplannen voor Beulakerweg 10.  

 

Tot slot wenst inspreker dat op het agrarisch perceel naast Beulakerweg 10 een bouwblok wordt 

opgenomen, om te voorkomen dat het gehele perceel zou kunnen worden bebouwd. Verzocht 

wordt voor agrarische bedrijven op te nemen dat voor nevenactiviteiten geen nieuwe bebouwing 

mag worden opgericht.  

 

Reactie 

- Er is voor het bestemmingsplan Giethoorn een Natuurtoets uitgevoerd. Hieruit komt naar 

voren dat er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn. Dit zal in de toelichting 

worden verwerkt. Voor het overige is in de toelichting op correcte wijze aandacht 

geschonken aan diverse omgevingsaspecten; 

- Bestemmingsplan gaat uit van huidige situatie waarin op basis van de notitie Facetbeleid 

de gebruiks- en bouwmogelijkheden worden verruimd ten opzichte van Giethoorn 1994. 

Dit bestemmingsplan richt zich niet op nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor kan eventueel 

maatwerk worden geboden; 

- De regeling met betrekking tot het beschermde dorpsgezicht wordt aangepast in het 

bestemmingsplan. Verder zullen de afwijkingsmogelijkheden niet geschrapt worden. Met 

het bestemmingsplan willen wij ruimte bieden voor kleinschalige activiteiten. Hieraan zijn 

wel voorwaarden gebonden waardoor diverse belangen – waaronder stedenbouwkundige 

aspecten – beschermd worden. De bescherming van de karakteristieken wordt verder 

geregeld middels de diverse dubbelbestemmingen “Waarde – Cultuurhistorie” die worden 

opgenomen. Er zijn geen redenen om binnen het beschermd dorpsgezicht terughoudender 

om te gaan met dergelijke activiteiten; 

- In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt de gemeente 

een handhavingsplan met een jaarprogramma op. Daarbij wordt de relatie gelegd met 

handhaving op basis van het bestemmingsplan. De gemeente beschikt hier over. Derhalve 

wordt in het bestemmingsplan geen apart hoofdstuk opgenomen met betrekking tot 

handhaving; 

- De bouwregels zijn afgestemd op die van bestemmingsplan Giethoorn 1994. Dit in 

combinatie met de dubbelbestemmingen zorgt voor afdoende bescherming van de 

bebouwingskarakteristieken; 

- De digitale archeologische waardenkaart zoals die in 2009 is vastgesteld, is 1 op 1 

overgenomen in dit bestemmingsplan. Hier zit geen verschil tussen;  

- De verleende vergunning zal worden verwerkt in het bestemmingsplan. Verder is 

bouwblok voor de woning herverdeeld zodat bebouwing achter de woning gebouwd 

wordt. Daarbij ook rekening gehouden met kadastraal eigendom. Per saldo is er binnen de 

eigendomssituatie geen sprake van een afname van de bouwmogelijkheden; 

- De bestemming van het perceel Beulakerweg 8a wordt in overeenstemming gebracht met 

de mogelijkheden uit de beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014. Daarbij 

zal in ieder geval het bouwvlak worden verschoven. Verder zullen er geen beperkingen 

t.a.v. nevenfuncties opgelegd worden. Met het bestemmingsplan willen wij ruimte bieden 

voor kleinschalige activiteiten. Hieraan zijn wel voorwaarden gebonden waardoor diverse 

belangen – waaronder stedenbouwkundige aspecten – beschermd worden. Er zijn geen 

redenen om dit perceel op dat gebied beperkingen op te leggen. 

 



3.43.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 43 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.44 Inspreker 44 

3.44.1 Contour bouwblok Beulakerweg 30, geen legalisatie Beulakerweg 32  

Inspreker verzoekt de lijn van het bouwblok aan te passen zodat deze de bestaande bebouwing 

volgt.  

Voorts wenst inspreker dat de illegale bebouwing van Beulakerweg 32 niet wordt gelegaliseerd, 

maar hier handhavend wordt opgetreden.  

 

Reactie 

- Een gedeelte van de bebouwing is middels een zelfstandige procedure buiten het 

bouwvlak gerealiseerd. Hierop is het bouwperceel aangepast. Bij nadere bestudering is 

geconstateerd dat aan de zuidzijde van het bouwvlak een gedeelte van de bebouwing 

inderdaad buiten het bouwvlak is gerealiseerd. Het bouwvlak zal dan ook gedeeltelijk 

aangepast worden. 

 
- Met het bestemmingsplan wordt geen illegale bebouwing gelegaliseerd, hiervoor zal ten 

aller tijde een omgevingsvergunning nodig zijn. Dit kent een eigen proces. De bestemming 

wijzigt verder niet ten opzichte van het huidige plan; 

 

3.44.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 44 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.45 Inspreker 45 

3.45.1 Botenhuizen Noorderpad 2  

Inspreker verzoekt twee bestaande, vergunde botenhuizen op Noorderpad 2 als zodanig weer te 

geven. Het  betreft een botenhuis aan de zijkant van het perceel (is aangeduid als Tuin) en een op 

tekening ontbrekend botenhuis aan de achterzijde van het perceel.  

 

Reactie 

Binnen de bestemming Tuin is een botenhuis toegestaan. Deze worden niet aangeduid wanneer de 

oppervlakte kleiner is dan 25 m2. Voor het botenhuis aan de zuidzijde van de woning hoeft de 

bestemming dan ook niet gewijzigd te worden. Het botenhuis achter de woning wordt echter 

verdeeld door twee bestemmingen, grotendeels Wonen en voor een klein deel Tuin. Dit zal wel 



worden aangepast zodat het botenhuis volledig binnen de bestemming Wonen komt te vallen. Ook 

hiervoor geldt dat deze niet apart aangeduid hoeft te worden. 

 
 

3.45.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 45 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.46 Inspreker 46 

3.46.1 Gronden ten zuiden van Molenweg 28 

Inspreker reageert op het verzoek van omwonenden betreffende de voorgenomen 

bestemmingsverandering op zijn perceel 139 en 145 (zie inspraakreactie 3.1 en 3.22). 

De nieuwe bestemming maakt het mogelijk om hier een hoge erfafscheiding en botenhuis te 

bouwen, wat het uitzicht van omwonenden en het dorpsuitzicht vanaf het aangrenzende vaarwater 

zou aantasten. Inspreker heeft hiervoor begrijp en heeft geen bezwaar tegen het handhaven van de 

bestaande bestemming.   

 

Reactie 

Gelet op de reacties van omwonenden en gelet op de inrichting van het gebied, wordt bestemming 

Natuur weer teruggebracht, zie ook 3.1.  

 

3.46.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 46 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

3.47 Inspreker 47 

3.47.1 Grens bestemming wonen en bebouwingsblok Beulakerweg 20 

Inspreker vraagt of het bij Beulakerweg 20 mogelijk is om aan de noordzijde de kadastrale grens te 

volgen voor de bestemming Wonen. Daarnaast vraagt hij/zij zich af of bebouwingsblok moet 

worden aangepast aan de nieuwe, reeds gerealiseerde woning. Het bebouwingsblok is nu 

gebaseerd op de oude woning.   

 

Reactie 

De bestemming wonen zal aangepast worden op basis van de kadastrale grenzen. Ook zal de 

nieuwe woning conform vergunning ingetekend worden. 



 
 

3.47.2 Conclusie 

De reactie van inspreker 47 geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 



4. Beantwoording van de vooroverlegreacties 

Het bestemmingsplan Giethoorn is naar de volgende vooroverlegpartners toegezonden 

 

Naam 

VAC Steenwijkerland 

N.V. Nederlandse Gasunie 

Ondernemersvereniging Giethoorn 

Natuur en Milieu Overijssel 

Dorpsbelang Giethoorn 

Veiligheidsregio IJsselland 

Natuurmonumenten 

Wetland Wonen 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Het Oversticht 

 

De volgende vooroverlegpartners hebben gereageerd. 

 

4.1 Natuur en Milieu Overijssel, mede namens Natuurmonumenten 

4.1.1 Wijzigingsbevoegdheid van de bestemming Groen naar Tuin 

Natuur en Milieu Overijssel en Natuurmonumenten verzoeken de wijzigingsbevoegdheid voor de 

bestemming Groen naar Tuin niet op te nemen, omdat de groene oevers binnen Giethoorn zeer 

bepalend zijn voor het identiteitsbeeld. 

 

Reactie: 

De wijzigingsbevoegdheid betreft de mogelijkheid om de bestemming te kunnen wijzigen. 

Daarvoor dient wel eerst een afweging gemaakt te worden of de wijziging van de bestemming 

wenselijk is. Hierbij moet – vanwege de diverse dubbelbestemmingen – rekening gehouden 

worden met de karakteristieken van Giethoorn. Daarnaast geldt dat langs de Dorpsgracht de 

gronden met de bestemming Groen gemeentelijk eigendom zijn. Een wijziging van de bestemming 

van een groene oever is dan ook niet te verwachten. De wijzigingsbevoegdheid is voornamelijk 

opgenomen ten behoeve van groenstroken om particuliere percelen. Omdat wij geen redenen zien 

om de mogelijkheid voor die gronden te beperken en het wijzigen van de bestemming Groen van 

groene oevers aan strikte voorwaarden is verbonden, wordt de wijzigingsbevoegdheid in stand 

gelaten.  

 

4.1.2 Conclusie 

De reactie van Natuur en Milieu Overijssel en Natuurmonumenten geeft geen aanleiding om het 

bestemmingsplan aan te passen. 

 



4.2 Veiligheidsregio IJsselland 

4.2.1 Advisering op basis van Wet veiligheidsrisico’s 

De Veiligheidsregio IJsselland (regionale brandweer) geeft aan dat er in het plangebied (deels) een 

overstromingsrisico is en dat er geen dekking is door de sirenes van het Waarschuwings- en 

Alarmeringssysteem.  Hiermee samenhangende is het advies: 

- Aanpassing van de paragraaf over waterveiligheid (5.5): evacuatie is één van de 

mogelijkheden in geval van overstroming, niet de enige zoals nu in de tekst wordt 

gesuggereerd. Daarnaast geen (gedetailleerde) omschrijving opnemen van de ontsluiting 

bij een overstroming, want deze valt vooraf niet te bepalen. 

- T.b.v. de bereikbaarheid voor de brandweer minimale opnemen voor de breedte en 

doorvaarthoogte van bruggen: 1,1 meter (voor een quad als alternatief voor een normaal 

blusvoertuig) en een minimale doorvaarthoogte van 2,25 m indien de brandweer niet met 

een quad of normaal blusvoertuig ter plaatse kan komen. 

- Maatregelen nemen om de aanwezigen in het plangebied tijdens een calamiteit te kunnen 

waarschuwen. Dit kan door een sirene bij te plaatsen of het toepassen van NLAlert. 

 

Reactie: 

- De paragraaf in de toelichting m.b.t. overstromingsrisico zal worden aangepast conform de  

reactie van de Veiligheidsregio IJsselland. 

- De regeling met betrekking tot bruggen zal worden aangepast. Vanuit de karakteristiek 

van Giethoorn wordt de breedte van het loopvlak beperkt tot maximaal 1 meter. Ten 

aanzien van de doorvaarhoogte wordt bepaald dat deze minimaal 2,25 meter dient te 

bedragen.  

- Het plaatsen van sirenes is vergunningsvrij. Het bestemmingsplan vormt geen  

belemmering voor het realiseren van een volledige sirenedekking. Aanpassing van het 

bestemmingsplan is op dit punt niet noodzakelijk. 

 

4.2.2 Conclusie 

De reactie van Veiligheidsregio IJsselland geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

4.3 Het Oversticht 

4.3.1 Beoordeling plan op aspecten gebiedsomschrijving, archeologie en cultuurhistorie 

Het Oversticht meldt dat zij het plan hebben beoordeeld op de aspecten gebiedsbeschrijving, 

archeologie en cultuurhistorie en geen opmerkingen heeft.  

 

Reactie: 

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4.3.2 Conclusie 

De reactie van Het Oversticht geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 
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1. Inleiding 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Giethoorn’ heeft met ingang van 13 mei 2015 zes weken ter inzage 

gelegen (tot en met 23 juni). Gedurende deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om 

zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Van een en ander is vooraf 

openbare kennisgeving gedaan op de wettelijk voorgeschreven en in de gemeente gebruikelijke 

wijze. 

 

Er zijn 33 zienswijzen ingediend. In deze reactienota is de inhoud van de zienswijzen kort 

samengevat en van een reactie voorzien. 

 

Het bestemmingsplan ‘Giethoorn’ zoals dat ter inzage heeft gelegen zal niet ter vaststelling aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. In plaats daarvan is er voor gekozen om een hernieuwd 

ontwerpbestemmingsplan ‘Giethoorn’ ter inzage te leggen. Van de zienswijzen die tegen het eerste 

ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend zal in het kader van deze nota daarom worden bekeken 

in hoeverre deze zienswijzen kunnen worden meegenomen in het nieuwe 

ontwerpbestemmingsplanplan. Voor de zienswijzen die niet worden meegenomen in het tweede 

ontwerpbestemmingsplan blijft uiteraard gelden dat betrokkenen deze zienswijzen tijdens de ter 

inzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan desgewenst weer opnieuw kunnen indienen.  

 

De reactienota heeft de volgende opzet. In paragraaf 2 wordt een overzicht gegeven van alle 

indieners van de zienswijzen. In paragraaf 3 wordt kort ingegaan op de ontvankelijkheid van de 

ingediende zienswijzen. In paragraaf 4 worden de zienswijzen van elke indiener kort samengevat 

en per onderdeel van een gemeentelijke reactie voorzien. Per zienswijze zal worden aangegeven of 

de zienswijze in het nieuwe (tweede) ontwerpbestemmingsplan zal worden verwerkt en zo ja op 

welke manier. Voor zienswijzen die geen aanleiding geven tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan zal (kort) worden toegelicht waarom dat niet het geval is. 

 

De (onderdelen van) zienswijzen waarvan in deze reactienota is aangegeven dat ze aanleiding 

geven tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn zullen als zodanig in het 

tweede aangepaste ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen. Het tweede 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn zal daarna, zoals toegelicht, opnieuw ter inzage worden 

gelegd. De indieners van een zienswijze zullen vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over de 

afhandeling van hun zienswijze, de te volgen bestemmingsplanprocedure en de terinzagelegging 

van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan. 

 

2.  Overzicht zienswijzen 

De zienswijzen zijn op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens geanonimiseerd. Daarin is 

bepaald dat NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats van de indiener van de zienswijze) van 

natuurlijke personen niet elektronisch beschikbaar mogen komen. De zienswijzen van natuurlijke 

personen zijn daarom voorzien van een nummer. In de digitale versie van deze reactienota worden 

de zienswijzen alleen aangeduid met de nummer en worden geen namen weergegeven.  
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Nr. Datum 

brief 

Datum  

ontvangst 

1. 19 juni 2015 19 juni 2015 

2. 22 juni 2015 22 juni 2015 

3 22 juni 2015 22 juni 2015 

4. 18 juni 2015 22 juni 2015 

5. 19 juni 2015 22 juni 2015 

6. 21 juni 2015 22 juni 2015 

7. 21 juni 2015 22 juni 2015 

8. 22 juni 2015 23 juni 2015 

9. 23 juni 2015 23 juni 2015 

10. 19 juni 2015 22 juni 2015 

11. 22 juni 2015 23 juni 2015 

12. 17 juni 2015 17 juni 2015 

13. 16 juni 2015 18 juni 2015 

14. 16 juni 2015 16 juni 2015 

15. - 23 juni 2015 

16. 22 juni 2015 23 juni 2015 

17. 22 juni 2015 22 juni 2015 

18. - 23 juni 2015 

19. 22 juni 2015 23 juni 2015 

20. 21 juni 2015 22 juni 2015 

21. 21 juni 2015 23 juni 2015 

22. 22 juni 2015 23 juni 2015 

23. 27 mei 2015 28 mei 2015 

24. 22 juni 2015 23 juni 2015 

25. 17 juni 2015 19 juni 2015 

26. 18 juni 2015 19 juni 2015 

27. 15 juni 2015 16 juni 2015 

28. 8 juni 2015 11 juni 2015 

29. 16 juni 2015 16 juni 2015 

30. 17 juni 2015 17 juni 2015 

31. 15 juni 2015 16 juni 2015 

32. 19 juni 2015 19 juni 2015 

33. 19 juni 2015 22 juni 2015 

 

3. Ontvankelijkheid 

Alle 33 zienswijzen zijn binnen de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 

bij de gemeente Steenwijkerland binnengekomen en dus tijdig ingediend. Daarmee zijn alle  

zienswijzen dus ontvankelijk. 
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4.  Beantwoording van de zienswijzen 

Hierna komen de verschillende zienswijzen aan de orde. Na de opmerking in de zienswijze volgt 

het gemeentelijk commentaar, en tot slot een conclusie waarin duidelijk wordt of het 

ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast. 

 

4.1. Indiener 1 

De betreffende indieners hebben tijdens de inzagetermijn meerdere brieven gestuurd die als één 

zienswijze behandeld worden. 

 
4.1.1. Te ruime mogelijkheden bedrijvigheid 

Indieners zijn van mening dat het nieuwe bestemmingsplan te ruime mogelijkheden biedt voor 

bedrijvigheid aan het noordelijke deel van de ‘oude’ Beulakerweg, meer specifiek het deel ten 

noorden van de hotel-restaurants De Harmonie en De dames van de Jonge. Dit betreft met name 

niet-locatiegebonden bedrijfsactiviteiten die ook op een bedrijventerrein plaats zouden kunnen 

vinden.  

Om dit te beperken wordt door appellanten voorgesteld ten oosten en westen van de Beulakerweg 

enkel wonen en kleinschalige agrarische bedrijvigheid toe te staan. Dit met uitzondering van de 

bestaande theeschenkerij op het perceel Beulakerweg 8a en kleinschalige bedrijfsactiviteiten op het 

perceel Beulakerweg 23. 

 

Reactie: 

Het plangebied ten noorden van de hotel-restaurants ‘De Harmonie’ en ‘De dames van de Jonge’ 

bestaat voor het grootste deel uit onbebouwd agrarisch gebied. Aan de Beulakerweg 8a bevindt 

zich een agrarisch bedrijf.  

Daarnaast bevinden zich er voornamelijk woningen met bijbehorende erven. Binnen de 

woonbestemming is het onder voorwaarden mogelijk een beroep aan huis uit te oefenen. De in dit 

in dit verband in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen regeling is overeenkomstig de 

beleidsuitgangspunten voor aan huis gebonden beroepen en bedrijven in de door gemeenteraad 

vastgestelde notitie Facetbeleid. Voor de uitoefening van deze bedrijvigheid gelden bepaalde 

voorwaarden waardoor het beroep of bedrijf aan huis ondergeschikt zal/moet blijven aan de 

woonbestemming.  

Enkel aan de Beulakerweg 5 en Beulakerweg 23 bevinden zich niet-agrarische bedrijven. De voor 

'Bedrijf’ aangewezen gronden aan de Beulakerweg zijn bestemd voor ter plaatse reeds legaal 

bestaande bedrijven (welke aanwezig zijn op het moment dat het bestemmingsplan in werking 

treedt). Daarnaast zijn ze bestemd voor bedrijven in milieucategorie 1 en 2, zoals opgenomen in de 

Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van de regels). Het gaat hier dus, conform het facetbeleid, 

uitsluitend om lichte vormen van bedrijvigheid waarvan de aanwezigheid ruimtelijk geen 

knelpunten oplevert met andere functies. Opname van door indieners voorgestelde definitie voor 

kleinschalige bedrijfsactiviteiten is derhalve niet nodig omdat in het ontwerpbestemmingsplan 

duidelijk is geregeld welke vormen van bedrijvigheid zijn toegestaan (en welke niet). De 

bebouwingsmogelijkheden van deze bedrijven worden begrensd door een bouwvlak en de regel 

dat die bouwvlakken voor niet meer dan 80% mogen worden bebouwd. Gezien de beperkingen in 

gebruiks- en bouwmogelijkheden biedt de bedrijfsbestemming naar mening van de gemeente geen 

onevenredige of te ruime mogelijkheden. 
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4.1.2. Proces totstandkoming bestemmingsplan  

Indieners zijn van mening dat het proces rond de totstandkoming van het bestemmingsplan niet 

correct verloopt. Ze zijn niet geïnformeerd over de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan, waardoor er te weinig tijd was om te reageren. Daarnaast waren 

gemeentelijke stukken niet beschikbaar en zijn eerdere inspraakreacties van appellanten niet 

beantwoord en/of zoekgeraakt. 

 

Reactie: 

Ten aanzien van de bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is 

de gebruikelijke procedure gevolgd. Voorafgaande aan deze terinzagelegging zijn wettelijke 

vereiste bekendmakingen gedaan in de Staatscourant, de Steenwijkerland Expres en de 

gemeentelijke website. Indieners hebben naar aanleiding daarvan ook hun zienswijze kunnen 

indienen. Het is niet verplicht om mogelijke belanghebbenden bij een (ontwerp) bestemmingsplan 

voorafgaande aan de terinzagelegging daar schriftelijk over te informeren. De procedure voor het 

bestemmingsplan Giethoorn is daarmee tot dusver in overeenstemming met de daarvoor geldende 

wettelijke procedure voorschriften doorlopen verlopen. 

Dat indieners eerder in 2014 een inspraakreactie hebben ingediend die (kennelijk) niet of niet goed 

is beantwoord, is betreurenswaardig maar betekent niet dat de bestemmingsplanprocedure 

juridisch niet correct verloopt. Met de beantwoording van de zienswijze zoals weergegeven onder 

4.1.1 is voorts alsnog ook inhoudelijk op de eerder, in 2014 gemaakte opmerkingen van indieners 

ingegaan.  

 
4.1.3. Conclusie 

De zienswijze van indiener 1 geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

4.2. Indiener 2 

4.2.1. Ontbrekende aanduidingen 

Op het perceel Noorderpad 5-7 ontbreken volgens indiener 2 ten onrechte de aanduidingen voor 

rondvaart- en botenverhuur en voor recreatieappartementen. Daarnaast mist volgens indiener de 

woonaanduiding voor de bestaande woning. 

 

Reactie: 

Op de bestemmingsplankaart van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 is voor deze locatie een 

aanduiding ‘rondvaart c.q. botenverhuur’ toegestaan. In 2009 is voor de locatie Noorderpad 5 een 

vaarvergunning voor rondvaartboten en verhuurboten afgegeven. De locatie waarvoor deze 

vergunning geldt en de huidige aanduiding voor de botenverhuur zullen als een bestaande legale 

situatie worden opgenomen in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Giethoorn. Met de 

aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’. Het 

ontwerpbestemmingsplan zal op dit punt worden gecorrigeerd.  

Het recreatieappartement is eveneens een functie die op grond van het bestemmingsplan 

Giethoorn 1994 is toegestaan. Dit appartement zal met de aanduiding ‘specifieke vorm van 

recreatie –appartement’ in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Giethoorn worden opgenomen. 
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Op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn heeft de locatie Noorderpad 5-7 

de bestemming Wonen- Beschermd Dorpsgezicht. Conform de huidige bestemmingsplanregeling 

is op deze locatie volgens de regeling in het ontwerpbestemmingsplan één woning toegestaan. Het 

bouwvlak voor het hoofdgebouw is, omwille van het beschermd dorpsgezicht, om de bestaande 

woning geprojecteerd. De mogelijkheid van de realisering van een woning blijft dus gehandhaafd 

en is niet verdwenen als gevolg van een ontbrekende aanduiding. Er is dan ook geen reden voor 

het opnemen van een aparte aanduiding woning ter plaatse van de bestaande woning. Want de 

regeling in het ontwerpbestemmingsplan is dat bestaande woningen direct, zonder nadere 

aanduiding vallen onder de (mogelijkheden van de) woonbestemmingen.  

 
4.2.2. Gebruik agrarisch perceel 

Het perceel ten zuiden van Noorderpad 5-7 (kadastraal gemeente Brederwiede sectie A perceel 

204) is in het ontwerpbestemmingsplan bestemd als ‘Agrarisch met waarden’. Sinds de jaren 

zeventig van de vorige eeuw wordt dit perceel volgens indiener gebruikt voor het afmeren en de 

opslag van boten en voor parkeren ten dienste van de onder 4.2.1 genoemde bootverhuur en 

appartementen. 

 

Reactie: 

De voor dit perceel in het ontwerpbestemmingsplan voorziene bestemming ‘Agrarisch met 

waarden’ is een voortzetting van de huidige agrarische bestemming. De opslag van vaartuigen en 

het parkeren van voertuigen voor particuliere doeleinden zijn activiteiten die niet passen in zowel 

de huidige als de nieuwe bestemmingsregeling voor dit perceel. In de bestemming Agrarisch met 

waarden is dergelijk gebruik ook expliciet aangemerkt als niet toegestaan gebruik. Het 

ontwerpbestemmingsplan is in beginsel een conserverend plan dat beoogt de huidige 

planologische toegestane functies van een actuele bestemmingsplanregeling te voorzien. In 

samenhang daarmee heeft het als doel om het open agrarische, waardevolle gebied zoveel mogelijk 

te behouden door handhaving van de agrarische bestemmingen. Er is daarom geen aanleiding om 

het gebruik van het betreffende perceel voor botenopslag en parkeren op te nemen in dit 

bestemmingsplan. Het enkele feit dat dit mogelijk al langere tijd plaatsvindt, maakt dit niet anders.  

 
4.2.3. Inpassen vergund bouwplan 

Volgens indiener wordt met instemming van de gemeente en welstand de zuidkant van de woning 

Noorderpad 5-7 uitgebreid conform het model ‘Gieters Hallenhuis’. Indiener vraagt om  het 

bouwvlak en de tuinbestemming conform deze ontwikkeling aan te passen. 

 

Reactie: 

Op 2 februari 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de woning en de 

bouw van een schuur. Voor zover nodig wordt het bouwvlak op deze vergunde situatie afgestemd.  
 

4.2.4. Conclusie 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast voor wat betreft het bouwvlak voor de woning. 

Ook worden op de verbeelding de aanduidingen ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en 

botenverhuur’ en ‘specifieke vorm van recreatie –appartement’ opgenomen conform de huidige 

bestaande, legale situatie. 
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4.3. Indiener 3 

4.3.1. Ontbreken aanduidingen locatie Molenweg 2a 

Volgens indiener  ontbreekt op het perceel Molenweg 2a ten onrechte de aanduiding voor 

rondvaart- en botenverhuur. Daarnaast mist de woonaanduiding voor de bestaande woning. 

Gevraagd wordt verder de nieuwe functie ‘dagrecreatieve voorziening’ goed aan te duiden. 

 

Reactie: 

Het perceel heeft op grond van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 c.q. de beheersverordening 

inderdaad (al) een aanduiding voor rondvaart- en botenverhuur. Zie de uitsnede hieronder. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan is deze 

aanduiding abusievelijk niet 

overgenomen. Conform de huidige 

planregeling zal deze 

gebruiksmogelijkheid alsnog met de 

aanduiding ‘specifieke vorm van 

recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ 

op de verbeelding van het (nieuwe) 

ontwerpbestemmingsplan worden 

aangegeven. In het 

ontwerpbestemmingsplan heeft het 

perceel conform het huidige gebruik een 

recreatieve bestemming gekregen met bouwvlak en functieaanduiding voor de bedrijfswoning. De 

woning is op de verbeelding dus aangeduid als bedrijfswoning. Binnen de recreatieve bestemming 

is dagrecreatie op het hele perceel toegestaan. Een aanduiding ‘dagrecreatieve voorziening‘ is dus 

overbodig.  

 
4.3.2. Ruimtelijke procedure voor parkeervoorzieningen, watergangen en bruggen  

In het verleden is voor de realisatie van parkeervoorzieningen, watergangen en bruggen volgens 

indiener voor het perceel een ruimtelijke procedure gevoerd (artikel 19 WRO). Een en ander moet 

volgens hem met aanduidingen worden aangegeven. 

 

Reactie: 

Binnen de recreatiebestemming zijn bruggen, parkeervoorzieningen en water bij recht toegestaan. 

Het parkeren op het perceel ten behoeve van de recreatieve functie is dus zonder meer mogelijk, zo 

niet aangewezen. Een (nadere) aanduidingsregeling is dus niet nodig. 
 

4.3.3. Conclusie 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast door het aanbrengen van d aanduiding ‘specifieke 

vorm van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ conform de huidige planregeling. 
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4.4. Zienswijze 4 

4.4.1. Legaliseren illegale activiteiten zonder reden   

Op het perceel Beulakerweg 60 vinden volgens indiener illegale gebruiks- en bouwactiviteiten 

plaats die door middel van het nieuwe bestemmingsplan gelegaliseerd worden. Dit betreft de 

illegale bouw van een botenhuis, het graven van een vijver en het kappen van bomen. Bomen 

worden daarbij met bestrijdingsmiddelen behandeld om ze snellen te kunnen kappen. Ook is er 

beschoeiing geplaatst en zijn percelen verhoogd. Verder wordt er afval en rommel 

opgeslagen/gedumpt achter het perceel nr. 62. Naar het oordeel van indiener is er hiermee sprake 

van rechtsongelijkheid ten opzichte van andere bewoners van Giethoorn. De gemeente dient hier 

echter op te handhaven. Door de illegale activiteiten ontstaat geluidsoverlast en lichthinder van de 

N334 en verdwijnen (beschermde) diersoorten. Het woongenot daalt en het bestemmingsplan leidt 

tot planschade. 

 

Reactie: 

In de regels van het ontwerpbestemmingsplan is binnen alle woonbestemmingen een 

standaardbebouwingregeling opgenomen voor de bouw van botenhuizen en bijgebouwen. Per 

bouwperceel mag maximaal een botenhuis van maximaal 25 m2 worden gebouwd. De maximaal 

toegestane oppervlakte aan bijgebouwen is afhankelijk van de oppervlakte van het bouwperceel 

maar bedraagt in ieder geval niet meer dan 100 m2. Daarmee worden de bestemmingsplanregels 

voor Beulakerweg 60 niet ruimer toegepast dan voor andere woonpercelen. Omdat een botenhuis 

een speciale vorm van een bijgebouw is, is het mogelijk om de toegestane oppervlakte aan 

bijgebouwen te benutten voor de bouw van een groter botenhuis dan 25 m2. Omgekeerd geldt 

echter dat indien op een perceel de maximale oppervlakte aan bijgebouwen is gerealiseerd, alleen 

nog een botenhuis van 25 m2 mag worden gebouwd. Dit botenhuis mag niet voor een ander doel 

worden opgericht. 

 

De locatie Beulakerweg 60 heeft volgens het bestemmingsplan Giethoorn 1994 de bestemmingen 

Woningen, Tuinen en Bos c.q. beplantingsstrook. Deze bosbestemming ligt achter de woning. Zie 

uitsnede bestemmingplankaart: 
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Deze bosbestemming komt in het huidige bestemmingsplan op meerdere plekken in het gebied 

tussen de weg N334 en de woonpercelen voor. Voor het overige is dit gebied bestemd als agrarisch 

gebied met landschappelijke waarde. In werkelijkheid is er echter in dit gebied geen sprake meer 

van bos of agrarische activiteiten en hebben de percelen in dit gebied (veelal)een tuinachtige 

functie voor particulieren. Omdat handhaving van de agrarische en bosbestemmingen niet langer 

zinvol is, is in het ontwerpbestemmingsplan aangesloten bij deze feitelijke situatie. Deze 

bestemmingen zijn vervangen door een tuinbestemming. Daarbij is het mogelijk dat ten opzichte 

van de huidige begrenzing met de woonbestemming verandering plaatsvinden die er toe leiden 

dat (ook) de woonbestemming qua bijgebouwen meer aansluit op de feitelijke situatie mits er maar 

een afdoende tuinbestemming als groene buffer tussen de woonbestemming en de weg N334 

overblijft. Dit is ook het geval bij het perceel Beulakerweg 60. Als de maximale 

bebouwingsoppervlakte in acht wordt genomen heeft het ontwerpbestemmingsplan inderdaad in 

zoverre een legaliserende werking ten aanzien van de illegaal gebouwde botenhuis. Overigens is 

ook ter hoogte van nr. 62. de woonbestemming verder naar achteren getrokken. 

 

Voor wat betreft de overige door indiener genoemde (illegale) activiteiten geldt het 

ontwerpbestemmingsplan deze activiteiten niet of in ieder geval niet zonder meer legaliseert. Het 

gebruik van het gebied achter nr. 62 voor de opslag van rommel of het storten van afval is strijdig 

met de tuinbestemming waarin dit gebruik is verboden. Voor wat betreft het kappen van bomen 

geldt dat binnen de tuinbestemming net als bij de bestemming bos alleen is toegestaan indien daar 

een omgevingsvergunning voor is verleend. De beplantingstructuur is in de tuinbestemming 

bovendien als een belangrijke te handhaven waarde aangemerkt. Dat betekent dat het verwijderen 

van alle beplanting niet strookt met de opzet van het bestemmingsplan. Ook voor het graven van 

een vijver is een omgevingsvergunning vereist, net als in de huidige bestemmingsregeling (voor 

wat betreft de woonbestemming). Hetzelfde geldt voor het ophogen van gronden of 

perceelsgedeelten. Ook het aanbrengen van beschoeiingen is volgens het 

ontwerpbestemmingsplan slechts mogelijk met omgevingsvergunning. Het 

ontwerpbestemmingsplan betekent voor deze activiteiten ten opzichte van de huidige regeling in 

het bestemmingsplan Giethoorn 1994/de beheersverordening geen (grote) versoepeling van de 
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regels. De activiteiten die het ontwerpbestemmingsplan toestaat, al dan niet met vergunning, 

passen bij een normale woonbestemming en een normaal woongebruik. Nu er door middel van de 

tuinbestemming een groen gebied met bomen tussen de weg N334 en de woonpercelen blijft 

bestaan is niet aannemelijk dat er sprake zal zijn van extra hinder van het verkeer op de N334 en 

dusdanige aantasting van flora en fauna dat daardoor het woon- en leefklimaat ontoelaatbaar 

wordt aangetast.  

 
4.4.2. Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

  

4.5. Zienswijze 5 

4.5.1. Recreatief gebruik agrarisch perceel  

Het perceel van indiener, kadastraal bekend als gemeente Brederwiede sectie B perceel 1086, heeft 

in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ gekregen. Volgens 

appellant is het perceel echter al circa 70 jaar niet meer agrarisch in gebruik, maar recreatief. Op het 

perceel is ook een kampeermiddel in de vorm van een caravan aanwezig. Verzocht wordt daarom 

om een recreatieve bestemming voor het perceel, die het tevens mogelijk maakt de verouderde 

caravan te vervangen door een nieuw recreatief verblijf.  

 

Reactie: 

Op luchtfoto’s over de periode 2008 tot 2015 zijn geen recreatieve activiteiten op dit perceel 

waarneembaar, afgezien mogelijk van de gestalde oude caravan. Deze caravan is geplaatst in strijd 

met de huidige bestemmingsregeling. Het ruimtelijke beleid is gericht op handhaving van het open 

agrarisch gebied. Nieuwe recreatieve functies moeten aansluiten bij bestaande 

verblijfrecreatieterreinen en niet als losse, enkele recreatieve nachtverblijven worden geplaatst.   

 
4.5.2. Conclusie 

Er is geen aanleiding om mee te werken aan dit verzoek door aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.6. Zienswijze 6 

4.6.1. Wijziging gebruik versus saneringsregeling 

Indiener vraagt in de regels van het bestemmingsplan op te nemen dat bij een herbestemming of 

gewijzigd gebruik van bestaande karakteristieke bebouwing het bestaande oppervlak aan 

bebouwing niet hoeft te worden gereduceerd conform de saneringsregeling. Bij herbestemming is 

er namelijk geen sprake van nieuwbouw en noodzaak tot kwaliteitsverbetering. Daarnaast worden 

de ontwikkelmogelijkheden niet onnodig beperkt. 

 

Reactie: 

De bedoelde saneringsregeling is enkel van toepassing op de sloop van bestaande legale 

bijgebouwen die de maximaal toegestane oppervlakte overschrijden. Alsdan mag 75 % van het 

gesloopte oppervlak aan bijgebouwen worden teruggebouwd. Op herbestemming of gewijzigd 
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gebruik zonder sloop is de regeling niet van toepassing. Hetgeen indiener wenst is dus momenteel 

al geregeld in het bestemmingsplan. 

 
4.6.2. Recreatieve bewoning in vrijstaande bijgebouwen mogelijk maken 

Indiener vraagt om bij een woonbestemming ook logiesruimte in vrijstaande bijgebouwen mogelijk 

te maken. De markt vraagt om kleinschalige overnachtingsmogelijkheden met een persoonlijke 

benadering en zulke voorzieningen lenen zich niet voor permanente bewoning. Daarnaast wordt 

het als rechtsongelijkheid ervaren dat slechts enkele recreatieondernemers op de markt van 

recreatief nachtverblijf mogen inspelen. 

 

Reactie: 

In het facetbeleid is aangegeven dat de functie van bed & breakfast in de kernen alleen is 

toegestaan in het hoofgebouw. Dit om een zelfstandige exploitatie los van de woonfunctie tegen te 

gaan. 

In het ontwerpbestemmingsplan is het facetbeleid gevolgd. Permanente (recreatieve) bewoning 

van bijgebouwen betreft functioneel en ruimtelijk gezien een ongewenste ontwikkeling. Alleen 

daar waar op grond van de huidige planregeling al recreatiebewoning van bijgebouwen is 

toegestaan is dit gebruik voortgezet (met de aanduiding recreatieappartement). Verder voorziet 

het ontwerpbestemmingsplan niet in de mogelijkheid van recreatieve bewoning van vrijstaande 

bijgebouwen. In plaats daarvan is bij de verschillende woonbestemmingen een 

afwijkingsmogelijkheid opgenomen om in een hoofdgebouw onder voorwaarden een bed & 

breakfast met maximaal tien slaapplaatsen te kunnen realiseren. Daarmee worden voldoende 

mogelijkheden geboden voor kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. Door binnen het 

hoofdgebouw ruime mogelijkheden te bieden voor bed & breakfast ontbreekt ook de noodzaak om 

dit ook in bijgebouwen toe te staan. 

Van rechtsongelijkheid met recreatieondernemers  is naar onze mening dan ook geen sprake, ook 

omdat het in die situaties niet gaat om woonbestemmingen waarbij de woonfunctie de 

hoofdfunctie is en moet blijven. 

 
4.6.3. Ontbrekende aanduidingen 

De aanduidingen op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ontbreken. Op voorhand 

wordt daarom bezwaar gemaakt tegen aanduidingen die appellant aangaan, maar een ander 

belang dienen dan dat van appellant. 

 

Reactie:  

De zienswijze is op dit punt algemeen geformuleerd. Niet duidelijk is welke aanduidingen volgens 

indieners waar dan precies ontbreken. Bij de het nieuwe ontwerpbestemmingsplan zal dit echter 

nogmaals voor het hele plan worden gecontroleerd en zullen missende aanduidingen alsnog 

worden aangebracht. Indiener kan daar desgewenst tijdens de nieuwe periode van 

terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan weer op reageren. 

 
4.6.4. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 
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4.7. Zienswijze 7 

4.7.1. Ontbrekend parkeerterrein  

Indiener vraagt om de bestemming ‘parkeerterrein’ uit het bestemmingsplan ‘Giethoorn 1994’ op 

een deel van het kadastrale perceel gemeente Brederwiede sectie C nummer 952 in het nieuwe 

bestemmingsplan te handhaven. Voor het onderhoud van de percelen van appellant is het 

noodzakelijk om de benodigde voertuigen en machines te kunnen parkeren op een solide 

vochtvrije ondergrond. Elders op de percelen of bij huis is dit niet mogelijk. 

 

Reactie: 

Op de plankaart van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 is aan deze locatie de bestemming 

“Parkeerterrein” toegekend. In 199 is voor deze locatie een bestemmingsplanherziening doorlopen 

om voor deze locatie de realisering van autoboxen mogelijk te maken. Deze 

bestemmingsplanherziening is voor dit onderdeel echter niet door Gedeputeerde Staten 

goedgekeurd. Zie de uitsnede van de plankaart van de bestemmingsplanherziening van 1999. Dat 

betekent dat de bestemming Parkeerterrein van het 

bestemmingsplan Giethoorn 1994 is blijven gelden. De zienswijze 

is dus terecht. In het ontwerpbestemmingsplan moet voor de 

betreffende locatie de bestemming Verkeer met een aanduiding 

‘parkeren’ worden opgenomen conform de regeling van het 

bestemmingsplan 1994 in plaats van alleen een 

verkeersbestemming op het gedeelte van deze locatie direct aan 

de openbare weg.  

 

 

 
4.7.2. Conclusie: 

Deze zienswijze geeft aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In het 

ontwerpbestemmingsplan zal conform de huidige regeling in het bestemmingsplan Giethoorn 1994 

c.q. de beheersverordening voor deze locatie een bestemming Verkeer met de aanduiding parkeren 

worden opgenomen. 

 

4.8. Zienswijze 8 

4.8.1. Opnemen rietteeltbedrijf  

Perceel van indiener (Molenweg 10) heeft een woonbestemming. Hier is echter volgens indiener 

ook een rietteelt- en opslagbedrijf aanwezig. Gevraagd wordt om het bedrijfsdeel als ‘Bedrijf – 

Rietlandbeheer te bestemmen. 

 

Reactie: 

Het perceel  Molenweg 10 heeft conform de huidige planregeling in het ontwerpbestemmingsplan 

een woonbestemming gekregen. Voor zover de gemeente bekend is op deze locatie geen 

rietteeltbedrijf aanwezig. Er is geen milieumelding of –vergunning voor dit bedrijf aanwezig. Ook 

andere wijze (internet) zijn er geen gegevens bekend over de aanwezigheid van een dergelijk 

bedrijf.  
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4.8.2. Vergroten bouwvlak woning 

Indiener verzoekt om het bouwvlak ruimer om de bestaande woning te leggen om een toekomstige 

uitbreiding niet te frustreren. 

 

Reactie: 

In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan wordt alleen de huidige situatie 

vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen zoals een toekomstige uitbreiding van een woning, worden 

middels een separate afweging beoordeeld. De uitbreiding van het bouwvlak wordt dan ook niet 

in dit bestemmingsplan meegenomen. Hiervoor dient een afzonderlijk verzoek ingediend te 

worden. Verder is in het ontwerpbestemmingsplan ook al een binnenplanse afwijkingsregeling 

voor bouwen buiten bouwvlak van de woning. Ook om die reden is het op voorhand opnemen van 

een groter bouwvlak niet nodig. Met deze afwijkingsregeling kan flexibel worden ingespeeld op 

eventuele bouwplannen voor vergroting van de woning. 

 
4.8.3. Rietloodsen 

Ten oosten van het perceel van indiener bevinden zich binnen een natuurbestemming twee 

verouderde riet/botenloodsen. Indiener vraagt om deze door middel van de saneringsregeling te 

mogen vervangen door een nieuw, meer passend bijgebouw op dezelfde locatie. Gevraagd wordt 

verder om de aanduiding ‘bijgebouwen’ te vergroten tot de loodsen en om een aanduiding 

‘rietteeltbedrijf’ toe te voegen. 

 

Reactie: 

De bedoelde rietloodsen zijn twee gebouwtjes van een beperkte omvang achter het eigenlijke 

woonperceel. Deze rietloodsen liggen in het beschermde Natura 2000-gebied. Volgens het huidige 

bestemmingsplan c.q. de beheersverordening geldt hier de bestemming ‘Natuurgebied met 

agrarisch gebruik”. Deze bestemming is primair bedoeld voor het behoud, de bescherming en het 

herstel van de natuurlijke waarden. De agrarische functie is hieraan ondergeschikt. Binnen deze 

bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen worden gebouwd. De bouw van 

gebouwen als rietloodsen is hier niet toegestaan. Het ontwerpbestemmingsplan kent aan dit gebied 

de bestemming Natuur toe waarmee het beschermde regime voor het natuurgebied wordt 

voortgezet. Ook binnen deze bestemming is de bouw van rietloodsen niet toegestaan. 

Er is binnen de gemeente geen bouwdossier aanwezig waaruit blijkt dat voor deze loodsen een 

bouwvergunning is verleend. Het ontwerpbestemmingsplan zelf kent geen saneringsregeling voor 

rietloodsen. In het facetbeleid wordt verder aangegeven dat vervanging van rietloodsen alleen 

mogelijk is op percelen die bereikbaar zijn via de weg en het water. Deze situatie doet zich hier niet 

voor (er is geen ontsluiting op de weg). Daarnaast verdraagt inpassing van de rietloodsen zich niet 

met het uitgangspunt dat het bestemmingsplan voor het Natura 2000 gebied met een passende 

bestemming borgt dat de natuurlijke waarden van dit gebied niet worden aangetast. Een 

rietteeltbedrijf is een bedrijfsmatige functie die een nadelig effect kan hebben op de natuur. In de 

bestemming natuur worden dan ook alleen bestaand, legaal agrarisch gebruik toegestaan en is er 

geen ruimte opgenomen voor nieuwe bedrijfsmatige functies of de legalisering daarvan. Voor 

dergelijke functies moet in beginsel naar een ruimtelijke oplossing buiten de natuurbestemming 

worden gezocht. 
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De grens van de aanduiding bijgebouwen valt samen met de grens van de woonbestemming. 

Verdere vergroting van deze aanduiding zou er toe leiden dat deze aanduiding in de bestemming 

natuur wordt geprojecteerd. Los van het gegeven dat bedrijfsmatig rietloodsen geen bijgebouwen 

zijn bij een woning, bestaat hiervoor op grond van het bovenstaande geen aanleiding omdat a) in 

de natuurbestemming geen gebouwen zijn toegestaan en b) dit niet strookt met het facetbeleid en 

het beschermende regime van de natuurbestemming. 

 
4.8.4. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

4.9. Zienswijze 9 

 
4.9.1. Grotere oppervlakte botenhuis  

Indiener zou de maximale oppervlakte van 25 m2 voor een botenhuis graag verruimd zien. In de 

praktijk is een grotere oppervlakte noodzakelijk. Uitwisseling tegen de oppervlakte van overige 

bijgebouwen is gezien de beperkingen op dat vlak veelal geen optie. 

 

Reactie: 

De regeling met betrekking tot de botenhuizen is een algemene regel die voor alle percelen met 

dezelfde bestemming geldt. De regeling biedt ruimte om bij woningen een botenhuis te realiseren 

buiten de oppervlakte voor andere bijgebouwen. Hiermee wordt al meer ruimte geboden dan in de 

oude bestemmingsplannen gebruikelijk was. Wil men meer dan kunnen daarvoor de verruimde 

mogelijkheden voor bijgebouwen worden gebruikt. Daarbij wordt gekeken naar de oppervlakte 

van percelen.  

Het is niet wenselijk om dit nog verder te verruimen omdat juist de ruimte van de percelen een 

kenmerk is van Giethoorn. Nog meer bebouwing zal dit aantasten. Er zijn verder ruime 

mogelijkheden in Giethoorn voor het afmeren van boten. 

 
4.9.2. Hoofdgebouw – bijgebouw  

Volgens indiener is (op basis van in het verleden gehanteerde richtlijnen) bij veel woningen  een 

deel van het hoofdgebouw aangemerkt als bijgebouw. Terwijl het hier gaat om bebouwing die 

functioneel deel uitmaakt van het hoofdgebouw. Daardoor lijkt de in het 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen verruiming voor de bouw van bijgebouwen van 50 m2 naar 

maximaal 100 m2 wel substantieel maar is in de praktijk niet voldoende om aan alle wensen te 

voldoen.  

 

Reactie: 

Een bijgebouw is in het ontwerpbestemmingsplan omschreven als een vrijstaand of aangebouwd 

gebouw dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Deze definitie is niet wezenlijk 

anders dan de in het bestemmingsplan Giethoorn 1994 opgenomen definitie van een bijgebouw. 

Dat een dergelijk gebouw functioneel op een gelijkwaardige wijze wordt gebruikt als gebruik van 

het hoofgebouw impliceert dus niet dat dit (bij)gebouw onderdeel is of wordt van het 

hoofdgebouw. De bouwvlakken van de bestemming ‘Wonen-1’op de verbeelding van het 

ontwerpbestemmingsplan zijn om de bestaande hoofdgebouwen geprojecteerd. Daarbuiten geldt 



19 

 

 

 

 

 

de bebouwingsregel voor de bouw van bijgebouwen (binnen de aanduiding ‘bijgebouwen’). Bij 

elkaar genomen neemt de mogelijkheid voor de bouw van bijgebouwen in het 

ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van de huidige bestemmingsplanregeling wel degelijk toe. 

Voor de vraag welk deel van een woning moet worden beschouwd als het hoofgebouw en welk 

deel als het bijgebouw of de bijgebouwen is verder het bouwvlak op de verbeelding bepalend. Dit 

kan niet door een aanpassing van de regels worden opgelost. Voor een verdere verruiming van de 

regels wordt daarom geen aanleiding gezien. 

 
4.9.3. Vergroten bouwvlak 

In een mondelinge aanvulling op zijn zienswijze heeft indiener in een gesprek op 16 juni 2016 

gevraagd om een vergroting van het op de verbeelding opgenomen bouwvlak. Het verslag van 

deze mondeling ingediende zienswijze is als bijlage aan deze reactienota gehecht. Motief voor de 

gevraagde vergroting  is dat indiener  door het ruimere bouwvlak aanvullende 

bouwmogelijkheden krijgt voor het bouwen van een bijgebouw bovenop de bouwmogelijkheden 

voor bijgebouwen binnen de aanduiding bijgebouwen. De mogelijkheden voor het bouwen van 

bijgebouwen binnen de aanduiding bijgebouwen (100 m2) zijn met de huidige bebouwing op het 

perceel Beulakerweg 60 al volledig ingevuld. De extra ruimte in het vergrote bouwvlak wil 

indiener benutten voor de bouw van een nieuwe schuur van 40 m2. Als alternatief heeft indiener 

verwezen naar de vergunningsvrije mogelijkheden. 

 

Reactie: 

Hoewel de bouwregels van het ontwerpbestemmingsplan (inderdaad) het bouwen van 

bijgebouwen binnen een bouwvlak toestaat, is het bouwvlak primair bedoeld voor de situering van 

het hoofdgebouw (de woning). In dit opzicht kan voor beantwoording van dit onderdeel van de 

zienswijze worden verwezen naar de reactie bij 8.4.2. In dit bestemmingsplan wordt de actuele 

situatie vastgelegd waarbij de bouwvlakken om de huidige woningen zijn geprojecteerd. 

Beulakerweg 60 ligt daarbij ook binnen de ‘Waarde  cultuurhistorie Beulakerweg’ waarbinnen de 

inhoud van de woningen, omwille van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied, 

binnen bepaalde bandbreedtes is begrensd. Het op voorhand opnemen van grotere bouwvlakken 

voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen is daarom geen onderdeel van dit bestemmingsplan. 

Het gegeven dat indiener de vergroting van het bouwvlak (alleen) wil gebruiken voor het bouwen 

van meer bijgebouwen maakt dit niet anders omdat: 

a) juridisch niet kan worden geborgd dat deze verruiming alleen voor bijgebouwen zal worden 

gebruikt (het bouwen of uitbreiden van een woning is binnen een bouwvlak bij recht 

mogelijk); 

b) daarmee feitelijk de in het plan opgenomen bouwregeling voor de maximaal toegestane 

oppervlakte aan bijgebouwen op het bouwperceel wordt losgelaten. 

De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen bouwregeling voor bijgebouwen is bovendien al 

verruimd waarbij de toelaatbare oppervlakte aan bijgebouwen afhankelijk is van de grootte van 

het bouwperceel (hoe groter het bouwperceel, hoe groter het toegestane oppervlak aan 

bijgebouwen). Zie ook de beantwoording bij 4.9.6. Aangezien de bouwregeling voor bijgebouwen 

in het ontwerpbestemmingsplan voor Beulakerweg 60  ten opzichte van de huidige regeling in de 

beheersverordening al een vergroting van de bouwmogelijkheden betekent (op grond van de 

beheersverordening is slechts 50 m2 aan bijgebouwen toegestaan), is er ruimtelijk geen aanleiding 

om de regeling nog verder te versoepelen.  
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Tenslotte geldt dat er naast het bestemmingsplan ook nog landelijke regelgeving is (het Besluit 

omgevingsrecht (Bor)) op grond waarvan onder bepaalde randvoorwaarden bijgebouwen bij 

woningen vergunningsvrij kunnen worden neergezet. Voor het perceel Beulakerweg 60 geldt in dit 

verband dat er maximaal 150 m2 aan bijgebouwen vergunningsvrij mag worden gebouwd waarbij 

de oppervlakte aan bijgebouwen die op grond van het bestemmingsplan is toegestaan overigens 

meetelt. Indiener heeft in dit verband dan ook (inderdaad) de mogelijkheid om nog een schuur van 

40 m2 vergunningsvrij te realiseren mits deze voldoet aan de gestelde randvoorwaarden van het 

Bor. Deze randvoorwaarden kunnen in het bestemmingsplan niet worden bepaald of bijgesteld. 

 
4.9.4. Bouwen uit de perceelsgrens 

Indiener zou graag in de regels opgenomen zien dat bebouwing minimaal drie meter uit de 

perceelgrens gerealiseerd dient te worden. 

 

Reactie: 

Door middel van een woonbestemming zijn de gebieden aangegeven waar de gemeente de 

bebouwing wil toestaan. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat er sprake moet blijven van een 

ruimtelijke samenhang tussen hoofdgebouw en bijgebouwen. Daarom is bij grote percelen slechts 

een gedeelte bestemd voor woondoeleinden. Daar waar wij bebouwing niet wenselijk vinden is 

met bijvoorbeeld een tuinbestemming gewerkt. Daarnaast is het altijd al toegestaan geweest 

bijgebouwen in de erfgrens te bouwen. Daar is in het verleden veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Wij zien geen aanleiding om deze rechten nu te gaan beperken. 

 
4.9.5. Bebouwingsmogelijkheden Beulakerweg 58 

Het verjaarde deel van het erf van appellant dat nu bij Beulakerweg 58 hoort, heeft in het 

ontwerpbestemmingsplan de aanduiding ‘bijgebouwen’. Indiener vraagt dit te vervangen door een 

tuinbestemming, zodat hier geen bebouwing kan worden opgericht. 

 

Reactie: 

Het perceel heeft altijd mogelijkheden gekend voor realisatie van bijgebouwen. Dat het eigendom 

is veranderd, wijzigt dat niet. Daarbij is ook gekeken naar bouwmogelijkheden voor Beulakerweg 

58. Ruimtelijk gezien is het acceptabel om de bouwmogelijkheden te behouden. Zie verder de 

gemeentelijke reactie op opmerking 4.9.3. 

 
4.9.6. Vergroting aanduiding Bijgebouwen 

Gevraagd wordt om het gebied met de aanduiding ‘bijgebouwen’ te vergroten tot het gehele 

kadastrale perceel 860 en deels het kadastrale perceel 486. Dit geeft de mogelijkheid om de nu 

aanwezige verouderde bijgebouwen (buiten de woonbestemming) te vervangen door één, beter 

passend, nieuw bijgebouw. In het aanvullende zienswijzegesprek (zie 4.9.3) heeft indiener 

toegelicht dat dit gecombineerd kan worden met een vergroting van het bestemmingsvlak. 

 

Reactie: 

Het verzoek van indiener strekt feitelijk tot het vergroten van de woonbestemming waarvan de 

achterste grens nu samenvalt met het gerealiseerde botenhuis. De aanduiding voor de bijgebouwen 

moet alsdan op zelfde wijze worden verlegd. Door deze wijziging zou de bestemming Tuin 

(verder) worden verkleind. Met de bebouwing die nu op het perceel binnen de woonbestemming 
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van het ontwerpbestemmingsplan aanwezig is en gehandhaafd zal blijven, zijn de volgens het 

ontwerpbestemmingsplan toegestane mogelijkheden voor het bouwen van bijgebouwen inmiddels 

al volledig benut. Het vergroten van de woonbestemming en de aanduiding voor bijgebouwen 

leidt op basis van de bestemmingsplanregels voor indiener dus niet tot (nog) meer 

bouwmogelijkheden. Een verdere verruiming van de bebouwingsregels voor bijgebouwen (voor 

deze locatie) verdraagt zich ook niet met opzet van het ontwerpbestemmingsplan dat is gericht op 

het treffen van een actuele planregeling voor het regelen van de huidige situatie. In het algemeen is 

de huidige regeling van het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van bijgebouwen bij 

woningen ruim voldoende om bij een woning een dusdanige oppervlakte aan bijgebouwen te 

realiseren dat er kan worden gewoond op een wijze die voldoet aan de huidige wooneisen en –

wensen. 

Aangezien de door indiener voorgestelde aanpassing leidt tot een verkleining van de groene 

overgangszone tussen de weg N334 (zie ook de reactie bij 4.4.1) en achterliggende woonpercelen 

en leidt tot een toename aan bebouwing die niet strookt met de uitgangspunten van het 

ontwerpbestemmingsplan is er geen aanleiding om deze aanpassing te verwerken in dit 

ontwerpbestemmingsplan. 

 
4.9.7. Bouw botenhuis 

Indiener vraagt op de perceelgrens van kadastrale percelen 485 en 486 een boothuis te mogen 

bouwen. Dit betreft de locatie waar in het verleden een boothuis aanwezig is geweest, maar waar 

destijds nooit een vergunning is aangevraagd. 

 

Reactie: 

Op grond van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 is het vanwege de Bos-bestemming (al) niet 

mogelijk om op deze locatie een botenhuis te bouwen. In het ontwerpbestemmingsplan is voor 

deze locatie de bestemming Tuin -1 opgenomen. Deze locatie maakt deel uit van de onder 4.9.5 

bedoelde groene overgangszone. Aldus is op deze gronden geen bebouwing toegestaan. Dat 

betekent dat de bouw van een botenhuis op deze locatie niet mogelijk is. 

  
4.9.8. Verwijderen aanduiding Bos  

Door indiener wordt verzocht  om de aanduiding ‘bos’ op het perceel 485 te verwijderen, omdat 

het perceel feitelijk in gebruik is als tuin. 

 

Reactie: 

De aanduiding ‘bos’ zit in de gebruikte GBKN-ondergrond en is zichtbaar op de papieren versie 

van de verbeelding. De aanduiding in de ondergrond levert geen beperkingen op voor de bouw-of 

gebruiksmogelijkheden van het perceel. Hiervoor zijn de bestemmingen die aan gronden zijn 

toegekend bepalend. Daarnaast is het zo dat de digitale versie van het bestemmingsplan (op 

ruimtelijkeplannen.nl) leidend is. Hierop is de aanduiding niet te zien. 

  
4.9.9. Verwijderen aanduiding blokje 

In de sloot tussen de kadastrale percelen 489 en 486 is per abuis een onjuist aanduiding in de vorm 

van een blokje opgenomen. Hier bevindt zich echter geen bouwwerk in de vorm van bijvoorbeeld 

een brug. 
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Reactie: 

Dit blokje is al verwijderd uit de meest recente versie van de ondergrond. 

 
4.9.10. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

4.10. Zienswijze 10 

4.10.1. Bouwvlak en nevenactiviteit 

Indieners dienen een zienswijze in met betrekking tot het bouwvlak en het opnemen van een 

nevenactiviteit op het perceel Beulakerweg 8a. Er is niet nader uitgewerkt wat deze zienswijze 

inhoudt. 

 

Reactie: 

In het oude bestemmingsplan Noord –Oost had het bedrijf een bestemmingsvlak van 70 bij 90 

meter langs de weg. Een strook van 20 meter uit het hart van de weg moest vrij blijven qua 

bebouwing. In de beheersverordening Giethoorn is dit bouwvlak niet overgenomen maar is het 

strakker om de bebouwing geprojecteerd (zie de linker afbeelding). In het 

ontwerpbestemmingsplan zal dit worden hersteld (zie de rechter afbeelding).. 

 
Met betrekking tot een nevenactiviteit is in de inspraakreactie door de gemeente het onderstaande 

aangegeven voor dit perceel: 

De regels voor de agrarische bedrijfsbestemming kennen een afwijkingsmogelijkheid voor 

complementaire daghoreca (waaronder een thee- en koffieschenkerij). Na inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan kan een aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend om het 

gewenste gebruik mogelijk te maken. 

Inmiddels is duidelijk dat er in het verleden wel een vergunning is aangevraagd voor de 

exploitatie van de complementaire daghoreca. Aan deze aanvraag is ook planologische 

medewerking verleend, alleen is de besluitvormingsprocedure formeel niet volledig afgerond (de 

vergunning is niet afgegeven). Gelet hierop zal in het ontwerpbestemmingsplan de 

complementaire daghoreca op deze locatie met een aanduiding worden toegestaan.  
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4.10.2. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan door voor deze 

locatie op de verbeelding een bouwvlak op te nemen zoals weergegeven op de bovenstaande 

rechter afbeelding en voor de bestaande complementaire daghoreca zal op de verbeelding een 

aanduiding worden opgenomen. 

 

4.11. Zienswijze 11 

4.11.1. Mogelijkheid bouw luifel aan voorgevel woning 

Indieners zijn voornemens om een erker met luifel te bouwen voor de voorgevel van hun woning. 

Op grond van het huidige bestemmingsplan is dit niet mogelijk. Op grond van het nieuwe 

bestemmingsplan is het wel mogelijk een erker te realiseren. Men wil echter naast de erker ook nog 

een luifel realiseren zodat dit een geheel vormt met de erker. Esthetisch heeft dit naar mening van 

indiener de voorkeur. Het initiatief voldoet dan ook aan de redelijke eisen van welstand. Verzocht 

wordt daarom de bouw van een luifel alsnog mogelijk te maken in de regels van het 

bestemmingsplan. 

 

Reactie: 

In de bouwregels van de bestemming Tuin is een mogelijkheid opgenomen voor de bouw van een 

erker en een luifel. Voorwaarde voor deze bouwwerken is onder meer dat de breedte van het 

bouwwerk niet meer bedraagt dan 50 % van de woning. Deze bouwvoorwaarde geldt echter per 

bouwwerk. Daarmee is het volgens de regels van het ontwerp[bestemmingsplan dus toegestaan 

om naast een erker een luifel te plaatsen waarbij beide bouwwerken zich gezamenlijk uitstrekken 

over de hele woning. De beoogde bouwactiviteit van indiener is dus in overeenstemming met het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 
4.11.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

4.12. Zienswijze 12 

4.12.1. Aanpassen woonbestemming 

Het perceel Binnenpad 123 heeft in het ontwerpbestemmingsplan een woonbestemming. In het 

bestemmingsplan ‘Giethoorn 1994’ had het perceel de bestemming ‘Bijzondere doeleinden’. Gezien 

het gebruik voor wonen, een theetuin en een centrum voor groei/ontwikkeling wenst indiener de 

bestemming uit het oude bestemmingsplan te behouden. Met enkel de woonbestemming worden 

de bestaande rechten en activiteiten ingeperkt en dreigt een waardedaling van de woning. 

 

Reactie: 

In het huidige bestemmingsplan Giethoorn is aan deze locatie inderdaad de bestemming 

‘Bijzondere doeleinden’ toegekend. De nu opgenomen woonbestemming is derhalve niet juist. In 

plaats daarvan zal voor deze locatie in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming ‘Gemengd-1’ 

worden opgenomen. Deze bestemming biedt voor indiener dezelfde gebruiksmogelijkheden qua 

sociaal-maatschappelijke en culturele functies. 
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Voor wat betreft de theetuin geldt dat hiervoor in 2010 een ontheffing is verleend. Deze ontheffing 

wordt volgens de regels van het ontwerpbestemmingsplan aangemerkt als zijnde een 

omgevingsvergunning voor een complementair daghorecabedrijf op basis van het nieuwe 

bestemmingsplan. Daarmee kan de theetuin ook onder het nieuwe bestemmingsplan worden 

voortgezet. 

  
4.12.2.  Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen door de 

woonbestemming voor de locatie Binnenpad 123 te wijzigen in de bestemming Gemengd-1 

 

4.13. Zienswijze 13 

4.13.1. Woonappartement  

In 1995 is voor het perceel Binnenpad 137 een vergunning verleend voor een woonappartement in 

het hoofdgebouw. In feite is er sprake van twee woningen. Indiener wenst dit terug te zien in het 

bestemmingsplan. 

 

Reactie: 

In 1995 is inderdaad een bouwvergunning verleend voor het veranderen van de woonboerderij 

waarbij er in het pand twee wooneenheden zijn gerealiseerd. Volgens de regels is binnen 

bestemming ‘Wonen-Beschermd Dorpsgezicht’ per bouwvlak niet meer en niet minder dan het 

bestaande aantal (legaal aanwezige) woningen toegestaan. Dat betekent dat de aanwezigheid van 

beide woningen in het pand Binnenpad 137 in overeenstemming is met het 

ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan voldoet dus aan dit onderdeel van de 

zienswijze van indiener. 

 
4.13.2. Vergroten bouwvlak 

Het hoofdgebouw ligt op de verbeelding deels buiten het bouwvlak. Verzocht wordt het bouwvlak 

te vergroten tot het hele hoofdgebouw. 

 

Reactie: 

Ten opzichte van het bouwvlak van het bestemmingsplan Giethoorn 1994/de beheersverordening 

is het bouwvlak in het ontwerpbestemmingsplan iets 

minder diep waardoor het achterste deel van de boerderij 

nu buiten het bouwvlak valt. Zie de uitsnede van de 

plankaart van het bestemmingsplan Giethoorn 1994. Het is 

niet de bedoeling van het ontwerpbestemmingsplan om de 

bouwmogelijkheden voor hoofdgebouwen voor wat betreft 

bouwvlakken ten opzichte van het huidige 

bestemmingsplan te beperken. In het 

ontwerpbestemmingsplan zal het bouwvlak weer in 

overeenstemming moeten worden gebracht met het 

bouwvlak van het huidige bestemmingsplan. 
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4.13.3. Drank- en horecavergunning  

In 1992 is volgens indiener een drank- en horecavergunning verleend voor een kantine/café ten 

behoeve van de camping van indiener. Dit betreft een gebouw binnen de bestemming ‘Bedrijf’. Dit 

gebouw is voor de helft van indiener en wordt niet voor bedrijfsdoeleinden gebruikt, maar voor de 

camping. Verzocht wordt dit gebruik vast te leggen. 

 

Reactie: 

Het gedeelte van het gebouw waar indiener op doelt, is het met rood omlijnde deel op bijgaande 

luchtfoto. Deze loods of bedrijfsschuur valt kadastraal in twee delen uiteen, B 1026 en B 1025. B 

1026 is eigendom van indiener. Op 5 juli 2007 is een drank- en horecavergunning afgegeven voor 

de exploitatie van een kantine (ten behoeve van de achterliggende camping). Een eerdere drank- en 

horecavergunning is niet bekend. Er zijn wel bouwtekeningen behorende bij een in 1991 verleende 

bouwvergunning voor een 

toiletgebouw waaruit blijkt dat 

de kantine toen al in het gebouw 

aanwezig is. Aannemelijk is dat 

het gebruik van dit deel van het 

gebouw als kantine onder het 

overgangsrecht van het 

bestemmingsplan Giethoorn 1994 

valt. Nu er geen zicht is op 

beëindiging van dit gebruik mag 

bij de vaststelling van het nieuwe 

bestemmingsplan de kantine niet 

opnieuw onder het 

overgangsrecht worden gebracht. 

De bedrijfsbestemming laat ter 

plaatse bedrijvigheid van maximaal milieucategorie 2 en een werf toe. De kantine, die uitsluitend 

wordt gebruikt voor verblijfrecreanten, is 

een relatief lichte horecafunctie die qua 

ruimtelijke uitstraling op de omgeving 

niet meer effect zal hebben dan de 

volgens het  ontwerpbestemmingsplan 

(al) toegestane bedrijfsfunctie. De kantine 

grenst bovendien direct aan het 

achterliggende en als zodanige bestemde 

verblijfrecreatieterrein ten behoeve 

waarvan de kantine wordt gebruikt (zie 

de afbeelding hiernaast). Gelet op deze 

factoren is het aanvaardbaar om de 

kantine als een bestaande functie met een aanduiding binnen de bedrijfsbestemming op te nemen. 

Overigens is op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan voor dit deel van het gebouw 

met een aanduiding nu nog een verblijfsrecratie-appartement opgenomen. Uit foto’s van het 

interieur van de kantine in het dossier van de drank- en horecavergunning blijkt dat dit 

appartement er niet is. Ook nadien is er geen bouw- of omgevingsvergunning verleend voor een 
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dergelijk appartement. Deze aanduiding zal dus van de verbeelding worden verwijderd en 

worden vervangen door de aanduiding kantine. 

 
4.13.4. Receptie 

De boerderij als bedoeld in 4.13.1 wordt door indiener voor een klein deel gebruikt als receptie- en 

informatiepunt van de camping. Indiener vraagt dit gebruik in het bestemmingsplan vast te 

leggen. 

 

Reactie: 

In de bouwvergunning van 1995 voor de wijziging van de woonboerderij is de receptie voor de 

camping meevergund. Zie de uitsnede van de bouwtekening. Deze receptie zal daarom als een 

bestaande situatie met een aanduiding in de woonbestemming worden opgenomen. 

 
 
4.13.5. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft het 

gebruik van het bedrijfsgebouw als kantine en de receptie. De kantine zal met een aanduiding op 

de verbeelding worden opgenomen. Voor de receptie geldt dat daarvoor in aanduiding in de 

woonbestemming van Binnenpad 137 zal worden opgenomen. 
 

4.14. Zienswijze 14 

4.14.1. Botenverhuur 

Indiener heeft een vergunning voor botenverhuur voor het perceel Binnenpad 54. Op grond van 

die vergunning mag meer water worden gebruikt voor aanlegplaatsen dan in het 

ontwerpbestemmingsplan is weergegeven. Verzocht wordt de verbeelding aan te passen conform 

de vergunde situatie. 
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Reactie: 

De locaties waar op grond van de verleende vaarvergunning boten mogen worden verhuurd zijn 

inderdaad niet helemaal goed overgenomen op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan. 

De verhuurlocaties aan de zuidkant  van Binnenpad 54 en achter nr 56 ontbreken op de 

verbeelding. Deze zullen alsnog in worden opgenomen op de verbeelding van het aangepaste 

ontwerpbestemmingsplan.  

  
4.14.2. Te klein bouwvlak 

Indiener is van mening dat het bouwvlak van het perceel Binnenpad 54 is verkleind ten opzichte 

van het bestemmingsplan ‘Giethoorn - Ds. T.O. Hylkemaweg e.o.’. 

 

Reactie: 

Uitgangspunt van het ontwerpbestemmingsplan is dat bestaande bouwrechten qua bouwvlak 

blijven gelden. Het bouwvlak voor het hoofdgebouw aan het Binnenpad 54 is in het 

ontwerpbestemmingsplan inderdaad iets kleiner dan het nu geldende bouwvlak op grond van de 

beheersverordening (waarin het bestemmingsplan ‘Giethoorn - Ds. T.O. Hylkemaweg e.o.’ is 

opgenomen). De verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zal zodanig worden aangepast dat 

het huidige bouwvlak ook in de nieuwe verbeelding blijft bestaan. 

 
4.14.3. Appartementencomplex op botenhuis 

Indiener verzoekt om aparte regels op te nemen voor het bestaande appartementencomplex met 

botenloods op het perceel Binnenpad 54. 

 

Reactie: 

Dit appartementencomplex is al opgenomen in het bestemmingsplan Hylkemaweg en moet dus als 

een bestaande situatie terugkeren in het nieuwe bestemmingsplan. Daarvoor is in de regels en de 

verbeelding een aanduiding voor appartementen voor verblijfsrecreatie opgenomen.  

 
4.14.4. Toegangsweg 

De toegangsweg tot het perceel Binnenpad 54 is volledig verhard. Indiener verzoekt daarom de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden’ te wijzigen naar een verkeersbestemming met daarin de 

mogelijkheid tot parkeren en volledige verharding. 

 

Reactie: 

Op grond van het bestemmingsplan ‘Giethoorn Ds. T.O. Hylkemaweg e.o., partiele herziening 

parkeren H. Molweg’ had deze weg al een verkeersbestemming (zie hieronder). Dit is in het 

ontwerpbestemmingsplan inderdaad niet goed overgenomen. In het ontwerpbestemmingsplan 

kan de bestaande toegangsweg gelet op de eerder toegekende verkeeerbstemingworden 

gehandhaafd. In het ontwerpbestemmingsplan zal de agrarische bestemming voor deze weg 

daartoe worden vervangen door de bestemming ‘Verkeer”. 
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4.14.5. Toevoegen mogelijkheid voor daghoreca 

Volgens indiener wordt circa de helft van perceel Binnenpad 64 voor daghoreca. Gevraagd wordt 

het perceel te bestemmen volgens het feitelijke gebruik, namelijk detailhandel en horeca. De 

aanduiding ‘complementaire daghoreca’ is naar mening van appellant niet voldoende. 

 

Reactie: 

Dit onderdeel van deze zienswijze heeft een relatie met zienswijze nr. 21. Het pand heeft nu op 

grond van de beheersverordening (al) een winkelbestemming. In het ontwerpbestemmingsplan is 

aan dit pand de bestemming Gemengd -1 toegekend waarbij met een aanduiding detailhandel en 

complementair daghoreca is toegestaan. Onder een complementair daghorecabedrijf wordt 

verstaan: een aan de hoofdfunctieondergeschikt horecabedrijf dat gericht is op het hoofdzakelijk 

overdag verstrekken van dranken en etenswaren. De hoofdfunctie is in dit geval de 

detailhandelsfunctie.  

Momenteel is in dit pand een winkel met souvenirs, sieraden, kleding en tassen gevestigd (Venice 

Giethoorn). Het gaat hierbij niet zozeer om horeca. Er is voor dit pand ook geen drank- en 

horecavergunning verleend. Voor zover bekend vindt er tot dusver alleen verkoop van ijs plaats 

via een loket. Deze ijsverkoop past prima binnen de gebruiksmogelijkheid van complementaire 

daghoreca. Deze functie geldt namelijk voor het hele bestemmingsvlak (en dus niet alleen voor in 

het gebouw). Er is geen aanleiding om de mogelijkheden voor horeca te verruimen. De 

detailhandelfunctie moet binnen het kader van het nieuwe bestemmingsplan, dat is bedoeld voor 

het regelen van de huidige situatie, de hoofdfunctie blijven. 

  
4.14.6. Vergunde winkel? 

Indiener vraagt zich af of de winkel op het perceel Binnenpad 62 wel vergund is. 

 

Reactie: 

Op dit perceel is een cadeau- en souvenirshop annex duikersmuseum aanwezig. Op grond van de 

beheersverordening is aan dit perceel al een winkelbestemming toegekend. Deze functie wordt 

voortgezet met de in het ontwerpbestemmingsplan voor deze locatie opgenomen bestemming 

Gemengd-1.  
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4.14.7. Verschuiven bestemming 

Indiener vraagt of de bestemming ‘Wonen – Garage’ ter hoogte van het perceel Binnenpad 66 één 

meter naar het westen kan worden verschoven.. Hiermee is de toegang tot het perceel Binnenpad 

64 gewaarborgd. 

 

Reactie: 

Gaat hier om bestaande bouwrechten op de grond van de buurman. Gelet op de kadastrale kaart is 

het perceel Binnenpad 62 ook aan de achterzijde bereikbaar vanaf de openbare weg. Er is dan ook 

geen reden om mee te werken aan dit verzoek.  

  
4.14.8. Wijzigen bestemming ‘Wonen – Garage’ 

De bestemming ‘Wonen – Garage’ ter hoogte van het perceel Binnenpad 66 ligt deels op de 

gronden van indiener. Gevraagd wordt dit te wijzigen naar ‘Gemengd – 1’. 

 

Reactie: 

Het gedeelte van de bestemming Wonen – Garage dat op het perceel van indiener is geprojecteerd 

betreft het rood omcirkelde deel. Voor dat deel kan de bestemming in de nieuwe versie van het 

ontwerpbestemmingsplan worden gewijzigd in de bestemming Gemengd-1. 

 

 
 
4.14.9. Gebruik perceel met bestemming ‘Groen’ voor parkeren 

Indiener vraagt het perceel met de groenbestemming ten westen van café Fanfare te mogen 

gebruiken als parkeerterrein. Op deze manier kunnen de omliggende percelen worden ontsloten. 

Daarnaast biedt het een oplossing voor de parkeeroverlast langs de Bartus Warnersweg en de 

problemen met laden en lossen van vrachtverkeer. 

 

Reactie: 

Betreffende locatie is geen eigendom van indiener maar van een derde. Vooralsnog is niet 

aannemelijk gemaakt dat de eigenaar aan deze functieverandering wil meewerken. Verder kent de 

bestemming  Groen een binnenplanse afwijkmogelijkheid voor nieuwe parkeerterreinen. 

Betrokkene kan op grond daarvan desgewenst een aanvraag indienen. 
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4.14.10. Bestemming voormalig schoolgebouw  

Het perceel Binnenpad 56a (Olde Skoele) is volgens indiener buiten het bestemmingsplan gelaten. 

Indiener stelt voor om, gezien de ligging in het centrum, samen met de gemeente naar een 

passende nieuwe bestemming te zoeken. 
 

Reactie: 

Dit gebouw heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming Maatschappelijk gekregen. 

Daarmee wordt de huidige maatschappelijke bestemming van dit gebouw gehandhaafd. Terecht 

merkt indiener op dat deze locatie in beeld is voor een nieuwe invulling nu het niet meer als 

schoolgebouw wordt gebruikt. Het realiseren van nieuwe invulling van dit schoolgebouw is echter 

een toekomstige, nieuwe ruimtelijke ontwikkeling die niet kan worden meegenomen in deze 

bestemmingplanactualisering. Hiervoor is een aparte ruimtelijke procedure nodig. De omgeving 

zal daar uiteraard bij worden betrokken. 

  
4.14.11. Begripsomschrijving bestemming 

Indiener vraagt zich af of de omschrijving zoals die aan het perceel Binnenpad 56a (Olde Skoele) is 

gegeven wel correct is. Dit gezien de functies die het perceel in het verleden heeft gekend (onder 

andere gymlokaal, podium, horeca en peuterspeelzaal).  

 

Reactie: 

De bestemming maatschappelijk laat een breed scala aan maatschappelijke functies toe, waaronder 

onderwijsdoeleinden, jeugd en kinderopvang, welzijn en verenigingsleven. Zie verder de 

begripsomschrijving van deze bestemming (artikel 16.1)/. De door indiener genoemde activiteiten 

zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden, blijven op grond van deze bestemming 

toegestaan.  

 
4.14.12. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft de 

kantine, receptie van de camping en de toegangsweg van Binnenpad 54. Deze bestaande functies 

zullen met een specifieke aanduiding zoals hiervoor aangegeven worden ingepast in het nieuwe 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.15. Zienswijze 15 

4.15.1. Mogelijkheden voor opslag  

Perceel Beulakerweg 99 heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijf – 

Rietlandbeheer’ gekregen. Indiener zou in de bestemmingsomschrijving graag toegevoegd zien dat 

de gronden ook zijn aangewezen voor de opslag van machines ten behoeve van de bestemming. 

 

Reactie: 

Voor deze locatie geldt volgens de huidige beheersverordening (waarin het bestemmingsplan 

‘Beulakerweg 99 Giethoorn-2006’ is opgenomen) een woonbestemming Deze woonbestemming is 

in 2006 via een wijziging van het bestemmingsplan tot stand gekomen. In 2012 is een 

omgevingsvergunning verleend voor een rietloods ten behoeve van een rietteeltbedrijf. Als gevolg 
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daarvan is in het ontwerpbestemmingsplan een bestemming ‘Bedrijf – Rietlandbeheer’ 

opgenomen. Binnen deze bestemming is parkeren van voertuigen ten dienste van de bestemming 

toegestaan en tijdelijke buitenopslag ook, maar permanente (buiten)opslag niet. Uiteraard is het 

toegestaan om in de (bedrijfs)gebouwen voor het rietteeltbedrijf ook de machines en werktuigen 

die horen bij het rietteeltbedrijf op te slaan of te stallen. Dit maakt immers integraal onderdeel uit 

van de volgens het bestemmingsplan toegestane bedrijfsvoering Het apart benoemen van de 

activiteit opslag in de regels van het bestemmingsplan is dus niet nodig.    

 
4.15.2. Agrarische bedrijvigheid 

Verzocht wordt een aanduiding op te nemen voor het perceel Beulakerweg 99 dat er een agrarisch 

gebruik als schapenhouderij voor 500 schapen is toegestaan. Dit gezien de geldende 

milieuvergunning voor zo’n schapenhouderij die is overgezet van het bedrijf Kapelweg 3 naar 

Beulakerweg 99. 

 

Reactie: 

Dit verzoek van indiener strookt niet goed met de in het ontwerpbestemmingsplan voorziene 

regeling voor dit perceel. Eerder is door de gemeente juist planologische medewerking verleend 

aan het verplaatsen van de agrarische bedrijfsvoering van Beulakerweg 99 naar de Kapelweg 3.  

 

Verder is er voor de Beulakerweg 99 geen milieuvergunning (omgevingsvergunning milieu) 

verleend voor een schapenhouderij met 500 schapen. Uit het milieudossier blijkt het volgende. In 

1996 is voor Beulakerweg 99 een oprichtingsvergunning verleend voor een riettelersbedrijf en 

schapenhouderij voor het huisvesten van 150 stuks schapen. In 2006 heeft er zoals aangegeven 

voor Beulakerweg 99 een bestemmingsplanwijziging plaatsgevonden waarbij de agrarische 

bestemming is verwijderd en veranderd in een woonbestemming. Het was in dit verband de 

bedoeling om de schapenhouderij te verplaatsen naar kapelweg 3 (waarvoor ook een 

bestemmingsplanwijziging heeft plaatsgevonden) In dit kader is in 2011 een milieumelding gedaan 

in het kader van het besluit landbouw voor het wijzigen van de inrichting. De 150 schapen zouden 

verplaatst worden naar de locatie Kapelweg 3 te Giethoorn. Maar deze verplaatsing heeft 

(kennelijk) (nog) niet plaatsgevonden. Ten eerste was de inrichting nog niet gereed voor het 

huisvesten van de schapen en ten tweede heeft een brand de rietschuur waar ook de schapen in 

zouden komen geheel verwoest. Daarnaast is de melding uit 2011 alleen gedaan voor de 

uitbreiding van de inrichting met een rietschuur.  

 

Ingevolge de geldende woonbestemming en het ontbreken van een milieuvergunning of melding 

voor het houden van 500 schapen is de aanwezigheid van een schapenhouderij met een omvang 

van 500 schapen geen bestaande, legale situatie ter plaatse van Beulakerweg 99 . Dit moet worden 

opgevat als een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Gezien de omliggende woonbebouwing van 

deze locatie is op voorhand ook niet duidelijk of inpassing van een agrarisch bedrijf ter plaatse van 

Beulakerweg 99 nog wel mogelijk is. De zienswijze geeft daar geen aanknopingspunten voor. De 

bedoeling van het ontwerpbestemmingsplan is om een adequate bouw en gebruiksregeling te 

treffen voor het bestaande, toegestane gebruik (het rietteeltbedrijf). De vestiging van een 

schapenhouderij in plaats van of naast het rietteeltbedrijf is een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

die niet kan worden meegenomen in deze bestemmingsplanprocedure. Indiener kan daar 

desgewenst een aparte aanvraag voor indienen. In het kader van die aanvraag zal dan vervolgens 

beoordeeld moete worden of de vestiging van een schapenhouderij ruimtelijk mogelijk is. 
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Hooguit kan gelden dat indien op het moment van de wijziging van de bestemming in 2006 van de 

locatie Beulakerweg 99 ter  plaatse daadwerkelijk een schapenhouderij met 150 (of minder) 

schapen aanwezig was, deze schapenhouderij met die omvang onder het overgangsrecht van het 

bestemmingsplan is komen te vallen. Indien deze schapenhouderij met dezelfde maximale omvang 

voortdurend aanwezig is geweest, zal bij vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan moeten 

worden bezien hoe die overgangsrechtsituatie in dat nieuwe plan moet worden opgenomen. Het is 

echter aan indiener om een beroep op het overgangsrecht te doen en aannemelijk te maken dat er 

(nog steeds) sprake is van overgangsrecht. Deze ingediende zienswijze heeft deze strekking niet, 

mede omdat gevraagd wordt om een grotere schapenhouderij in te passen (met 500 schapen). 

 
4.15.3. Inpassen rietloods 

Indiener verzoekt de aanduiding op de verbeelding voor bijgebouwen in overeenstemming te 

brengen met de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een rietloods op het perceel. 

 

Reactie: 

De betreffende loods valt binnen de grenzen van het bestemmingsvlak maar ligt buiten het 

bouwvlak. Het bouwvlak zal daarom in ontwerpbestemmingsplan worden aangepast zodat de 

loods binnen het bouwvlak komt te liggen. 

 
4.15.4. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft het 

op de verbeelding opgenomen bouwvlak. Dit bouwvlak wordt aangepast zodat de vergunde 

rietloods binnen het bouwvlak komt te liggen. 

 

4.16. Zienswijze 16 

4.16.1. Inpassing schuur 

Verzocht wordt de enkele jaren geleden conform vergunning gebouwde schuur op perceel 

Beulakerweg 99a op te nemen in de aanduiding ‘bijgebouwen’ in plaats van binnen de bestemming 

‘Agrarisch met waarden’. 

 

Reactie: 

In 2011 is inderdaad een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een schuur bij de 

woning. Dit bouwwerk is ook gerealiseerd en valt gedeeltelijk buiten de voor Beulakerweg 99a 

opgenomen woonbestemming. De verbeelding zal op dit punt worden aangepast zodat de schuur 

binnen de woonbestemming en de bouwaanduiding ‘Bijgebouwen” van het woonperceel 

Beulakerweg 99a komt te liggen. 

 
4.16.2. Vergroten bouwaanduiding Bijgebouwen 

Gezien de grootte van het perceel wordt voorgesteld om de gronden tussen Beulakerweg 99a en 99 

aan te duiden met ‘bijgebouwen’ in plaats van de huidige bestemming ‘Agrarisch met waarden’. 

Ook wordt voorgesteld de gronden met de aanduiding ‘bijgebouwen’ aan de oostzijde van het 

perceel met circa 40 meter uit te breiden. 
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Reactie:  

Zie de reactie bij 14.6.1. Voor wat betreft de vergunde schuur en het perceelgedeelte tussen 

Beulakerweg 99 en 99a voor deze schuur zal de verbeelding zodanig worden aangepast dat dit 

deel binnen de woonbestemming en de bouwaanduiding voor bijgebouwen komt te liggen. Voor 

wat betreft de voorgestelde uitbreiding aan de oostzijde, dit zou ongeveer neerkomen op een 

verdubbeling van de (huidige) woonbestemming. Volgens indiener wordt dit terrein nu gebruikt 

als tuin en speelveld. Uitgangspunt van het ontwerpbestemmingsplan is om de bestaande 

agrarische functies en agrarische bestemmingen te handhaven. Het is ruimtelijk niet wenselijk dat 

op deze agrarisch grond met landschappelijk waarde gebouwen (voor niet agrarische functies)  

worden geplaatst. Middels een woonbestemming zijn in het bestemmingsplan de gebieden 

aangegeven waar de gemeente bebouwing wil toestaan. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat 

er sprake moet blijven van een ruimtelijke samenhang tussen hoofdgebouw en bijgebouwen. Bij 

grote percelen is daarom slechts een gedeelte bestemd voor woondoeleinden. Daar waar 

bebouwing onwenselijk wordt geacht hebben de gronden een andere bestemming. Het perceel 

Beulakerweg 99a heeft een bijgebouwengebied dat vergelijkbaar is met vergelijkbare ruime 

woonpercelen in de omgeving. Het door indiener aangevoerde gebruik als tuin en speelveld 

vereist bovendien ook geen vergroting van de bouwmogelijkheden. Gezien dit feit en het hiervoor 

gestelde is geen noodzaak dit bijgebouwengebied verder te vergroten. 

  
4.16.3. Vergroten bouwvlak 

Verzocht wordt om het bouwvlak van de bestaande woning aan de zuid- en oostzijde met circa zes 

meter te vergroten. Dit om de woning in de toekomst te kunnen vergroten. 

 

Reactie: 

In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan wordt alleen de huidige situatie 

vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen zoals de uitbreiding van een woning, worden middels een 

separate afweging beoordeeld. De uitbreiding van het bouwvlak wordt dan ook niet in dit 

bestemmingsplan meegenomen. Hiervoor dient een afzonderlijk verzoek ingediend te worden. In 

het ontwerpbestemmingsplan is overigens ook een binnenplanse afwijkingsregeling opgenomen 

voor het bouwen buiten het bouwvlak bij het uitbreiden van een woning. Desgewenst kan indiener 

van deze afwijkregeling gebruik maken.  
 

4.16.4. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft de 

vergunde schuur. Deze zal worden opgenomen in de woonbestemming en de daarbij behorende 

bouwaanduiding voor bijgebouwen.  

 

4.17. Zienswijze 17 

4.17.1. Opnemen aanduidingen voor museum en atelier 

Percelen van indiener (Binnenpad 30 en 43) hebben de bestemming ‘Gemengd – 1’. De met het 

gebruik overeenkomende aanduidingen ‘museum’ en ‘atelier’ ontbreken echter op de verbeelding. 

Verzocht wordt dit aan te passen. 
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Reactie: 

Voor deze locaties, waar een museum en atelier is gevestigd, is een bestemming Gemengd-1 

opgenomen. Volgens de regels van deze bestemming zijn (onder meer) culturele voorzieningen 

toegestaan. Het is de bedoeling dat daar ook de functie van een museum onder valt. Dit zal in de 

begrippenlijst van het ontwerpbestemmingsplan (artikel 1) worden opgenomen. Voor wat betreft 

het atelier geldt inderdaad dat daarvoor een aanduiding atelier op de verbeelding zal worden 

aangegeven. 

  
4.17.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Op de 

verbeelding zal voor deze locaties een aanduiding atelier worden opgenomen. Verder zal in het 

begrip culturele voorzieningen de functie van museum worden opgenomen. 

 

4.18. Zienswijze 18 

4.18.1. Aanpassen verbeelding aan verleende omgevingsvergunning  

Gevraagd wordt de verbeelding voor het perceel Beulakerweg 10 in overeenstemming te brengen 

met de bouwvergunning zoals die op 3 januari 2014 is verleend. Dit houdt in dat het bouwvlak 

voor het hoofdgebouw en de zone voor bijgebouwen worden aangepast. 

 

Reactie: 

Inderdaad is in 2014 een bouwvergunning verleend voor de herbouw van de woonboerderij met 

een bakhuisje en kapschuur. Deze nieuwe situatie past (net) niet (helemaal) meer in het in het 

bestemmingsvlak, het bouwvlak en de bouwaanduiding voor bijgebouwen die nog gebaseerd zijn 

op de oude bebouwingssituatie. De verbeelding zal op deze punten worden aangepast zodat de 

woonboerderij binnen het bouwvlak komt te liggen en het bakhuisje en de kapschuur in 

bouwaanduiding voor bijgebouwen.  

 
4.18.2. Onderzoek 

In de reactienota inspraak is aangegeven dat het uitvoeren van separaat (milieu)onderzoek voor 

het bestemmingsplan niet noodzakelijk is. Naar mening van indiener is dit niet juist. Met name de 

geluidsemissie van de provinciale weg N384 op naastgelegen woningen en andere gevoelige 

bestemmingen dient te worden bekeken. Daarnaast dienen de gevolgen van het bestemmingsplan 

voor het Natura 2000 gebied Wieden-Weerribben te worden onderzocht. 

 

Reactie: 

In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan wordt de huidige situatie vastgelegd. 

Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in het bestemmingsplan. Specifiek voor de 

natuurwaarden in en nabij het plangebied is een natuurtoets uitgevoerd. Hieruit komt naar voren 

dat er als gevolg van het plan geen significant negatieve effecten te verwachten zijn. Voor de 

overige milieu- en omgevingsaspecten is naar onze mening in de toelichting van het 

bestemmingsplan voldoende onderbouwd dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. 
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4.18.3. Dorpsplan Giethoorn 

Verzocht wordt het Dorpsplan Giethoorn 2030 als beleidsstuk op te nemen in de toelichting van 

het bestemmingsplan, zodat het als toetsingskader kan dienen voor ontwikkelingen in en rond 

Giethoorn. 

 

Reactie: 

Dit dorpsplan is geen door de gemeenteraad vastgesteld beleidskader. Het is daarom dus geen 

onderdeel van de toelichting van het bestemmingsplan 

 
4.18.4. Conclusie 

Deze zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft 

de afstemming van de in de verbeelding opgenomen woonbestemming op de in 2014 vergunde 

bebouwingssituatie. 

 

4.19. Zienswijze 19 

4.19.1. Bestemming voorste deel perceel 

Het is indiener niet duidelijk wat de bestemming is van het voorste deel van het perceel Zuiderpad 

3 met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - rondvaart- en botenverhuur’.   

 

Reactie: 

Het voorste, meest westelijke, deel van het perceel met de hierboven genoemde aanduiding heeft 

de bestemming ‘Tuin – Beschermd dorpsgezicht’. 

 
4.19.2. Bedrijfswoning 

De bestaande bedrijfswoning is volgens indiener niet als zodanig bestemd. Verzocht wordt dit 

alsnog te doen. 

 

Reactie:  

De bedrijfswoning is inderdaad abusievelijk niet aangeduid op de verbeelding. Binnen de 

bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ is bij een agrarisch bedrijf alleen een bedrijfswoning 

toegestaan als aanduiding ‘bedrijfswoning’ op de verbeelding is opgenomen. Deze aanduiding zal  

voor deze woning alsnog op de verbeelding worden opgenomen. 

 
4.19.3. Hoveniersbedrijf  

Het agrarische bedrijf op het perceel is reeds enige tijd geleden beëindigd en de ammoniakrechten 

zijn verkocht aan derden. Gevraagd wordt de bestemming te wijzigen van een agrarisch bedrijf 

naar ‘Bedrijf – Hoveniersbedrijf’. Het hoveniersbedrijf zal worden gevestigd in de bestaande 

opstallen. Het heeft ten opzichte van het agrarische bedrijf een kleinere ruimtelijke uitstraling en 

geeft minder milieuhinder voor de omliggende percelen. Indiener verwijst in dit verband naar de 

jurisprudentie over het meenemen van nieuwe ontwikkelingen in conserverende 

bestemmingsplannen. 
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Reactie: 

De lijn in de jurisprudentie is dat het de gemeenteraad in beginsel vrij staat om te kiezen voor een 

bestemmingsplan waarin alleen de bestaande situatie wordt vastgelegd. Nieuwe of toekomstige 

ontwikkelingen, die op zichzelf wenselijk kunnen zijn, hoeven daarin niet te worden meegenomen. 

Dat is alleen zo als het gebruik van de gronden is veranderd en het gemeentebestuur in beginsel 

kan instemmen met de wijziging. Om een beoordeling te kunnen uitvoeren moet een concreet, 

voornemen zijn ingediend dat zodanig is onderbouwd dat de gemeenteraad dit kan beoordelen op 

de ruimtelijke aanvaardbaarheid (zie bijvoorbeeld RvS, 7 mei 2014 (nr. 201303911/1). 

Zoals eerder aangegeven, is het ontwerpbestemmingsplan een bestemmingsplan dat zich richt op 

de het regelen van de bestaande situatie. Het omzetten van de agrarische bestemming naar een 

bedrijfsbestemming voor een hoveniersbedrijf is een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. In het 

ontwerpbestemmingsplan is in deze agrarische bestemming op basis van de geldende ruimtelijke 

beleidskaders, een wijzigingsregeling opgenomen op grond waarvan bij beëindiging van de 

agrarische bedrijvigheid de bestemming kan worden gewijzigd in (onder meer) een 

bedrijfsbestemming voor lichte bedrijvigheid (tot en met milieucategorie 2). Een hoveniersbedrijf 

behoort (inderdaad) in beginsel tot deze categorie. Voor de toepassing van deze wijzigingsregeling 

gelden echter wel een aantal ruimtelijke voorwaarden. Zo moet onder meer een bedrijfsplan 

worden overlegd waaruit de ruimte behoefte blijkt, moet duidelijk zijn dat overtollige 

bedrijfsbebouwing worden gesloopt en moet er ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvinden 

door een goede landschappelijke inpassing. In de zienswijze wordt volstaan met het verzoek om 

de bestemming om te zetten in een passende bestemming voor een hoveniersbedrijf maar wordt 

verder niet ingegaan op deze randvoorwaarden. Aldus is er nog geen sprake van een concreet, 

onderbouwd voornemen waarin de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het hoveniersbedrijf is 

aangetoond. Op grond daarvan is er nu onvoldoende aanleiding om deze ontwikkeling mee te 

nemen in het ontwerpbestemmingsplan. 

 
4.19.4. Conclusie 

Deze zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft 

de aanduiding voor de bedrijfswoning. Deze zal op de verbeelding worden opgenomen. 

 

4.20. Zienswijze 20 

4.20.1. Bestemming Groen 

Indiener maakt bezwaar tegen de bestemming ‘Groen’ op het kadastrale perceel gemeente 

Brederwiede sectie A nummer 704. Gevraagd wordt de bestemming te wijzigen in ‘Agrarisch met 

waarden’ conform het huidige gebruik.  

Door de gemeente is in de Reactienota inspraak aangegeven dat het genoemde perceel inderdaad 

ten onrechte gedeeltelijk een groenbestemming heeft gekregen en dat de bestemming wordt 

aangepast conform de eigendomssituatie.  

In het ontwerp bestemmingsplan zijn de bestemmingen echter onjuist en niet in overeenstemming 

met de eigendomssituatie aangepast. 

 

Reactie: 

Deze opmerking klopt, een en ander is naar aanleiding van de inspraak niet goed op de 

verbeelding verwerkt. De groenstrook van het perceel ten zuiden van het perceel van indiener is 
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per ongeluk deels geprojecteerd op het perceel van indiener. De correctie zal alsnog gebeuren. naar 

aanleiding van de inspraak.  

  
4.20.2. Sloot  

Naar aanleiding van de inspraakreactie van appellant is de bestemming van de sloot tussen 

Kerkweg 35a en 37 gewijzigd van ‘Wonen’ naar ‘Tuin’. Die nieuwe bestemming biedt echter de 

mogelijkheid om een botenhuis te realiseren ter plaatse van de sloot. De sloot vormt al meer dan 50 

jaar een open verbinding met de achterliggende erven. Bebouwing of overkluizing ervan is dan 

ook ongewenst. Verzocht wordt om een (water)bestemming voor de sloot zonder 

bouwmogelijkheden. 

 

Reactie: 

De betreffende sloot heeft op grond van de huidige beheersverordening (al) een tuinbestemming 

en is niet specifiek als water bestemd. Het gaat hier niet om doorgaand water. Het betreft hier een 

insteek naar het achterliggende rietland echter de eigendomsgrens loopt scheef over de sloot. Het 

gaat om een insteek en geen doorlopende sloot vanuit dat oogpunt wordt de watergang niet 

opgenomen op de verbeelding. Hij is niet beeldbepalend in die zin. Het door indiener aangevoerde 

risico van bebouwing of verdwijnen van de sloot, is op zich een ontwikkeling die op grond van de 

huidige bestemmingsplanregeling al mogelijk is, zij het dat voor het dempen van het water een 

omgevingsvergunning mogelijk is. Deze vergunning zal in de regel echter wel verleend moeten 

worden als het dempen in overeenstemming is met de functie tuin. In de nieuwe bestemming 

Tuin- Beschermd Dorpsgezicht is de bouw van een botenhuis bovendien niet bij recht toegestaan 

maar slechts mogelijk met behulp van een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik 

(binnenplanse afwijkregeling). Een van de voorwaarden is dat er sprake is van bevaarbaar water 

en dat ruimtelijke kwaliteiten niet onevenredig mogen worden aangetast. 

 
4.20.3. Botenhuis 

Met betrekking tot het bestaande botenhuis in de noordoostelijke punt van het perceel is door de 

gemeente in reactie op de inspraakreactie aangegeven dat deze volledig binnen de 

woonbestemming wordt gebracht met een nadere aanduiding. In het ontwerp bestemmingsplan 

ontbreekt deze aanduiding echter.  

Daarnaast is in de reactienota ten onrechte aangegeven dat is verzocht om een verlaging van de 

goot- en bouwhoogte van het botenhuis naar respectievelijk 2,2 m en 3 m.  

Tenslotte wordt opgemerkt dat het botenhuis zowel bedrijfsmatig als recreatief in gebruik is. 

 

Reactie:  

Betreffende aanduiding is in het ontwerpbestemmingsplan nu wel opgenomen. De bestaande 

maatvoering van dit botenhuis mag worden gehandhaafd. Verder is bedoeld te zeggen dat 

aansluiting is gezocht bij de regeling voor botenhuizen in het beschermde dorpsgezicht. 

 
4.20.4. Tuin  

Een deel van het perceel ten noorden van de woning aan de Kerkweg 35a is bestemd als ‘Natuur’. 

Deze gronden zijn al meer dan 15 jaar in gebruik als tuin. Verzocht wordt de gronden conform dat 

gebruik te bestemmen. 
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Reactie: 

Dit deel van het perceel van indiener is geen Natura 2000 gebied. Op grond daarvan kan aan dit 

deel een bestemming Tuin-1 worden toegekend in plaats van de bestemming natuur.   

  
4.20.5. Ontbrekende aanduidingen 

De aanduidingen op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ontbreken. Op voorhand 

wordt daarom bezwaar gemaakt tegen aanduidingen die appellant aangaan, maar een ander 

belang dienen dan dat van appellant. 

 

Reactie: 

Zie de reactie onder 4.6.3  

 
4.20.6. Conclusie 

Deze zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft 

de bestemming Groen en de bestemming Natuur. De groen bestemming zal van het perceel A 704 

af worden gehaald en worden vervangen door de dezelfde agrarische bestemming die geldt voor 

de rest van dit perceel. De natuurbestemming wordt vervangen door de bestemming Tuin-1. 

 

4.21. Zienswijze 21 

4.21.1. Ontbreken mogelijkheden botenverhuur 

Op de verbeelding ontbreekt ten onrechte de aanduiding voor rondvaart- en botenverhuur ter 

plaatse van de Dorpsgracht voor het perceel Binnenpad 111. Deze aanduiding ontbreekt ook bij het 

zomerhuis achter Binnenpad 101. Verzocht wordt dit te wijzigen conform de vergunde situatie. 

 

Reactie: 

De beide door indiene genoemde locaties die wel zijn opgenomen in de aan indiener verleende 

vaarvergunning (zie hieronder) ontbreken inderdaad op de verbeelding van het 

ontwerpbestemmingsplan. Deze vebreelding zal op dit punt worden aangepast. 
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4.21.2. Toestaan botenloods 

Voor het botenverhuurbedrijf van indiener bestaat de mogelijkheid om een botenloods te 

realiseren. Ter hoogte van Binnenpad 105 is daarvoor niet voldoende ruimte. Bij Binnenpad 111 is 

deze ruimte wel aanwezig. Verzocht wordt om een aanduiding ter hoogte van Binnenpad 111 om 

een botenloods te kunnen realiseren. Dit kan eventueel gecombineerd worden met de verplaatsing 

van een opstal aan de Jan Balsvaart naar Binnenpad 111. 

 

Reactie: 

Het ontwerpbestemmingplan biedt de mogelijkheid om binnen een woonbestemming of na 

afwijking met omgevingsvergunning binnen de bestemming Tuin- Beschermd Dorpsgezicht onder 

bepaalde voorwaarden een botenhuis te realiseren. Indiener kan binnen het kader van deze 

regeling kan betrokkene zoeken naar een oplossing.  Voor het overige zal in het bestemmingsplan 

geen verruiming ten aanzien van botenhuizen of botenloodsen worden opgenomen. Want het 

kader van de actualisatie van het bestemmingsplan wordt alleen de huidige situatie vastgelegd. 

Nieuwe ontwikkelingen, zoals de bouw en verplaatsing van een loods, worden middels een 

separate afweging beoordeeld. De ontwikkeling wordt dan ook niet in dit bestemmingsplan 

meegenomen. Hiervoor dient een afzonderlijk verzoek ingediend te worden. 

 
4.21.3. Bezwaar tegen toegestane horecafunctie 

Indiener maakt bezwaar tegen het realiseren van complementaire horeca op het perceel Binnenpad 

64. Appellant verwacht dat hier een nieuw volwaardig horecabedrijf ontstaat. Hij vindt dit gezien 

de reeds aanwezige horecabedrijven in de directe omgeving ongewenst. Daarnaast vraagt hij zich 

af of de verwachte ontwikkelingen op het perceel Binnenpad 64 wel passend zijn binnen het 

beschermd dorpsgezicht. Tenslotte geeft hij aan dat de Dorpsgracht niet berekend is op het 

mogelijke afmeren van boten ter plaatse van Binnenpad 64. 
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Reactie: 

Zie de beantwoording bij 4.4.15. Onder een complementair daghorecabedrijf wordt verstaan: een 

aan de hoofdfunctieondergeschikt horecabedrijf dat gericht is op het hoofdzakelijk overdag 

verstrekken van dranken en etenswaren. De hoofdfunctie is in dit geval de detailhandelsfunctie.  

Momenteel is in dit pand een winkel met souvenirs, sieraden, kleding en tassen gevestigd. Het gaat 

hierbij niet zozeer om horeca. Er is voor dit pand ook geen drank- en horecavergunning verleend. 

Voor zover bekend vindt er tot dusver alleen verkoop van ijs plaats (via een loket). Met betreffende 

horeca-aanduiding is het dus slechts toegestaan om in combinatie en ondergeschikt aan de 

winkelfunctie overdag horeca-activiteiten te verrichten (de verkoop van ijs dat ter plaatse wordt 

genuttigd). Dat betekent dat de ijsverkoop alleen mag plaatsvinden als de winkel geopend is en de 

winkelfunctie ook de hoofdactiviteit moet zijn en blijven. Er mag geen zelfstandig horecabedrijf 

worden geëxploiteerd. En op het moment dat de winkel gesloten is mag er dus ook geen 

horecafunctie worden ontplooid. Dat houdt in dat deze horecafunctie qua openingstijden niet 

dezelfde mogelijkheden heeft als reguliere horecabedrijven en dus alleen overdag actief kan zijn. 

Met de aanduiding kan er ter plaatse dus geen zelfstandig horecabedrijf ontstaan. Dat is in strijd 

met het bestemmingsplan. Het ondergeschikte gebruik voor horecadoeleinden van een bestaand 

winkelpand, waarbij de horeca-activiteiten uitsluitend in combinatie met de (reeds toegestane) 

winkelfunctie worden uitgeoefend, heeft op zichzelf geen nadelige gevolgen voor het beschermde 

dorpsgezicht van Giethoorn. Indien men voor de ijsverkoop een terras wil realiseren is daarvoor 

een aanvullende vergunning voor nodig waarbij ook de eventuele gevolgen voor het beschermd 

dorpsgezicht kunnen worden betrokken.  

Ten aanzien van de door indiener aangehaalde email waarin gesproken wordt van een omissie kan 

nog het volgende worden opgemerkt. Daarmee is bedoeld te zeggen dat het niet de bedoeling is 

om ter plaatse een zelfstandige horecabedrijf toe te staan. De opzet van het 

ontwerpbestemmingsplan is echter wel om voor deze locatie waar detailhandelsactiviteiten zijn 

toegestaan te werken met een bestemming Gemengd. Deze gemengde bestemming kent een wat 

flexibelere gebruiksregeling dan de oude bestemmingsplanregeling. Binnen deze gemengde 

bestemming is een onderschikte functie voor daghoreca in beginsel dan ook wel mogelijk. En dat 

geldt (dan) dus ook voor deze locatie. 

 
4.21.4. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft de 

toegestane botenverhuur (na)bij Binnenpad 111. De aanduidingen op de verbeelding zullen in 

overeenstemming worden gebracht met de aan indiener verleende vaarvergunning. 

 

4.22. Zienswijze 22 

4.22.1. Vergroten bouwvlak woning 

Indiener verzoekt het bouwvlak van de woning op het perceel Noorderpad 6 te vergroten conform 

de gewenste toekomstige situatie op de meegezonden tekening. Daarbij wordt opgemerkt dat in 

2005 een vergunning is verleend voor de bouw van een schuur die echter nooit is gerealiseerd. 
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Reactie:  

In het ontwerpbestemmingsplan heeft deze locatie een woonbestemming (Wonen-Beschermd 

dorpsgezicht) gekregen (conform de huidige bestemming) waarbij het bouwvlak op de bestaande 

woning is geprojecteerd. 

In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan wordt alleen de huidige situatie 

vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van een woning, worden middels een 

separate afweging beoordeeld. De gevraagde uitbreiding van het bouwvlak, die feitelijk zou leiden 

tot een verdubbeling van de oppervlakte van de woning, wordt dan ook niet in dit 

bestemmingsplan meegenomen. Dat in het verleden een vergunning voor de bouw van een 

bijgebouw is verleend, wil niet automatisch zeggen dat een uitbreiding van het hoofdgebouw dan 

ook mogelijk is. Hiervoor dient een afzonderlijk verzoek ingediend te worden.  Overigens is in het 

ontwerpbestemmingsplan een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor de uitbreiding van 

woningen buiten het bouwvlak. Daarvoor gelden een aantal ruimtelijke randvoorwaarden. Als aan 

deze randvoorwaarden is voldaan kan voor een dergelijke uitbreiding in afwijking van het 

bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend. Indiener kan dan ook desgewenst 

gebruik maken van deze regeling. Aan aanvragen of plannen voor uitbreiding van woningen 

buiten het bouwvlak die niet in overeenstemming zijn met de genoemde voorwaarden en dus 

verder gaan dan de wat met de binnenplanse afwijkregeling mogelijk is, wordt in beginsel geen 

ruimtelijke medewerking verleend. 

  
4.22.2. Conclusie 

De opmerking leidt niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.23. Zienswijze 23 

4.23.1. Wijzigen bestemming groenstrook 

Indiener heeft in januari 2015 een deel van een groenstrook ten oosten van zijn woning aan de 

Meester J.J. Hofstraat 19 gekocht van de gemeente. Deze gronden zijn inmiddels bij de tuin van 

appellant getrokken, maar hebben in het ontwerp bestemmingsplan nog de bestemming ‘Groen’. 

Verzocht wordt dit te wijzigen naar een tuinbestemming, conform het huidige gebruik. 

 

Reactie: 

In 2015 is de betreffende strook grond door de gemeente aan indiener verkocht.. in deze 

overeenkomst staat dat de grond door indiener (uitsluitend) gebruikt mag worden voor groen 

(artikel 6 van de overeenkomst). Maar in feite heeft deze grondtransactie een tuinuitbreiding als 

oogmerk. Door de verkoop is de strook grond in particuliere handen overgegaan en is er van een 

openbare groenstrook geen sprake meer. De zienswijze is daarom terecht. De bestemming ‘Groen’ 

zal voor dit strookje grond worden gewijzigd in de bestemming ‘Tuin’. 

  
4.23.2. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen door op de 

verbeelding de bestemming van dit strookje grond van Groen te wijzigen in Tuin. 
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4.24. Zienswijze 24 

4.24.1. Vergroten bestemming Bedrijventerrein 

Indiener verzoekt de bestemming ‘Bedrijventerrein’ ter hoogte van zijn perceel Beulakerweg 129 

aan de oostzijde te vergroten conform het meegezonden voorstel. Dit om te voorzien in de 

gewenste uitbreidingsmogelijkheden van zowel het bedrijf van indiener  als omliggende bedrijven. 

 

Reactie: 

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt inderdaad onder meer (zakelijke) bedrijvigheid te faciliteren, 

maar dan wel uitgaande van de bestaande situatie en bestemmingen. In het kader van de 

actualisatie van het bestemmingsplan wordt alleen de huidige situatie vastgelegd. Dat houdt in dat 

de bestemmingen voor bedrijven zijn afgestemd op de locaties waar die bedrijven nu aanwezig 

zijn. De bouw- en gebruiksregels die voor deze locaties in het ontwerpbestemmingsplan zijn 

opgenomen, bieden zoveel mogelijk ruimte voor de bedrijven op deze locaties. Nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van een bedrijventerrein, zijn echter niet in het 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen maar worden door middel vaneen separate afweging 

beoordeeld. De gevraagde uitbreiding wordt dan ook niet in dit bestemmingsplan meegenomen. 

Hiervoor dient een afzonderlijk verzoek ingediend te worden. Hierbij geldt bovendien dat 

uitbreiding van de bedrijventerreinen in Steenwijkerland op grond van het provinciale beleid 

alleen maar is toegestaan als is aangetoond dat daaraan voldoende behoefte is, afgezet tegen de 

voorraad bedrijfskavels die op de huidige bedrijventerreinen nog voor de vestiging van nieuwe 

bedrijvigheid beschikbaar is. Vooralsnog is er in onze gemeente voldoende capaciteit aan 

beschikbare bedrijfskavels aanwezig om in de behoefte aan bedrijfsgrond te voorzien. Uitbreiding 

van dit bedrijventerrein bij Giethoorn is naar verwachting daarom de komende jaren niet in beeld. 
 

4.24.2. Ontbreken aanduiding bedrijfswoningen 

Volgens indiener is ter plaatse van zijn perceel en dat van omliggende bedrijfspercelen ten 

onrechte geen aanduiding ‘bedrijfswoning’ opgenomen. Hij verzoekt dit alsnog te doen. 

 

Reactie: 

Ten noorden van de kruising van de Beulakerweg met de Nering bevinden zich zes bedrijfskavels, 

waaronder Beulakerweg 129. Al deze kavels zijn in de, leidende, digitale versie van het 

bestemmingsplan voorzien van de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met als aanduiding 

‘bedrijfswoning’. Naar onze mening is de mogelijkheid om bij deze bedrijven te wonen daarom op 

de juiste manier in het bestemmingsplan opgenomen. 

 
4.24.3. Rietloodsen 

Indiener verzoekt in algemene zin in het bestemmingsplan op te nemen dat middels maatwerk de 

bouw van rietloodsen mogelijk wordt gemaakt. Dit onder voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor 

de bedrijfsvoering van rietdekkers of van andersoortige bedrijven die als neventak riet snijden. Op 

deze manier kan worden voorkomen dat buiten opgeslagen riet in brand wordt gestoken of wordt 

gestolen. 
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Reactie: 

Het gemeentelijke beleid voor rietloodsen is vastgelegd in de Beleidsnotitie Facetbeleid. Daaruit 

blijkt dat de bouw van een rietloods iedere keer een aparte afweging vraagt qua onder meer 

noodzaak, locatie, omvang en landschappelijke inpassing. Deze afweging leent zich niet voor een 

algemene regeling in het bestemmingsplan waarbij voor dit ontwerpbestemmingsplan verder nog 

geldt, zoals eerder aangegeven, dat dit plan zich richt op het regelen van de huidige situatie en niet 

op het mogelijk maken van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Dat geldt dus ook voor de 

bouw van nieuwe rietloodsen. 

 
4.24.4. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

 

4.25. Zienswijze 25 

4.25.1. Bestemmingsruil Binnenpad 17 en Binnenpad 17a  

Indiener verzoekt de bestemming van het perceel Binnenpad 17 van een woonbestemming te 

wijzigen in recreatieve bestemming (groepsaccommodatie voor maximaal 12 personen). Om de 

woningvoorraad gelijk te houden, wordt verzocht de bestemming van het perceel Binnenpad 17a 

te wijzigen van een recreatiebestemming in een woonbestemming. 

 

Reactie: 

De locatie Binnenpad 17 heeft in het ontwerpbestemmingsplan inderdaad een woonbestemming. 

In het 

bestemmingsplan 

Giethoorn 1994 

was dit pand de 

bedrijfswoning 

behorende bij het 

achterliggende 

recreatieterrein 

met de 

bestemming 

‘Kampeerdoeleinden’. In 2009 is een vergunning verleend om deze bedrijfswoning in afwijking 

van het bestemmingsplan te gebruiken als reguliere woning omdat de woning niet meer als 

bedrijfswoning voor dit recreatieterrein zal worden ingezet. Bij de vaststelling van het nieuwe 

bestemmingsplan voor de verblijfsrecreatieterreinen in Giethoorn is deze voormalige 

bedrijfswoning dan ook bewust buiten de nieuwe recreatieve bestemming voor het betreffende 

recreatieterrein gehouden. Vervolgens is in 2012 een aanvraag ingediend om deze woning te 

mogen gebruiken voor recreatie bewoning. Deze aanvraag is afgewezen op grond van het 

facetbeleid. Op grond van dit beleid is het recreatief gebruik van woningen waarbij de woonfunctie 

verloren gaat niet wenselijk omwille van het behoud van de leefbaarheid van de kernen. Het 

omzetten van permante woningen in recreatiewoningen leidt tot aantasting van de leefbaarheid 

omdat daardoor het draagvlak voor diverse voorzieningen zoals winkels maar ook het 

verenigingsleven afneemt. Uitbreiding van de recreatiewoningen dient primair plaats te vinden op 

de daarvoor bestemde gebieden (recreatieterreinen).  
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De zienswijze vormt in zo verre dan ook een herhaling van de eerder gediende aanvraag waarbij 

nu ter compensatie wordt voorgesteld om aan  recreatiewoning Binnenpad 17a een 

woonbestemming toe te kennen. Per saldo blijft daardoor het aantal woningen in Giethoorn 

daarmee gelijk. Binnenpad 17a is volgens de huidige planregeling (bestemmingsplan Giethoorn 

1994) bestemd als zomerwoning en maakt planologisch onderdeel uit van het 

verblijfsrecreatieterrein waar het gebouw Binnenpad 17 voorheen de bedrijfswoning van was. 

Opgemerkt moet worden dat de woning Binnenpad 17 in ieder geval tot vrij recent ook 

daadwerkelijk als reguliere woning is gebruikt. Volgens de gemeentelijke bevolkingsadministratie 

stonden er tot begin 2016 bewoners op dit adres ingeschreven. Er zijn objectief gezien geen 

belemmeringen om dit gebouw als woning te gebruiken. In aanvulling daarop geldt dat het 

ontwerpbestemmingsplan het voor de eigenaren ook mogelijk maakt om deze woning als een 

tweede woning te gebruiken. 

Voor de recreatieterreinen in Giethoorn en recreatieterreinen in Steenwijkerland in het algemeen 

geldt als ruimtelijke uitgangspunt dat op deze terreinen het recreatieve gebruik en recreatieve 

ontwikkelingen zoveel mogelijk onbelemmerd moeten kunnen plaatsvinden. Dit is dan ook de 

reden om in het nieuwe bestemmingsplan voor de Giethoornse recreatieterreinen de 

gebruiksmogelijkheden (ook) voor het recreatieterrein achter Binnenpad 17 te verruimen door daar 

in plaats van alleen kampeermiddelen voortaan ook verblijfsrecreatie in recreatieve 

nachtverblijven (bouwwerken) toe te staan. Vermenging of versnippering van deze terreinen door 

daar andere functies (bijvoorbeeld wonen) toe te staan zijn in dit verband ongewenst omdat dit 

afbreuk doet aan de recreatieve mogelijkheden. Voorkomen moet worden dat er te snel gezocht 

moet worden naar locaties voor nieuwe recreatieterreinen omdat de bestaande als zodanig 

bestemde verblijfsrecreatieterreinen niet volledig kunnen worden ingevuld. 

Voor de recreatieterreinen in Giethoorn geldt in het verlengde hiervan dat de ontwikkeling van 

deze terreinen achter de woonbebouwing moet plaatsvinden. De ruimtelijke structuur van dit deel 

van Giethoorn is dat de woonbebouwing zich bevindt in het bebouwinglint aan het Binnenpad. 

Daar achter liggen de verblijfsrecreatieterreinen. Het is ruimtelijk en stedenbouwkundig wenselijk 

om deze functiescheiding te handhaven, de verblijfsrecreatieterreinen moet niet via uitbreiding in 

de woonbebouwing worden getrokken. 

De voorgestelde bestemmingsruil tussen Binnenpad 17 en 17a past niet binnen deze 

uitgangspunten. Door aan de recreatiewoning Binnenpad 17a een woonbestemming toe te kennen 

raakt het verblijfsrecreatieterrein waar deze recreatiewoning deel vanuit maakt versnipperd. De 

woning wordt dan ingeklemd tussen recreatieve bestemmingen. Er wordt alsdan niet voldaan aan 

de VNG-richtlijnen voor milieuzonering op grond waarvan een afstand van minimaal 30-50 meter 

tussen woning en de grens van een verblijfsrecreatieterrein moet worden aangehouden. Vanwege 

de (te) korte afstand van de woning tot de recreatieve bestemmingen kunnen de exploitanten van 

deze terreinen vanwege milieueisen die gaan gelden als gevolg van de woonbestemming in hun 

bedrijfsvoering worden beperkt dan wel is voor de nieuwe woning geen aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat verzekerd. Dit is geen goede ruimtelijke ordening.  

Voor de bestemmingswijziging van Binnenpad 17 van woning naar recreatieve 

groepsaccommodatie geldt in feite hetzelfde. Het recreatieterrein of de recreatieve functie breidt 

dan uit richting het woongebied aan het Binnenpad. Vanwege de beoogde ruimtelijke scheiding 

tussen wonen en recreëren is dit geen gewenste ontwikkeling. Ook deze ontwikkeling voldoet niet 

aan de VNG-richtlijnen met betrekking tot milieuzonering.  

Praktisch gesproken kunnen de problemen van betrokkenen (de voorgenomen bestemmingen 

passen niet bij hun gebruikswensen) bovendien ook op een andere manier worden opgelost. Via 

een privaatrechtelijke overeenkomst kunnen betrokkenen van eigendom wisselen of ruilen. De 
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eigenaren van Binnenpad 17 kunnen dan het pand Binnenpad 17a voor hun recreatieve doeleinden 

gebruiken, terwijl de eigenaar van Binnenpad 17a dan in nr. 17 kan gaan wonen. 

 
4.25.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

 

4.26. Zienswijze 26 

4.26.1. Opnemen bijgebouw 

In 2009 is de vergunning voor de bouw van een bijgebouw op het perceel Binnenpad 115 

ingetrokken door de gemeente. Appellant verzoekt in verband met het toekomstperspectief en de 

verkoopbaarheid van het bedrijf de bouw van het destijds vergunde bijgebouw alsnog toe te staan. 

 

Reactie: 

In het ontwerpbestemmingsplan is aan het Binnenpad 115 een bestemming Gemengd toegekend 

op basis van de huidige planregeling. Het ontwerpbestemmingsplan is gericht op het regelen van 

de huidige situatie. Dat betekent dat de legaal aanwezige situatie op basis van het vorige 

bestemmingsplan en eventuele verleende vergunningen in het nieuwe bestemmingsplan worden 

ingepast. Het plan strekt verder tot bescherming van het beschermde dorpsgezicht 

De intrekking van de in 2001 verleende bouwvergunning voor de schuur ten behoeve van het 

museum is inmiddels onherroepelijk. Dat indiener het niet met deze intrekking eens is, valt buiten 

het bestek van deze bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ligt namelijk niet 

ten grondslag aan deze intrekking.  

De motivatie van indiener om de schuur alsnog in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen is 

(uitsluitend) gelegen in de verbeterde verkoopmogelijkheden van de woning c.q. het perceel. Het 

is dan volgens indiener makkelijker om een nieuwe exploitant te vinden voor het museum. Een 

dergelijk financieel belang is echter geen ruimtelijk relevant argument voor het opnemen van 

(extra) bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan. Met de zienswijze is dan ook niet aangetoond 

dat de bouw van de schuur een concreet, ruimtelijk aanvaardbaar (bouw)voornemen is passend in 

het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn. Zie ook de beantwoording van zienswijze 4.19.3. 

Aldus is de bouw van de schuur geen ruimtelijke ontwikkeling die kan worden opgenomen in het 

ontwerpbestemmingsplan. Door indiener of een nieuwe exploitant kan desgewenst te zijner tijd 

een aanvraag voor een nieuwe schuur worden ingediend die alsdan zal worden beoordeeld. 

 
4.26.2. Uitbreiden bestemming Gemengd 

Indiener verzoekt de oostzijde van het perceel te bestemmen conform het feitelijke gebruik en de 

meegezonden situatietekening. Dit houdt in dat de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ wordt 

gewijzigd in ‘Gemengd – 1’. 

 

Reactie: 

Zie de reactie bij 4.26.1. Dit onderdeel van zienswijze houdt verband met de gewenste schuur. De 

betreffende oostzijde van het perceel heeft nu in het ontwerpbestemmingsplan een bestemming 

Agrarisch met waarden gekregen conform de huidige regeling. De gevraagde omzetting van de 

bestemming naar een bestemming Gemengd gaat nog verder dan het opnemen van een 

bouwmogelijkheid voor de in het verleden vergunde schuur. De zienswijze bevat geen 
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onderbouwing voor de noodzaak of wenselijkheid van de voorgestelde vergroting van het 

gemengde bestemmingsvlak. Aldus is niet aannemelijk dat deze vergroting een uitvoerbare en 

ruimtelijk acceptabele ontwikkeling betreft. 

 
4.26.3. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

 

4.27. Zienswijze 27 

4.27.1. Toekennen woonbestemming  

Indiener verzoekt de bestemming van een deel van het kadastrale perceel gemeente Brederwiede 

sectie A nummer 295 te wijzigen van ‘Natuur’ naar ‘Wonen’. In december 2014 heeft de gemeente 

het verzoek daartoe van appellant (van september 2014) afgewezen. Op de zienswijze van 

appellant van maart 2015 op die afwijzing is door de gemeente niet gereageerd. De zienswijze op 

de afwijzing en het bij het verzoek van september 2014 horende beeldkwaliteitsplan worden 

daarom door appellant geacht integraal deel uit te maken van de zienswijze op het ontwerp 

bestemmingsplan. 

 

Reactie: 

De gemeenteraad heeft het eerdere verzoek van indiener om voor deze ontwikkeling een 

bestemmingsplan vast te stellen geweigerd. Het door indiener tegen dit besluit gemaakte bezwaar 

is door de gemeenteraad ongegrond verklaard. Nu de gemeenteraad expliciet heeft besloten om 

geen medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling, is er geen aanleiding om de mogelijkheid 

van de bouw van een woning toch op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan. Voor de 

ruimtelijke motivering om deze ontwikkeling niet op te nemen kan kortheidshalve worden 

verwezen naar de eerdere raadsbesluiten. Door degenen die indiener vertegenwoordigt is 

overigens eerder, bij brief 16 januari 2015 al een soortgelijk gelijke vraag aan het gemeentebestuur 

gesteld. Met de beantwoording van de zienswijze is daarmee gelijktijdig ook de eerdere brief van 

16 januari 2015 (alsnog) beantwoord. 

 
4.27.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

  

4.28. Zienswijze 28 

4.28.1. Opnemen afwijkende bouwhoogte  

Indiener geeft aan dat de bouwhoogte van de woning aan de Beulakerweg 75 afwijkt van de 

maximale bouwhoogte van 7,5 m zoals die is opgenomen in de regels. Een deel van de bebouwing, 

de voormalige boerderij, heeft namelijk een bouwhoogte van circa 9 m. 

 

Reactie: 

De voor Beulakerweg 75 opgenomen bestemming ‘Wonen-1’ gaat inderdaad uit van een maximale 

bouwhoogte van een woning 7,5 meter. Waar de bestaande situatie afwijkt van dit uitgangspunt 

wordt een maatvoeringaanduiding opgenomen zodat een grotere bouwhoogte is en blijft 
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toegestaan. Dit betekent dat voor dit deel van de boerderij op de verbeelding een 

maatvoeringsaanduiding voor een bouwhoogte van maximaal 9 meter zal worden opgenomen. 

 
4.28.2. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen door op de 

verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' voor een bouwhoogte van 

maximaal 9 meter op te nemen. 

 

4.29. Zienswijze 29 

4.29.1. Inpassing recreatie-appartement  

Voor het perceel Beulakerweg 118 is naar aanleiding van een inspraakreactie een aanduiding 

opgenomen voor het perceel aanwezige recreatieappartement. Nagelaten is de door de gemeente 

toegezegde regeling voor een recreatieappartement in de regels van het bestemmingsplan op te 

nemen. Verzocht wordt daarom binnen de bestemming ‘Wonen – 1’ regels voor 

recreatieappartementen op te nemen conform de bestemming ‘Wonen – Beschermd dorpsgezicht’. 

 

Reactie: 

Het recreatie-appartement is met een aanduiding op de verbeelding aangegeven. Deze aanduiding 

is in het ontwerpbestemmingsplan echter niet (goed) in de regels van het 

ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Dit zal alsnog gebeuren op basis van de regeling van het 

huidige bestemmingsplan  Giethoorn/de beheersverordening. Strekking van de regeling in het 

nieuwe ontwerpbestemmingsplan zal zijn dat voor de woonpercelen die zijn voorzien van een 

aanduiding voor een recreatie-appartement (en dit is de thans bestaande situatie) één 

recreatieappartement is toegestaan.  

 
4.29.2. Ruimer bouwvolume 

In het bestemmingsplan ‘Giethoorn 1994’ is voor het perceel volgens indiener een ruimer 

bouwvolume opgenomen dan in het huidige ontwerp bestemmingsplan. Indiener wenst dat 

volume uit het oude bestemmingsplan ook in het nieuwe plan te behouden. 

 

Reactie: 

Volgens de huidige planregeling (bestemmingsplan Giethoorn 1994/de beheersverordening) is 

voor wat betreft de woning qua volume maximaal de bestaande inhoud toegestaan zoals deze 

inhoud was ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn 1994. In 

het ontwerpbestemmingsplan heeft de woning de bestemming ‘Wonen-1’. Op grond van deze 

bestemming geldt (alleen) dat een woning in het bouwvlak moet worden gebouwd en geldt geen 

maximale inhoudseis meer. Het bouwvlak voor de woning is verder ten opzichte van het 

bouwvlak van de huidige planregeling vergroot. 

Ten aanzien van de toegestane bijgebouwen is op grond van de huidige planregeling maximaal 50 

m2 aan bijgebouwen toegestaan. In het ontwerpbestemmingsplan is de maximaal toegestane 

oppervlakte aan bijgebouwen afhankelijk van de oppervlakte van het bouwperceel en bedraagt 

maximaal 100 m2 voor percelen groter dan 1000 m2. Het perceel van indiener is groter dan 1000 

m2 Qua bouwvolume betekent het ontwerpbestemmingsplan dus geen beperking ten opzichte van 

de huidige planregeling. 
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4.29.3. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft het 

opnemen van een bouwregeling voor het recreatie-appartement. 

  

4.30. Zienswijze 30 

4.30.1. Aanduiding rondvaart- en botenverhuur 

Indiener verzoekt de aanduiding voor rondvaart- en botenverhuur voor het perceel Binnenpad 47 

te op te nemen conform de feitelijke situatie. Hiervoor dient de aanduiding aan de oostzijde van 

het perceel vergroot te worden conform de meegezonden situatieschets. 

 

Reactie: 

Deze zienswijze is terecht. Ten opzichte van verleende vaarvergunning (zie uitsnede) moet de 

aanduiding voor de botenverhuur op de verbeelding verder naar achteren worden geprojecteerd.  

  
 
4.30.2. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan de passen door de 

aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - rondvaart- en botenverhuur' voor de rondvaart- en 

botenverhuur op de verbeelding in overeenstemming te brengen met de verleende 

vaarvergunning. 
 

4.31. Zienswijze 31 

 
4.31.1. Wijzigen bestemming Wonen - Verblijfsrecreatie 

Het perceel Binnenpad 28 heeft in het bestemmingsplan een woonbestemming. Indiener verzoekt 

het perceel conform het feitelijke gebruik en het bestemmingsplan ‘Giethoorn 1994’ te bestemmen 

voor verblijfsrecreatie en rondvaart- en botenverhuur.  
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Reactie: 

Conform de huidige planregeling (bestemmingsplan Giethoorn 1994/de beheersverordening) is 

aan dit perceel in het ontwerpbestemmingsplan een woonbestemming (Wonen – Beschermd 

Dorpsgezicht toegekend). In 2013 is aan indiener een omgevingsvergunning verleend voor het 

realiseren van een bed and breakfast. Een bed and breakfast is een functie die hoort bij een woning. 

Vanuit de woning wordt een bed and breakfast als nevenfunctie geëxploiteerd  (zie ook die in 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen begripsomschrijving van een bed and breakfast, artikel 

1.28) Op de bouwtekening van deze vergunning is ook aangegeven dat het voorste deel van het 

hoofgebouw als woning wordt gebruikt. Dit betekent dat een woonbestemming (nog steeds) een 

passende bestemmingsregeling is voor dit perceel. De verleend omgevingsvergunning voor de 

bed- and breakfast wordt in het ontwerpbestemmingsplan gelijkgesteld met een 

omgevingsvergunning voor een bed and breakfast die via de in het plan opgenomen binnenplanse 

afwijkingsregeling als nevenfunctie bij een woning kan worden verleend. Voor de toekenning van 

een bestemmingsplan verblijfsrecreatie in plaats van wonen bestaat dus geen aanleiding. 

 

Voor de botenverhuur is aan indiener in 2009 een vaarvergunning verleend voor de verhuur van 

boten vanaf enkele dicht bij elkaar liggende locaties. Deze locaties zijn niet allemaal goed op de 

verbeelding aangeduid. De locatie voor Binnenpad 28 is op de verbeelding met een aanduiding 

'specifieke vorm van recreatie - rondvaart- en botenverhuur' opgenomen, maar de overige locaties 

naast en achter Binnenpad 28 niet. Hetzelfde geldt voor de locatie bij Binnenpad 22. Zie 

onderstaande uitsneden van de tekening behorende bij de vaarvergunning. Deze ontbrekende 

locaties zullen alsnog op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan worden aangebracht.  
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4.31.2. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen door de aanduiding 

'specifieke vorm van recreatie - rondvaart- en botenverhuur' voor de rondvaart- en botenverhuur 

op de verbeelding in overeenstemming te brengen met de verleende vaarvergunning. 

 

4.32. Zienswijze 32 

4.32.1. Niet beantwoorden eerdere inspraakreactie 

Indiener vraagt zich af hoe er met de inspraakreactie van VVE parkeerterrein Kerkweg 54 is 

omgegaan. Appellant kan in de antwoordnotitie namelijk geen gemeentelijke reactie terugvinden. 

Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan niet aangepast naar aanleiding van de inspraakreactie. 

 

Reactie: 

Abusievelijk is deze inspraakreactie inderdaad niet beantwoord in de antwoordnotitie van de 

inspraakprocedure. De reactie is echter wel betrokken bij het opstellen van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

In deze inspraakreacties is gevraagd of het mogelijk is om voor (een deel van) het parkeerterrein 

ten westen van de Kerkweg 54 (eigendom van de VVE) een bouwmogelijkheid op te nemen voor 

de realisering garageboxen. Dit door het toekennen van de bestemming ‘Wonen – Garage”. De 

bedoeling van indiener is om aan de noord- en zuidzijde van het parkeerterrein garageboxen te 

plaatsen. Naar het oordeel van indiener past zo’n bouwmogelijkheid in de omgeving.  

In het ontwerpbestemmingsplan is aan deze locatie een bestemming .Verkeer toegekend met een 

aanduiding ‘parkeerterrein’. Daarmee worden de 

bestaande gebruiksmogelijkheden op grond van de 

geldende planregeling (bestemmingsplan 

Giethoorn 1994/ de beheersverordening) 

voortgezet Zie de uitsnede van de plankaart van 

1994.  

Binnen de bestemming Verkeer is het oprichten 

van gebouwen op parkeerterreinen (in principe) 

niet mogelijk. Uitgangspunt is dat deze terreinen 

vrij blijven van bebouwing. Binnen het beschermd 

dorpsgezicht, waar de betreffende locatie binnen 

ligt, geldt verder dat parkeerterreinen uitsluitend 

halfverhard mogen worden uitgevoerd. 

De zienswijze bevat geen concrete onderbouwing 

van het uitvoerbaarheid van het voornemen of de 

ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan. Er wordt 

slechts aangegeven dat het (alsdan) “in de toekomst mogelijk is” om garageboxen of carports op te 

richten. Daarmee is niet aannemelijk dat de bouw van de garageboxen ook binnen de planperiode 

zijn beslag zal krijgen. Voor wat betreft de ruimtelijke inpasbaarheid in de omgeving wordt in de 

zienswijze verwezen naar het perceel van de buren waar ook een garagebox staat. Die situatie is 

echter niet vergelijkbaar met het bouwplan van indiener omdat het in die situatie gaat om een 

achtererf waar bijgebouwen zijn toegestaan. De betreffende garagebox is (dan ook) een bijgebouw. 

Het bouwplan van indiener zou er verder toe leiden dat er garages worden gebouwd (vlak ) voor 
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de voorgevels van de woningen Binnenpad 1 en 1a en Kerkweg 55. Dit is niet in overeenstemming 

met het vast stedenbouwkundige uitgangspunt dat er voor de voorgevels van 

woningen/hoofdgebouwen geen bij die woningen of hoofdgebouwen horende (bij)gebouwen 

mogen worden gebouwd. Aldus is ook niet aangetoond dat het door indiener voorgestane 

bouwplan in zijn huidige vorm ruimtelijk acceptabel is. 

Op grond van deze overwegingen is de eerdere inspraakreactie van indiener niet in het 

ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Nu de zienswijze van indiener inhoudelijk geen nieuwe of 

andere informatie bevat, is er geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan nu alsnog aan te 

passen door de gewenste bouwmogelijkheid op de verbeelding op te nemen. Zie ook de 

beantwoording bij 4.19.3. Indiener kan desgewenst op een later moment een aanvraag indienen 

voor een (aangepast) bouwplan waarvoor een aparte procedure zal worden gevolgd. 

 
4.32.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

 

4.33. Zienswijze 33 

4.33.1. Aanpassen bouwvlak 

Indiener verzoekt het bouwvlak voor het hoofdgebouw aan te passen conform de in 2000 vergunde 

situatie. 

 

Reactie: 

Op 5 augustus 1999 is inderdaad een bouwvergunning verleend voor het veranderen van deze 

woonboerderij. Uit tekst van deze vergunning en de vrijstellingsbepaling op grond waarvan deze 

vergunning is verleend, moet worden geconcludeerd dat deze uitbreiding destijds door het 

gemeentebestuur is aangemerkt als een uitbreiding van het hoofdgebouw. De uitbreiding heeft ook 

nagenoeg dezelfde bouwhoogte als de oorspronkelijke boerderij. Dit deel van boerderij moet dan 

ook als een bestaande situatie in het bouwvlak worden opgenomen. 

 
4.33.2. Vergroten aanduiding bijgebouwen  

Indiener verzoekt de aanduiding ‘bijgebouwen’ te vergroten conform de in de zienswijze 

voorgestelde situatieschets. Met de vergroting is een gewenste toekomstige uitbreiding van het 

bijgebouw mogelijk. 

 

Reactie: 

In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan wordt (alleen) de huidige situatie 

vastgelegd. Voor de door indiener bedoelde uitbreiding van het bijgebouw is (inmiddels) op 16 

maart 2016 een omgevingsvergunning verleend. De op de verbeelding opgenomen aanduiding 

bijgebouwen voor dit perceel zal hierop worden aangepast. 

 
4.33.3. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft de 

positionering van het bouwvlak en de aanduiding bijgebouwen. Het bouwvlak moet in 

overeenstemming worden gebracht met de in 1999 verleende bouwvergunning/vrijstelling voor de 
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uitbreiding van de woonboerderij. De aanduiding bijgebouwen moet, conform zienswijze, worden 

afgestemd op de op 16 maart 2016 verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het 

bijgebouw naast de woning. 
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5. Bijlage: zienswijzegesprek indiener 9 

 

Verslaglegging van het overleg over Beulakerweg 60 te Giethoorn gehouden op 16 juni 2016 om 

13.00 uur te  Steenwijk. 

 

Aanwezig: indiener 9 (hierna: indiener) , Jannie Bloemert (gemeente Steenwijkerland), Jantsje 

Vriesema (gemeente Steenwijkerland) en Carla Mink-Wolken (gemeente Steenwijkerland, 

verslaglegging) 

 

Gespreksverslag  

 

Aanleiding voor dit gesprek is het feit dat de gemeente druk doende is met een nieuw 

bestemmingsplan voor Giethoorn in combinatie met de melding van de buurman (huisnummer 62) 

van indiener over het gebouwde botenhuis. Deze is gebouwd zonder een vergunning aan te 

vragen. De melding is door de heer Bos, medewerker handhaving van gemeente Steenwijkerland 

in behandeling genomen. In het huidige beheersverordening “Giethoorn” zou het niet mogelijk 

zijn om op deze locatie een botenhuis te bouwen, omdat het buiten het bouwvlak ligt. Indiener 

heeft al vanaf 1996 aangegeven, dat de bestemming bosgebied niet klopt met de realiteit. Indiener 

heeft sinds 1996 talrijke contacten gehad met allerlei gemeentefunctionarissen, maar ook met 

wethouders om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat er op zijn perceel een botenhuis en 

andere opstallen gebouwd mogen worden. Echter tot dusver zonder positief resultaat. Hij heeft 

uiteindelijk het botenhuis zonder omgevingsvergunning gebouwd. Aan de Beulakerweg in 

Giethoorn is volgens indiener bij iedere woning wel sprake van de aanwezigheid van illegale 

bouwwerken. Het ontwerp bestemmingsplan Giethoorn heeft in 2015 ter inzage gelegen. In dit 

plan ligt het botenhuis binnen de bestemming “Wonen”.  

 

De oppervlakte van het botenhuis is iets minder dan 62 m². Daarnaast is 40 m² bijgebouw bij  de 

woning buiten het bouwblok gelegen. Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend. Volgens 

het ontwerpbestemmingsplan mag er voor 25m² aan botenhuis worden gebouwd. Een botenhuis 

met een grotere oppervlakte wordt aangemerkt als een bijgebouw. Aan bijgebouwen mag er 

volgens het ontwerpbestemmingsplan maximaal 100 m² worden gebouwd. Het botenhuis van 

indiener is groter  dan de 25m² en zal worden aangemerkt als bijgebouw. Dit betekent dat het 

aantal m² aan bijgebouwen samen (40 bij de woning en iets meer dan 62 m2 botenhuis) iets meer 

dan de toegestane 100 m² aan bijgebouwen is en dat terwijl indiener behoefte heeft aan een extra 

schuur voor stalling van fietsten, tuingereedschap, zitmaaier, etc.. Hij vraagt of er mogelijkheden 

zijn om deze te realiseren. De volgende 3 opties zijn besproken: 

 

 Optie 1:  

De bestemming wonen iets naar achter toe uitbreiden en het bouwvlak opschuiven, zodat de 

woning en de bijgebouwen in z’n geheel in het bouwvlak zijn gelegen. Hierdoor kan nog ongeveer 

40m² aan extra schuur tussen het botenhuis en de Nieuwe Beulakerweg in de bestemming wonen 

worden gebouwd. Deze optie heeft de voorkeur van indiener 
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 Optie 2:  

Het bouwvlak opschuiven, zodat de woning en de bijgebouwen in z’n geheel in het bouwblok zijn 

gelegen. Hierdoor kan nog ongeveer 40 m2 aan bijgebouwen worden gebouwd in de bestemming 

wonen zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Giethoorn.  

 Optie 3: 

Als het bestemmingsplan Giethoorn is vastgesteld en de plankaart die in 2015 ter inzage heeft 

gelegen niet wordt gewijzigd, dan kan onder voorwaarden op het perceel van indiener 150 m² 

vergunningsvrij aan bijgebouwen worden gebouwd. Wanneer het bouwvlak niet wordt 

opgeschoven, kan alsnog voor ongeveer 40 m² aan extra schuur worden gebouwd onder 

voorwaarden. Aan indiener is geadviseerd om dan contact op te nemen met mevrouw Vriesema. 

 

Afgesproken is, is dat mevrouw Bloemert gaat onderzoeken of het mogelijk is om de bestemming 

‘wonen’ en het bouwvlak op te schuiven. (….)  

 

De rest van het gevoerde gesprek houdt geen verband met het opstelling van het bestemmingsplan Giethoorn. 

Dit deel van het gespreksverslag is daarom niet in deze zienswijzenota opgenomen. 
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 Optie 2:  

Het bouwvlak opschuiven, zodat de woning en de bijgebouwen in z’n geheel in het bouwblok zijn 

gelegen. Hierdoor kan nog ongeveer 40 m2 aan bijgebouwen worden gebouwd in de bestemming 

wonen zoals opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Giethoorn.  

 Optie 3: 

Als het bestemmingsplan Giethoorn is vastgesteld en de plankaart die in 2015 ter inzage heeft 

gelegen niet wordt gewijzigd, dan kan onder voorwaarden op het perceel van indiener 150 m² 

vergunningsvrij aan bijgebouwen worden gebouwd. Wanneer het bouwvlak niet wordt 

opgeschoven, kan alsnog voor ongeveer 40 m² aan extra schuur worden gebouwd onder 

voorwaarden. Aan indiener is geadviseerd om dan contact op te nemen met mevrouw Vriesema. 

 

Afgesproken is, is dat mevrouw Bloemert gaat onderzoeken of het mogelijk is om de bestemming 

‘wonen’ en het bouwvlak op te schuiven. (….)  

 

De rest van het gevoerde gesprek houdt geen verband met het opstelling van het bestemmingsplan Giethoorn. 

Dit deel van het gespreksverslag is daarom niet in deze zienswijzenota opgenomen. 
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1. Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan Giethoocn met de bijbehorende stukken heeft van 25 januari 2017 

tot en met 7 maart 2017 (6 weken) ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in de 

gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 39 zienswijzen ingediend. In deze reactienota is 

de inhoud van de zienswijzen kort samengevat en van een reactie voorzien. 

 

De reactienota heeft de volgende opzet. In paragraaf 2 wordt een overzicht gegeven van alle 

indieners van de zienswijzen. In paragraaf 3 wordt kort ingegaan op de ontvankelijkheid van de 

ingediende zienswijzen. In paragraaf 4 worden de (ontvankelijke) zienswijzen van elke indiener 

kort samengevat en per onderdeel van een gemeentelijke reactie voorzien.  

 

De indieners van een zienswijze zullen schriftelijk worden geïnformeerd over de te volgen 

procedure. Bij de besluitvorming in de gemeenteraad over de vaststelling van het 

bestemmingsplan zal tevens over de zienswijzen worden besloten. Aan de raad wordt voorgesteld 

de zienswijzen conform deze reactienota zienswijzen te beantwoorden. De reactienota zienswijzen 

heeft tot dat moment de status van conceptnota en zal aan de indieners van de zienswijzen worden 

toegezonden. 

 

2.  Overzicht zienswijzen 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn zijn de volgende 39  zienswijzen ingediend: 

 

Nr. Naam Adres Datum 

brief 

Datum 

ontvangst 

1. De heer T. Hoornstra Beulakerweg 97, 8355 AD Giethoorn 23-1-2017 27-1-2017 

2. De heer Woltman Bartus Warnesweg 7 Giethoorn 1-2-2017 1-2-2017 

3. De R. Bijl en mevrouw 

C. Bijl-Holterman  

Zuiderpad 60, 8355 CC Giethoorn 16-1-2017 31-1-2017 

4. De heer C.J. Maat en 

mevrouw H. Maat-

Burger 

Beulakerweg 71, 8355 AC Giethoorn 2-2-2017 7-2-2017 

5. De heer J. Heida Zuiderpad 18, 8355 CA Giethoorn 6-2-2017 6-2-2017 

6. Mevrouw M.G. Treep Binnenpad 25, 8355 BP Giethoorn 8-2-2017 9-2-2017 

7. Mevrouw G. Donker-

Hollander 

Ds T.O. Hylkemaweg 9, 8355 CD 

Giethoorn 

8-2-2017 9-2-2017 

8. De heer T. Smit Beulakerweg 129b, 8355 AE Giethoorn 6-2-2017 9-2-2017 

9. De heer H. Kroon Jonenweg 1c, 8355 CC Giethoorn 8-2-2017 9-2-2017 

10. Otto-Advies, de heer 

ing. L. Otto mede 

namens diverse 

bewoners aan de 

Meester K. 

Hoekstraweg, Ds. J.J. 

Ketstraat en Meester 

Meester J.J. Hofstraat 19, 8355 DA 

Giethoorn 

9-2-2017 9-2-2017 
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J.J. Hofstraat 

11. Otto-Advies, de heer 

ing. L. Otto, namens 

mevrouw A.C. M. 

Jonker 

Meester J.J. Hofstraat 19, 8355 DA 

Giethoorn 

9-2-2017 9-2-2017 

12. De heer drs. J. 

Bouwmeester en 

mevrouw A.J. 

Bouwmeester-Eisinga, 

 

de heer ing. A. van 

Wieringen en 

mevrouw P.A.E. van 

Wieringen-Burggraaff, 

  

de heer J. Liezen en 

mevrouw G.H.A. 

Liezen-Smelt 

Beulakerweg 19, 8355 AA Giethoorn 

 

 

 

 

Beulakerweg 21, 8355 AA Giethoorn 

 

 

 

 

Beulakerweg 8, 8355 AH Giethoorn 

 

11-2-2017 122-2-2017 

13. Otto-Advies, de heer 

L. Otto  

 

de heer K.J. Otter 

Meester J.J. Hofstraat 19, 8335 DA 

Giethoorn 

 

Meester J.J. Hofstraat 25, 8335 DA 

Giethoorn 

11-2-2017 

en  

15-2-2017 

13-2-2017 

en  

17-2-2017 

14.  Fam. J.M. Schreur Binnenpad 137, 8355 BW Giethoorn 8-2-2017 

en 

15-2-2017 

9-2-2017 

en 

17-2-2017 

15. Fam. Bos Ds T.O. Hylkemaweg, 8355 CD Giethoorn 20-2-2017 

en 

21-2-2017 

21-2-2017 

en 

22-2-2017 

16. De heer A. Stuit en 

mevrouw M. Stuit-

Schipper 

Binnenpad 66, 8355 BV Giethoorn 8-2-2017 21-2-2017 

17 Boer ontwerp en 

advies, de heer S.J. 

Boer, namens de Fam. 

C. Koomen 

Bergweg 40, 8334 MD Tuk 20-2-2017 22-2-2017 

18 De heer L. Kwarten en 

mevrouw A.R. 

Willemsen 

Zuiderpad 66, 8355 CC Giethoorn 13-2-2017 22-2-2017 

19. Fam. van den Heuvel Binnenpad 47A, 8355 BR Giethoorn 3-2-2017 22-2-2017 

20. Teken & Kalkulatie 

Buro Aalt Hoen, de 

heer A. Hoen, namens 

fam. B. Scholten 

Heerenveenseweg 59, 8471 BB Wolvega 27-2-2017 28-2-2017 

21. Teken & Kalkulatie 

Buro Aalt Hoen, de 

heer A. Hoen, namens 

de heer A.J. Settels 

Heerenveenseweg 59, 8471 BB Wolvega 27-2-2017 28-2-2017 
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22. Teken & Kalkulatie 

Buro Aalt Hoen, de 

heer A. Hoen, 

namens, de heer T. 

Schra 

Heerenveenseweg 59, 8471 BB Wolvega 27-2-2017 28-2-2017 

23. De heer/mevrouw 

P.W. Boender en G. 

Bakker 

Beulakerweg 83, 8355 AC Giethoorn 2-3-2017 2-3-2017 

24. Fam. van den Berg Burgemeester Flugi van Aspermontlaan 

4a, 6981 AN Doesburg 

2-3-2017 3-3-2017 

25. De heer G. Mol Binnenpad 28, 8355 BR Giethoorn 6-3-2017 6-3-2017 

26. Familie Smit Zuiderpad 3, 8355 CA Giethoorn 5-3-2017 6-3-2017 

27. Benthem Gratema 

Advocaten, de heer 

J.T. Fuller, namens de 

heer J. Oort 

Postbus 1036, 8001 BA Zwolle 6-3-2017 6-3-2017 

28. Boer ontwerp en 

advies, de heer S.J. 

Boer, namens de heer 

H. Kroon 

Bergweg 40, 8334 MD Tuk 3-3-2017 7-3-2017 

29. De heer N.G. Jager Beulakerweg 60, 8355 AJ Giethoorn 6-3-2017 6-3-2017 

30. Boer Multidiensten, 

de heer E. Boer 

Beulakerweg 129, 8355 AE Giethoorn 5-3-2017 7-3-2017 

31. De heer G. Bosscha en 

mevrouw J.D. Schreur 

Zuiderpad 16, 8355 CA Giethoorn 5-3-2017 7-3-2017 

32. De heer W.J. de Jonge Molenweg 2a, 8355 AT Giethoorn 7-3-2017 7-3-2017 

 

33. Teken & Kalkulatie 

Buro Aalt Hoen, 

namens fam. M. 

Meyer 

Heerenveenseweg 59, 8471 BB Wolvega 6-3-2017 7-3-2017 

34. De heer/mevrouw A. 

en M. Stuit 

Binnenpad 66, 8355 BV Giethoorn 7-3-2017 7-3-2017 

35. Legal Office, 

mevrouw mr. J. van 

der Linden, namens 

mevrouw P.H. Mol-

Mensch 

Meander 1061, 6825 MJ Arnhem 7-3-2017 8-3-2017 

36. Familie Heetebrij Beulakerweg 10, 8335 AH Giethoorn 6-3-2017 7-3-2017 

37 De heer H. Smit Binnenpad 54, 8355 BT Giethoorn 7-3-2017 7-3-2017 

38 De heer B. Kroon Molenweg 3, 8355 AS Giethoorn 7-3-2017 7-3-2017 

39. Fam. M. Doze Molenweg 10, 8355 AT Giethoorn 27-2-2017 9-3-2017 
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3. Ontvankelijkheid 

Zienswijzen nr. 1 tot en met 38 zijn binnen de termijn van terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente Steenwijkerland binnengekomen en dus tijdig 

ingediend. Daarmee zijn deze zienswijzen dus ontvankelijk.  

 

Zienswijze nr. 39 is door indiener 39 gedateerd op 27 februari 2017 maar is op 9 maart 2017 bij de 

gemeente ontvangen. Uit het poststempel op de envelop van de zienswijze blijkt dat de zienswijze 

op 8 maart 2017 ter post is bezorgd. Daarmee is deze zienswijze te laat, buiten de wettelijke 

zienswijzetermijn, ingediend. Zienswijze nr. 39 wordt niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Zienswijze nr. 1 tot en met 38 worden in paragraaf 4 inhoudelijk beantwoord. Op zienswijze nr. 39 

wordt wegens de niet-ontvankelijkheid inhoudelijk niet verder ingegaan. 

  

4.  Beantwoording van de zienswijzen 

4.1. Indiener 1 

4.1.1. Wijzigen bestemming van bedrijf naar wonen 

Indiener 1 vraagt om de in het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Beulakerweg 97 in 

Giethoorn opgenomen bedrijfsbestemming te veranderen in een woonbestemming. Op dit perceel 

is een bedrijfswoning aanwezig en toegestaan maar er vinden geen bedrijfsmatige activiteiten meer 

plaats. Volgens indiener 1 is deze bestemmingsplanverandering door het gemeentebestuur ook 

eerder, in 2014, aan hem toegezegd en is deze toezegging in het ontwerpbestemmingsplan ten 

onrechte niet nagekomen. Hij verwijst in dit opzicht naar een aan hem verzonden gemeentelijke 

brief van 17 april 2014. 

 

Reactie: 

 

Op basis van het huidige beheersverordening heeft het perceel Beulakerweg 97 de bestemming 

Bedrijfsdoeleinden met een aanduiding rietdekkersbedrijf toegestaan, zie hieronder.  
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In het ontwerpbestemmingsplan is, uitgaande van de huidige, bestemming voor deze locatie 

(opnieuw) een bedrijfsbestemming opgenomen, zie hieronder (de blauwe druppel geeft de locatie 

weer). 

 

 
 

In werkelijkheid is er op dit perceel (inderdaad) geen sprake meer van een rietdekkersbedrijf of 

van een andere bedrijfsvoering. De aanwezige bedrijfswoning wordt door indiener 1 gebruikt als 

een reguliere woning. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan is een bestemmingsplan dat is gericht op het treffen van een actuele, 

uniforme planologische regeling  voor bestaande, legale situaties. Nieuwe ontwikkelingen zoals de 

bestemmingswijziging die indiener 1 voorstelt, worden (aldus) niet meegenomen in dit plan tenzij 

er sprake is van  een concreet verzoek dat zodanig is onderbouwd dat dit op ruimtelijke 

aanvaardbaarheid kan worden beoordeeld. De zienswijze van indiener bevat anders dan zijn 

wens/voorstel voor toekenning van een woonbestemming geen concrete ruimtelijke onderbouwing 

of toelichting en kan daarom niet als een dergelijk verzoek worden beschouwd.  

 

In principe is de wijziging van een dergelijke bedrijfsbestemming naar een woonbestemming 

vanwege de beeindiging van de bedrijfsfunctie echter een ruimtelijke ontwikkeling die wel past in 

de gemeentelijke ruimtelijke beleidskaders. Om ruimte te geven aan dit soort initatieven is in het 

ontwerpbestemmingsplan ook een (binnenplanse) wijzigingsregeling opgenomen waaraan enkele 

ruimtelijke randvoorwaarden zijn verbonden. De normale werkwijze zou dan ook zijn dat indiener 

1 na vastelling van het nieuwe bestemmingsplan voor Giethoorn een aanvraag indient voor 

toepassing van deze binnenplanse wijzigingsregeling voor de verandering van de 

bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. In het kader van die wijzigingsprocedure kan dan 

(door burgemeester en wethouders) nader worden afwogen of en onder welke voorwaarden deze 

bestemmingswijziging ruimtelijk aanvaardbaar is. 

 

Indiener 1 merkt terecht op dat aan hem eerder een toezegging is gedaan over deze 

bestemmingsverandering. In een aan hem verzonden gemeentelijke brief van 17 april 2014 is door 

burgemeester en wethouders (zonder meer) toegezegd dat zij bereid zijn om het perceel 

Beulakerweg 97 in dit ontwerpbestemmingsplan van een woonbestemming te voorzien. 
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Overweging daarbij is dat een woonbestemming op dit perceel geen onevenredige beperkingen 

oplevert voor omliggende percelen. Hoewel in de brief een voorbehoud is gemaakt ten aanzien van 

de uiteindelijke besluitvorming van de gemeenteraad, is deze toezegging in het 

ontwerpbestemmingsplan, door handhaving van de bedrijfsbestemming, niet meegenomen. 

 

Duidelijk is dat indiener 1 aan de aan hem in de brief van 17 april 2014 gedane mededelingen 

redelijkerwijze de verwachting heeft kunnen ontlenen dat in het ontwerpbestemmingsplan voor 

het perceel Beulakerwweg 97 een woonbestemming zou zijn opgenomen in plaats van de 

bedrijfsbestemming die nu in het ontwerpplan zit. 

 

Afgewogen moet worden of er ruimtelijke dringende redenen of omstandigheden zijn die er toe 

kunnen leiden dat van nakoming van deze toezegging kan of moet worden afgezien  Het perceel 

Beulakerweg 97 ligt in een omgeving die in hoofdzaak al een woongebied is. Omzetting van de 

bedrijfswoning naar een reguliere woning is in dit opzicht geen vreemde of niet passende 

ontwikkeling.  

Voor wat betreft de ruimtelijke uitstraling van het toekennen van een woonbestemming op het 

perceel Beulakerweg 97 geldt dat zich ten noorden van dit perceel al een woonbestemming 

bevindt. Voor dit perceel heeft de wijziging naar een woonbestemming geen nadelige gevolgen. 

Het perceel ten zuiden van Beulakerweg 97, Beulakerweg 95, wordt bedrijfsmatig gebruikt (een 

riettelersbedrijf) en heeft in het ontwerpbestemmingsplan dan ook een bedrijfsbestemming 

gekregen. De situering van de (bedrijfs)woning van nr 97 ten opzichte van de bedrijfsbestemming 

van nr 95 zal door de bestemmingswijziging niet veranderen. Deze afstand blijft gelijk. Verder 

bevindt zich ten zuiden van het perceel Beulakerweg 95 ook al een woning/woonperceel op 

vergelijkbare afstand als de (nieuwe) woning van nr. 97. De wijziging van de bestemming van het 

perceel Beulakerweg 97 van bedrijf naar wonen leidt er dus niet toe dat het bedrijfsperceel 

Beulakerweg 95 dichter bij een woonfunctie komt te liggen dan in de huidige 

bestemmingsplanregeling al het geval is. Daarmee is niet aannemelijk dat deze 

bestemmingsplanwijziging voor nr. 95 leidt tot (extra) beperkingen of belemmeringen in de 

bedrijfsvoering (op basis van de bedrijfsbestemming in het ontwerpbestemmingsplan maximaal 

mogelijk is). 

Er zijn derhalve geen dringende ruimtelijke argumenten die het nakomen van aan indiener 1 

gedane, concrete toezegging in de weg liggen. 

 
4.1.2. Conclusie 

De zienswijze van indiener 1 geeft aanleiding om de bestemming van het perceel Beulakerweg 97 

in het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen in de bestemming Wonen-1. 

 

4.2. Indiener 2 

4.2.1. Spuitplaats buiten bouwvlak 

Volgens indiener 2 is op de locatie Bartus Warnersweg 7 in Giethoorn een overdekt spuitplaats 

aanwezig waarvoor in 2007 een vergunning is verleend. Deze spuitplaats valt buiten het in het 

ontwerpbestemmingsplan voor dit perceel opgenomen bouwvlak. Indiener 2 verzoekt om dit 

bouwvlak zodanig aan te passen dat deze spuitplaats binnen dit vlak komt te liggen.  

 

Reactie: 
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Het perceel Bartus Warnersweg 7 heeft op grond van de beheersverordening (al) een 

bedrijfsbestemming. Dit is een combinatie van de bedrijfsbestemming van het voormalige 

bestemmingsplan Giethoorn 1994 en de in 1999 doorgevoerde herziening van dit bestemmingsplan 

waarbij het bestemmingsvlak voor Bartus Warnersweg 7 is vergroot. Deze bestemming met het 

bijbehorende bouwvlak is in het ontwerpbestemmingsplan overgenomen. Zie hieronder 

 

 
 

 
 

 
 

In 2007 is (inderdaad) een bouwvergunning (d.d. 29 augustus 2007, nr. 20060881) verleend voor de 

bouw de verbouw van de bedrijfsruimte .Daarbij is een uitbreiding voor de voorgevel van het 

bestaande bedrijfspand in de vorm van een overdekte was-/spuitplaats toegestaan, zie 

onderstaande bouwtekening (het deel met de dubbele arcering voor aan de Bartus Warnersweg). 

Deze uitbreiding is (nog) niet opgenomen in het bouwvlak van het ontwerpbestemmingsplan. Nu 

het hier wel gaat om een bestaande en vergunde situatie dient deze uitbreiding ook binnen het 

bouwvlak te vallen. Het bouwvlak dient hier op te worden aangepast. 
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4.2.2. Conclusie 

Het in het ontwerpbestemmingsplan voor Bartes Warnersweg 7 opgenomen bouwvlak zal zodanig 

worden aangepast dat de in 2007 vergunde uitbreiding binnen dit bouwvlak valt. 

 

4.3. Indiener 3 

4.3.1. Gastenverblijf 

Op het perceel Zuiderpad 60 in Giethoorn is in de schuur volgens indiener 3 (al 17 jaar) 

gastenverblijf aanwezig dat indiener 3 nu commercieel als bed and breakfast en recreatief 

nachtverblijf (zomerhuisje) wil gaan verhuren. Aangegeven wordt dat het maximaal gaat om zes 

bedden en dat de gasten kunnen parkeren bij de buren (Smit). Indiener 3 vraagt om deze activiteit 

in het nieuwe bestemmingsplan toe te staan. 

 

Reactie: 

Op dit moment is er (nog) geen vastgestelde beleidslijn om binnen de kernen recreatief 

nachtverblijf in vrijstaande bijgebouwen mogelijk te maken. Het geldende beleid is opgenomen in 

de door de gemeenteraad vastgestelde notitie Facetbeleid. In deze notitie wordt duidelijk 

aangegeven dat er in de nieuwe bestemmingsplannen geen regelingen meer worden opgenomen 

voor het toestaan voor nieuw gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor verblijfsrecreatie. Er geldt 

volgens het huidige beleid wel een mogelijkheid om met een binnenplanse afwijking aan maximaal 

10 personen gelijktijdig nachtverblijf aan te bieden in het hoofdgebouw en aangebouwde 

bijgebouwen. Er wordt mogelijk in de toekomst onderzocht of dit beleid voor de kernen kan 

worden verruimd om ook recreatief nachtverblijf in vrijstaande bijgebouwen mogelijk te maken. 

De uitkomsten hiervan staan echter nog niet vast. Dit beleid kan dus nog niet worden verwerkt in 

de opzet van dit bestemmingsplan Giethoorn dat is gericht op het regelen van de huidige situatie.   

 
4.3.2. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Indien en 

zodra er beleid is vastgesteld over de omgang met recreatief nachtverblijf in bijgebouwen in de 

kernen kan een aanvraag worden ingediend voor een afwijking van het geldende 

bestemmingsplan voor het gewenst gebruik van het gastenverblijf als recreatief nachtverblijf. 
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4.4. Indiener 4 

4.4.1. Wijzigen bestemming natuur in woonbestemming 

Indiener 4 herhaalt zijn tegen het eerste ontwerpbestemmingsplan Giethoorn ingediende 

zienswijze. Die zienswijze strekt er toe om de in het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel een 

perceel ten zuiden van de Kerkweg 29 (kadastraal bekend gemeente Brederwiede, sectie A, nr. 295) 

opgenomen natuurbestemming te wijzigen in een woonbestemming ten behoeve van de bouw van 

een woning. Volgens indiener 4 gaat het hier om een kavel in de bebouwde kom tussen de 

bestaande lintbebouwing. Voorts is indiener bereid een bouwbestemming op het perceel Kerkweg 

23a in Giethoorn in te leveren.  

 

Reactie: 

 

Indiener 4 heeft inderdaad dezelfde zienswijze ook al ingediend over de eerste versie van het 

ontwerpbestemmingsplan zoals dat in 2015 ter inzage heeft gelegen. Ter beantwoording van deze 

zienswijze kan dus worden verwezen naar paragraaf 4.27.1 van de Reactienota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn 2016. Verder heeft de gemeenteraad een eerder verzoek van 

indiener 4 tot wijziging van het bestemmingsplan/de beheersverordening ten behoeve van de 

realisering van deze woning bij raadsbesluit van 29 september 2015 (nr. 2015/65) afgewezen. Het 

tegen dit besluit door indiener 4 gemaakte bezwaar heeft de gemeenteraad vervolgens bij besluit 

van 10 mei 2016 (nr. 2016/26) ongegrond verklaard. Voor de ruimtelijke motivering om deze 

ontwikkeling niet op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan kan kortheidshalve dus ook 

worden verwezen naar deze eerdere raadsbesluiten.  

Indiener 4 noemt in zijn zienswijze geen feiten of omstandigheden op grond waarvan nu van deze 

besluitvorming moet worden afgeweken. De door indiener 4 voorgestelde uitruil tussen een 

recreatiewoning aan het Molengat en de realisering van de nieuwe woning maakt dit niet anders.  

Burgemeester en wethouders hebben indiener 4 eerder al laten weten dat zij geen ruimtelijke 

medewerking willen verlenen aan deze uitruil. De recreatiewoning is qua functie en omvang 

namelijk niet vergelijkbaar met de door indiener 4 beoogde woning aan de Kerkweg. Bovendien 

laat deze ruil onverlet dat de bouw van een nieuwe woning op deze locatie aan de Kerkweg niet 

strookt met het ruimtelijke beleid voor nieuwe woonfuncties in Giethoorn zoals dat in de 

genoemde raadsbesluiten is toegelicht. Dit beleid gaat uit van de concentratie van de bouw van 

nieuwe woningen op de daarvoor beschikbare en aangewezen woningbouwlocaties (de 

uitgeefbare plancapaciteit in Giethoorn in Giethoorn-Noord en de locatie Bodelaeke). 

 
4.4.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.5. Indiener 5  

4.5.1. Bootverhuur, bed & breakfast en appartementenverhuur 

Op het perceel Zuiderpad 18 van indiener 5 worden naast de woonbestemming 

(verblijfs)recreatieve activiteiten uitgeoefend in de vorm van bootverhuur, appartementenverhuur 

en een bed & breakfast. Indiener 4 verzoekt om deze activiteiten als toegestane functies op te 

nemen in de bestemmingsregeling voor zijn perceel. 
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Reactie: 

 

Op basis van het huidige bestemmingsplan c.q. de beheersverordening heeft het perceel Zuiderpad 

18 een woonbestemming. Deze bestemming is in het ontwerpbestemmingsplan overgenomen, zie 

ook hieronder paragraaf 4.5.2. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat voor de activiteiten appartementenverhuur en bed & breakfast (nog) 

geen omgevingsvergunning is verleend. Indiener 5 maakt voorts niet aannemelijk dat de door hem 

geëxploiteerde verblijfsrecreatieve voorzieningen onder het overgangsrecht van het huidige 

bestemmingsplan vallen. Dit maakt het opnemen van aanduidingen op de verbeelding voor 

appartementenverhuur en bed & breakfast op dit moment niet mogelijk.  

Bij de reactie bij zienswijze 4 (ook bij zienswijze 25) is toegelicht wat op grond van het (huidige) 

ruimtelijke beleid de mogelijkheden zijn voor verblijfsrecreatieve functies bij woningen. Ter 

uitvoering van dit beleid is in het ontwerpbestemmingsplan voor een bed & breakfast een 

afwijkingsregeling opgenomen. Binnen de voorziene woonbestemming kan het bevoegd gezag een 

omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van de gebruiksregels ten behoeve van bed & 

breakfast mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden zoals genoemd in de regels.  

 

Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Voor 

wat betreft de bootverhuur is in de waterbestemming grenzend aan het perceel Zuiderpad 18 op 

basis van de verleende vaarvergunning d.d. 2 juli 2012 een aanduiding ‘specifieke vorm van 

recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ opgenomen in de verbeelding. Alleen percelen die op de 

plankaart van het huidige bestemmingsplan Giethoorn 1994 en de beheersverordening Giethoorn 

al voorzien waren van een aanduiding botenverhuur op het perceel zelf, is opgenomen in de 

huidige verbeelding. Daarvan is in deze situatie geen sprake.  

 
4.5.2. Aanpassen bouwvlak 

Het gebouw rechts van het hoofdgebouw ligt in het ontwerpbestemmingsplan binnen de 

aanduiding bijgebouwen terwijl dit bijgebouw volgens indiener 5 in het huidige bestemmingsplan 

wel binnen het bouwvlak valt. Indiener 5 verzoek daarom om het bouwvlak in het nieuwe 

bestemmingsplan identiek te maken aan dat van het bestemmingsplan Giethoorn van 1994. 

 

Reactie: 

 

Volgens het huidige bestemmingsplan c.q .de beheersverordening (zie rechter afbeelding 

hieronder) is het inderdaad zo dat het gebouw rechts van het hoofdgebouw binnen het bouwvlak 

is gelegen. Dit geeft dan ook aanleiding de verbeelding (zier hieronder, de linker afbeelding) op dit 

punt aan te passen.  
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Het betreffende bouwvlak in het nieuwe bestemmingsplan wordt identiek overgenomen aan dat 

van de beheersverordening Giethoorn.  

 
4.5.3. Conclusie 

Het gedeelte van de zienswijze dat betrekking heeft op het opnemen van diverse aanduidingen in 

de verbeelding geeft geen aanleiding tot aanpassingen. Het gedeelte van de zienswijze dat 

betrekking heeft op het aanpassen van het bouwblok geeft wel aanleiding tot aanpassing van de 

verbeelding. De verbeelding zal op dit punt dan ook worden aangepast zodat het huidige 

bouwvlak gehandhaafd blijft. 

 

4.6. Indiener 6 

4.6.1. Kinderdagopvang 

Indiener 6 heeft bij haar woning op het perceel Binnenpad 25 een kinderdagopvang. In het 

ontwerpbestemmingsplan staat aangegeven dat in deze opvang maximaal zes kinderen 

(gelijktijdig) aanwezig mogen zijn. Onder verwijzing naar eerdere met de gemeente gevoerde 

correspondentie, verzoekt indiener 6 om dit aantal te verhogen naar maximaal tien kinderen. 

 

Reactie: 

 

 
 

Het betreffende pand heeft een woonfunctie met een oppervlakte van circa 190 m2. In 2008 is er een 

aanvraag ingediend voor een kinderopvang voor zes kinderen in het voorhuis. Destijds is 

beoordeeld dat er sprake is van een zekere kleinschaligheid en dat de gevraagde functie opvang 

voor maximaal 6 kinderen) passend is in de woonbestemming. Deze kleinschaligheid is op dat 

moment overigens niet verder gedefinieerd. Juridisch is het echter zo dat een activiteit als een 

kinderdagopvang bij een woning een nevenactiviteit is die volgens het bestemmingsplan slechts is 

toegestaan voor zover daar in dit in de woonbestemming is geregeld. De in 2008 aan indiener 6 

gedane mededeling/toezegging over de mogelijkheid van een kinderdagopvang voor maximaal 

zes kinderen is daarom met een aparte aanduiding op de verbeelding in het 

ontwerpbestemmingsplan verwerkt.   

 

Dit neemt niet weg dat bij een verandering of vergroting van de kinderdagopvang opnieuw een 

ruimtelijke afweging is vereist. In de latere beleidsontwikkeling is de kleinschaligheid van functies 

gedefinieerd. Voor een beroep-aan-huis en/of een bedrijf-aan-huis is bepaald dat maximaal 35% 
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van het toegestane bebouwde oppervlak voor de uitoefening van dit beroep of bedrijf mag worden 

gebruikt en er maximaal twee personen werkzaam mogen zijn waarbij minstens één persoon 

tevens de bewoner van de woning is. De opgenomen lijst van aan huis gebonden 

beroepen/bedrijven geeft voorts aan dat gastouderopvang of gelijkwaardige functie kan worden 

aangemerkt als een aan huis gebonden beroep. Deze lijn is met een afwijkingsregeling opgenomen 

in het bestemmingsplan en indiener 6 kan op grond van het nieuwe bestemmingsplan een 

aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deze verruiming van het aantal kinderen. 

Aandachtspunt is het aspect geluid, zoals dit ook reeds in oktober en november 2012 aan indiener 

is aangegeven.  

 
4.6.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

 

4.7. Indiener 7 

4.7.1. Bestemming ijssalon 

Op de locatie Ds T.O. Hylkemaweg 10A is volgens indiener 7 een ijssalon gevestigd. In het 

ontwerpbestemmingsplan is, aldus indiener 7, voor deze locatie echter een horeca 3 bestemming 

opgenomen. Indiener is van mening dat aan dit perceel een andere (lichtere) horeca-aanduiding 

moet worden toegekend. Indiener wijst er verder op dat de verkeerbestemming wordt gebruikt als 

terras waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt als met de auto vanaf het adres Ds. T.O. 

Hylkemaweg wordt uitgereden. 

 

Reactie: 

Volgens het ontwerpbestemmingsplan is er inderdaad een functieaanduiding horeca categorie 3 

toegestaan. Dit betekent dat daar een inrichting is toegestaan die is gericht op het verstrekken van 

(alcoholische) dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of 

etenswaren die ter plaatse dienen te worden genuttigd, alsmede de gelegenheid biedt tot dansen. 

Volgens het voorheen geldende bestemmingsplan Giethoorn – Ds. T.O. Hylkemaweg heeft het 

perceel een bestemming horeca categorie 2. De horeca categorisering van het oude 

bestemmingsplan is echter zodanig van opzet dat categorie 2 het beste overeenkomt met categorie 

3 van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Giethoorn. Bij het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan wordt er zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande planologische 

rechten op het perceel en vindt geen inperking van deze rechten plaats. 

 

Voor het gebruik van openbaar gebied als terras geldt dat deze mogelijkheid niet wordt geboden 

binnen de geldende bestemming ‘verkeer’. Dit geldt eveneens voor het huidige bestemmingsplan 

Ds. T.O. Hylkemaweg binnen de geldende bestemming ‘openbaar erf’. Het nieuwe 

bestemmingsplan zorgt op dit punt niet voor een verruiming van de mogelijkheden.  

 
4.7.2. Conclusie 

De horeca categorisering in het ontwerp bestemmingsplan Giethoorn is zodanig van opzet dat de 

oude categorie 2 bestemming het beste correspondeert met categorie 3 in het 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn. Het ontwerpbestemmingsplan leidt ten opzichte van wat er 

op grond van de huidige bestemmingsregeling voor de locatie aan horeca  is toegestaan dus niet 

tot ruimere gebruiksmogelijkheden voor horecafuncties. 
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4.8. Indiener 8 

4.8.1. Wijzigen bestemming bijzondere doeleinden in woonbestemming 

Indiener 8 verzoekt om de in het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Kerkweg 2 

opgenomen bestemming “Bijzondere doeleinden” te wijzigen in een woonbestemming. Het pand, 

een voormalig politiebureau, is door indiener jarenlang verhuurd aan een tandartsenpraktijk. Deze 

praktijk is inmiddels verhuisd waardoor het gebouw momenteel leeg staat. Volgens indiener is het 

onmogelijk/moeilijk om binnen de huidige bestemming een gebruiker te vinden voor het pand. 

Gelet daarop acht indiener toekenning van een woonbestemming meer aangewezen. 

Vooruitlopende daarop verzoekt indiener om een intentieverklaring. 

 

Reactie: 

Voor de locatie Kerkweg 2 is in het ontwerpbestemmingsplan (inderdaad) een bestemming 

Maatschappelijk opgenomen. Zie hieronder. Deze bestemming maakt een breed scala aan 

maatschappelijke functies mogelijk. 

 

 

 
 

Deze zienswijze is tevens in behandeling genomen als principe verzoek. Op zichzelf is een 

omzetting van een maatschappelijk functie naar een woonbestemming ruimtelijk op locatie als 

deze denkbaar. Daarvoor is echter wel vereist dat (a) vaststaat dat invulling van de locatie met een 

nieuwe maatschappelijke functie naar objectieve maatstaven niet langer een reële ontwikkeling is 

en (b) de nieuwe woonontwikkeling goed aansluit bij de aanwezige woonbehoefte. Voor Giethoorn 

speel in dit verband onder meer dat de huidige bouwplanning aan woningen (al) groter is dan de 

huishoudensgroei (zie de woonvisie). Niet iedere woonontwikkeling is in dit opzicht dus passend. 

Om een dergelijke functiewijziging mogelijk te maken is een aparte procedure noodzakelijk  

waarin op deze beide factoren nader onderzoek wordt gedaan en een nieuwe onderbouwing 

wordt aangeleverd. Hierover ontvangt indiener 8 een schriftelijke reactie als antwoord op het reeds 

ingediende principe verzoek. Vooruitlopend op de procedure is het niet mogelijk de verbeelding 

van het bestemmingsplan aan te passen. Gelet hierop geeft de zienswijze (vooralsnog) geen 

aanleiding de verbeelding aan te passen.  

 
4.8.2. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 
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4.9. Indiener 9  

4.9.1. Wijzigen tuinbestemming 

Indiener 9 vraagt om de bestemming Tuin-1 bij zijn woonadres om te zetten in de bestemming 

Tuin omdat daar op moment al geparkeerd wordt. Dit is in de bestemming Tuin-1 niet toegestaan. 

Daarnaast wordt deze plek ook gebruikt voor recreatie (terras en af en toe kamperen) waardoor 

deze locatie volgens indiener nog beter kan worden bestemd als Recreatie- Jachthaven (R-JH) net 

als de rest van de kavel. 

 

Reactie:  

 

 

In het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn (afb. links) is grotendeels aangesloten bij de feitelijke 

inrichting van het perceel (luchtfoto 2016). Waarbij een bestemming Tuin-1 is toegekend aan de 

grasperken rondom de jachthaven. De groene uitstraling van de jachthaven is een ruimtelijke 

kwaliteit, die groene kwaliteiten worden gewaardeerd in Giethoorn.  

In het huidige Bestemmingsplan Giethoorn Tussengebied (afb. rechts) zijn de jachthavens 

aangeduid met een bestemming Jachthaven. Gezien de voorliggende vraag en behoefte om het 

terrein ook voor parkeerplaatsen beschikbaar te maken, kan worden ingestemd met het toepassen 

van de bestemming Recreatie - Jachthaven voor het complete terrein conform de huidige 

Bestemmingsplan Giethoorn Tussengebied waarmee de huidige bestemmingsregeling in feite 

wordt gehandhaafd.  

 

Het gebruik van het terrein als kampeerterrein is niet toegestaan binnen de bestemming Recreatie – 

Jachthaven. Het 2 x 24 uur overnachten in een pleziervaartuig is wel toegestaan. Zie verder ook de 

beantwoording van  zienswijze nr. 28..  

 
4.9.2. Conclusie 

De ingediende zienswijze geeft aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingplan. De 

bestemming Tuin-1 wordt vervangen door de gevraagde bestemming Recreatie-Jachthaven 

conform Bestemmingsplan Giethoorn Tussengebied.  
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4.10. Indiener 10 

4.10.1. Handhaven huidige tuinbestemming achter woningen 

Indiener 10 verzoekt mede namens diverse bewoners aan de Meester K. Hoekstraweg (nrs 2, 4, 6 

en 8) de Ds J.J. Ketstraat (nrs. 30, 32, 34, 36, 42, 44 en 46) en Meester J.J. Hofstraat (nrs. 19, 23 en 25) 

(volgens indiener de meerderheid van de bewoners aan deze straten) om tuinbestemming achter 

hun woningen zoals die is opgenomen in de huidige voor Giethoorn geldende beheersverordening 

te handhaven. Door de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen voor deze locaties 

opgenomen woonbestemming wordt er meer bebouwing in de vorm van bijgebouwen toegestaan 

waardoor het vrije uitzicht van de bewoners op het achterliggende landschap niet langer is 

gegarandeerd. 

 

Reactie: 

 

In het huidige bestemmingsplan/de beheersverordening is voor de betreffende woonpercelen aan 

het water een bestemmingsregeling opgenomen op grond waarvan het deel van het perceel aan de 

achterkant (het gedeelte tussen de woning en het water) een tuinbestemming heeft. Binnen deze 

tuinbestemming mogen (alleen) bouwwerken, geen gebouwen worden gebouwd met een hoogte 

van maximaal 2,5 meter. 

 

 
 

In het ontwerpbestemmingsplan is aangesloten bij woonbestemming die als standaard in de 

nieuwe digitale bestemmingsplannen is opgenomen. Daardoor is deze tuinbestemming vervangen 

door een reguliere woonbestemming met een aanduiding voor de bouw van bijgebouwen, zie 

hieronder. 

 

 
 

Het initiatief van indieners om de tuinfunctie en het tuinkarakter voor deze perceelsgedeelten te 

behouden, verdient waardering. Het gebruik als (achter)tuin blijft in de nieuwe woonbestemming 

van het ontwerpbestemmingsplan (dan ook) gewoon mogelijk. In de woonbestemming is het 

gebruik als tuin expliciet in de bestemmingsomschrijving opgenomen. Het verschil tussen de 

huidige beheersverordening en het ontwerpbestemmingsplan zit in de bebouwingsmogelijkheden. 
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Geconstateerd moet worden dat niet iedere bewoner van deze woningen met de tuin aan het water 

de zienswijze ondersteunt. In totaal gaat het hier om 19 adressen. Van deze 19 adressen is de 

zienswijze namens 13 bewoners ingediend. Van de bewoners van zes adressen kan dus worden 

aangenomen dat zij geen bezwaar hebben tegen de bestemmingsregeling van het 

ontwerpbestemmingsplan als het gaat om hun achtertuin.  

 

Tegenover het belang van het gebruik als tuin staat dat het woongenot van de woningen(ook) kan 

worden verhoogd door het bieden van de mogelijkheid van de bouw van een bijgebouw achter de 

woning. Deze mogelijkheid ontbreekt voor deze woningen in het huidige bestemmingsplan. Het 

hebben van de mogelijkheid van het realiseren van bijgebouwen op het achtererf van een woning 

is een normale stedenbouwkundige mogelijkheid die ook voor de andere woningen in het gebied 

met van toepassing is met behulp van een bijgebouwenvlak.  

Indiener 10 voert met name aan dat het belang van het behoud van de bestemming ‘Tuin’ vooral is 

gelegen in het behoud van het (onbelemmerde) uitzicht op het achterliggende agrarisch gebied. 

Dat uitzicht wordt belemmerd of verminderd als er bouwwerken in deze tuinen mogen worden 

geplaatst.  

Er geldt in Nederland in de eerste plaats echter geen absoluut recht op onbelemmerd uitzicht of 

een garantie op het behoud van bestaand uitzicht. Het is echter zo dat op grond van het huidige 

bestemmingsplan/de beheersverordening bij recht (onder meer) bij recht erfafscheidingen van 2,5 

meter hoog worden geplaatst. Deze erfafscheidingen kunnen het vrije uitzicht al in-/beperken. Met 

andere woorden, het is niet zo dat in het huidige bestemmingsplan het vrije uitzicht op het 

achterliggende landschap via de eigen achtertuin of elkaars achtertuinen absoluut is verzekerd. 

Daarnaast geldt dat de huidige planregeling nog is vastgesteld voor de inwerkingtreding 

vergunningsvrije bouwmogelijkheden voor de bouw van bijbehorende bouwwerken bij woningen 

op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op de huidige tuinbestemming kan zonder meer 

op basis van het Bor vergunningsvrij worden gebouwd. Ook in dat opzicht is er nu al geen 

waarborg meer voor een absoluut vrij uitzicht.  

Als wordt gekeken naar de feitelijke situatie bij deze 19 adressen moet worden ook geconstateerd 

dat een groot gedeelte van de woningen reeds een bijgebouw heeft gerealiseerd bij of aan de 

woning. Ook zijn er schuttingen die het uitzicht belemmeren of al inperken.  

 

 
 

Ook feitelijk is er dus nu geen situatie van onbeperkt uitzicht (meer) ten opzichte waarvan het 

ontwerpbestemmingsplan zal leiden tot een heel ander stedenbouwkundig beeld. 

Al deze factoren afwegende geldt dat het in Nederland en ook in de gemeente Steenwijkerland in 

de bebouwde kom stedenbouwkundig gebruikelijk is dat op een achtererf van een woning enige 

erfbebouwing in de vorm van bijgebouwen of andere bijbehorende bouwwerken mogelijk is ten 

behoeve van het woongenot van de bewoner. Het uitzicht op of over dit achtererf dat 

omwonenden kunnen hebben weegt ten opzichte van het woongenot van de betreffende 

bewoner/gebruiker minder zwaar. Voor deze omwonenden geldt dat geaccepteerd moet worden 

dat hun uitzicht door deze erfbebouwing (van derden) in bepaalde mate aan beperking onderhevig 

is of kan zijn.  
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Gezien deze drie factoren, a) het feit dat het huidige bestemmingsplan al geen absolute waarborg 

biedt voor het recht van vrij uitzicht, b) de vergunningsvrije mogelijkheden van het Bor en c) de 

feitelijke situatie, is handhaving van de tuinbestemming achter de woningen niet langer 

opportuun. Ruimtelijk is er vanwege deze factoren geen of onvoldoende motief (meer) om in het 

bestemmingsplan vast te houden aan de eis dat perceelsgedeelten uitsluitend als tuin mogen 

worden gebruikt in plaats van wat volgens het ontwerpbestemmingsplan (en de andere 

geactualiseerde, digitale bestemmingsplannen) standaard qua bouw- en gebruiksactiviteiten op 

een achtererf van een woning mogelijk is. De verwijzing van indiener naar het goedkeuringsbesluit 

van Gedeputeerde Staten van 1980 over een eerder voor dit plangebied vastgesteld 

bestemmingsplan maakt dit tenslotte niet anders omdat dit besluit nog dateert voor de 

vergunningsvrije bouwmogelijkheden bij woningen zoals die volgens de huidige wetgeving 

gelden. Het treffen van de bestemming Wonen met de aanduiding bijgebouwenvlak zoals in het 

ontwerpbestemmingsplan ook voor andere woningen is opgenomen doet voor deze percelen meer 

recht aan de huidige situatie dan een bestemming Tuin. 

 

Dat laat onverlet dat het aan de indieners van de zienswijze is om te bepalen in hoeverre zij voor 

hun eigen achtertuin gebruik willen maken van de mogelijkheden die het 

ontwerpbestemmingsplan biedt. 

 
4.10.2. Conclusie 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het 

ontwerpbestemmingsplan.  

 

4.11. Indiener 11 

4.11.1. Bouwmogelijkheid voor een magazijn 

Indiener verzoekt ten behoeve van de eigenaar van het perceel Binnenpad 115 om in het 

ontwerpbestemmingsplan een bouwmogelijkheid op te nemen voor de bouw van een 

magazijnruimte achter het hoofdgebouw. Volgens indiener is de bouw van een dergelijk gebouw 

wel toegestaan op grond van de huidige planregeling (de beheersverordening). Eerder is daarvoor 

ook een bouwvergunning afgegeven. Indiener verzoekt daarom om het op de verbeelding 

opgenomen bouwvlak zodanig aan te passen dat de bouw van het destijds al vergunde bijgebouw 

binnen dit vlak is toegestaan.  

 

Reactie: 

 

Op de bouwmogelijkheid voor deze magazijnruimte is ook al ingegaan bij de beantwoording van 

de zienswijzen tegen het eerste ontwerpbestemmingsplan zoals dat in 2015 ter inzage heeft gelegen 

(toen zienswijze nr. 26).  

 

Op 22 januari 2001 is (inderdaad) een bouwvergunning verleend voor een magazijn met een 

oppervlakte van 150 m2 achter het hoofdgebouw op het perceel Binnenpad 115 (conform de door 

indiener 11 bij zijn zienswijze ingediende situatieschets). Dit bouwwerk is echter nooit 

gerealiseerd. De daarvoor verleende bouwvergunning is als gevolg daarvan in 2009 weer 

ingetrokken. Deze intrekking is thans onherroepelijk. 
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Indiener 11 geeft aan dat in het bestemmingsplan Giethoorn van 1994 voor dit perceel bij recht een 

bouwmogelijkheid voor een bijgebouw van maximaal 150 m2 was opgenomen. De ingetrokken 

bouwvergunning was verleend op grondslag van deze bouwregel. Naar de mening van indiener 

11 moet deze bouwmogelijkheid in het nieuwe bestemmingsplan, als een plan dat is gericht op 

consolidatie van de bestaande mogelijkheden, gehandhaafd blijven. 

 

In het bestemmingsplan Giethoorn 1994 (thans de beheersverordening) heeft het perceel 

Binnenpad 115 de bestemming “Winkels”, zie hieronder. Op gronden met bestemming zijn 

(uitsluitend) detailhandelsactiviteiten en woonfuncties toegestaan. De totale oppervlakte aan aan- 

en bijgebouwen mag binnen deze bestemming buiten het bouwvlak maximaal 150 m2 bedragen 

mits de bijgebouwen tevens waren bedoeld als opslag ten dienste van het winkelbedrijf. Voor aan- 

en bijgebouwen ten behoeve van de woonfunctie is binnen deze bestemming een kleinere 

maximaal oppervlakte buiten het bouwvlak toegestaan van maximaal 50 m2 toegestaan. Verder 

geldt voor beide type bijgebouwen dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 40 % van de 

oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen.  

 

 
 

Duidelijk is dat indiener op het perceel Binnenpad 115 niet (langer) uitsluitend winkelbedrijf 

exploiteert. Zoals zijn zienswijze ook aangeeft, exploiteert indiener 11 ter plaatse geruime tijd ook 

een museum annex schelpengalerie (schelpenmuseum, “Gloria-Maris”) waarmee de 

detailhandelsactiviteiten worden gecombineerd. De detailhandel houdt deels verband met het 

schelpenmuseum (verkoop van sieraden) maar heeft deels ook nog een meer zelfstandige functie 

(mode) (zie ook de website www.gloria-maris.nl).   

 

Exploitatie van een museum/galerie past niet in de (huidige) bestemming Winkels. In het 

ontwerpbestemmingsplan is deze situatie ingepast door toekenning van de bestemming Gemengd-

1 met de nadere functieaanduiding “museum”, zie hieronder.  
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In het ontwerpbestemmingsplan is deze gemengde bestemming toegekend aan alle locaties die in 

het huidige bestemmingsplan (nog) de bestemming Winkels hebben. Met deze bestemming wordt 

ingespeeld op de ontwikkeling/het scenario dat de behoefte aan ruimte aan detailhandel in 

Giethoorn eerder af dan toeneemt en maakt het mogelijk dat detailhandelsactiviteiten geheel of 

gedeeltelijk worden vervangen door andere, passende zoals wonen of maatschappelijke en 

culturele voorzieningen. Waar nog wel detailhandel (op grond van de huidige winkelbestemming) 

plaatsvindt, is in het ontwerpbestemmingsplan een aanduiding detailhandel opgenomen zodat 

bestaande detailhandelsactiviteiten kunnen worden voortgezet). 

 

Dit laatste is echter niet onderkend bij het perceel van indiener. Gelet op de bestaande legale 

situatie voor wat betreft de detailhandel en het ruimtelijke beleid om deze detailhandel met een 

aanduiding binnen de bestemming Gemengd-1 in te passen in het nieuwe bestemmingsplan, zal 

ook voor de locatie Binnenpad 115 alsnog een dergelijke aanduiding op de verbeelding van het 

nieuwe plan worden opgenomen De huidige combinatie aan gebruiksfuncties op het perceel 

Binnenpad 115, museum en winkel, worden aldus volledig ingepast in het nieuwe 

bestemmingsplan. De constatering van indiener dat op grond van het huidige bestemmingsplan 

c.q. de beheersverordening bij locaties met een winkelbestemming maximaal 150 m2 aan 

bijgebouwen ten behoeve van de winkelfuncties is toegestaan, is , zoals hiervoor is toegelicht, 

correct. In het ontwerpbestemmingsplan is bij de bestemming Gemengd-1 uitgegaan van de 

reguliere bouwregeling voor bijgebouwen bij hoofdgebouwen waarmee maximaal 100 m2 aan 

bijgebouwen kan worden toegestaan en is deze specifieke, ruimere bouwmogelijkheid niet 

meegenomen. Ruimtelijk is er evenwel geen dringende noodzaak om deze specifieke 

bouwmogelijkheid voor detailhandelsfuncties in het nieuwe bestemmingsplan niet over te nemen. 

Het ontwerpbestemmingsplan zal daarom op dit punt worden aangepast zodat de huidige 

bouwmogelijkheid voor bijgebouwen tot een oppervlakte van maximaal 150 m2 bij winkelfuncties 

conform de huidige regeling zal worden gehandhaafd. Hierbij moet worden opgemerkt dat  de 

bouwregeling van de bestemming Gemengd-1 voor bijgebouwen verwijst naar een aanduiding 

bijgebouwen toegestaan. Deze aanduiding is op de verbeelding voor alle locaties met de 

bestemming Gemengd-1 nog niet opgenomen. Dit zal bij vaststelling van het bestemmingsplan als 

ambtshalve wijziging alsnog gebeuren op een vergelijkbare manier als bij de in dit 

bestemmingsplan opgenomen woonbestemmingen. 
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De systematiek van het ontwerpbestemmingsplan brengt hier, ter bescherming van het beschermd 

dorpsgezicht van Giethoorn, verder nu wel met zich mee dat op grond van de voor het perceel 

Binnenpad 115 geldende waarde Zuideinde-Binnenpad als van toepassing zijnde 

dubbelbestemming bij recht in eerste instantie 50 m2 aan bijgebouwen mogelijk is. Op grond van 

artikel 37.4 van het ontwerpbestemmingsplan kan met een omgevingsvergunning via een 

binnenplanse afwijkingsregeling echter van deze maximale oppervlakte worden afgeweken en kan 

de maximale oppervlakte van 150 m2 aan bijgebouwen worden toegestaan die volgens de 

bestemming Gemengd-1 (straks) mogelijk is indien de cultuurhistorische waarden van het 

beschermde dorpsgezicht niet onevenredig worden aangetast.  

 

Bovendien is het zo dat het voor het perceel Binnenpad 115 opgenomen bouwvlak in het 

ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van de het huidige bouwvlak conform de 

beheersverordening c.q. het bestemmingsplan Giethoorn 1994 is verruimd. Het nieuwe bouwvlak 

is ten opzichte van het huidige bouwvlak zo’n 7 m dieper waarbij het bestaand, vrijstaande 

bijgebouw dat momenteel dwars achter het hoofgebouw is gerealiseerd binnen het bouwvlak is 

komen te liggen. Het bouwvlak wordt aan de achterkant, in oostelijke richting aldus zo’n 77 m2 

groter. Binnen dit bouwvlak mogen ook bijgebouwen worden gebouwd. Volgens de indiener 11 bij 

zijn zienswijze ingediende situatieschets is het beoogde magazijn ook gedeeltelijk op deze 

uitbreiding van het bouwvlak geprojecteerd (maar steekt het nog verder naar achter). Bij elkaar 

genomen is er op grond van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan, uitgaande van het bestaande 

hoofdgebouw, bij recht 127 m2 aan bijgebouwen toegestaan en via binnenplanse afwijking 

maximaal ongeveer 227 m2 (77 m2 binnen het bouwvlak en 150 m2 daarbuiten binnen de 

aanduiding bijgebouwen toegestaan). De oppervlakte die het nieuwe bestemmingsplan aan 

bijgebouwen (onder voorwaarden) mogelijk maakt, kan daarmee, uitgaande van de hiervoor 

beschreven aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan ten aanzien van de 

bijgebouwenregeling,  hoger uitkomen dan nu op grond van de beheersverordening mogelijk is.  

 

Indiener 11 betoogt in zijn zienswijze in dit verband nog dat het ontwerpbestemmingsplan 

weliswaar voorziet in een uitbreiding van de hoofdbebouwing aan de achterkant maar dat dit 

nieuw bouwvlak niet de vorm heeft van het destijds beoogde magazijn. Maar dit laat dus onverlet 

dat er volgens nieuwe bestemmingsplan buiten het bouwvlak dus ook nog bebouwing in de vorm 

van een bijgebouw of meerdere bijgebouwen mogelijk is. Het nieuwe bestemmingsplan biedt op 

zich dus zeker ruimte om achter het hoofdgebouw een (nieuw) aangebouwd of vrijstaand 

bijgebouw te bouwen (al dan niet ter vervanging van het huidige, dwars staande bijgebouw) ten 

behoeve van een magazijn voor het museum en/of de winkelfunctie. Het door indiener bepleitte 

onderscheid tussen museum/winkel en opslaggebouw door te variëren in bouwhoogte en/of 

positionering van de opslagfunctie is binnen de opzet van het ontwerpbestemmingsplan ook 

denkbaar.  

 

De zienswijze van indiener 11 geeft op grond van het bovenstaande aanleiding om in het 

ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Binnenpad 115 aan te passen door een aanduiding 

detailhandel op te nemen en de bouwregels voor bijgebouwen te wijzigen conform de bestaande 

bouwmogelijkheden van de beheersverordening voor de bouw van bijgebouwen bij winkels. De 

door indiener gewenste mogelijkheid voor de bouw van een bijgebouw van maximaal 150 m2 blijft 

daardoor, onder randvoorwaarden, mogelijk.  
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4.11.2. Handhaven branche gerichte winkelfunctie 

Volgens indiener ontbreekt in de bestemming Gemengd van het ontwerpbestemmingsplan de 

mogelijkheid van branchegerichte detailhandel die (in zijn optiek) inherent is aan de musea zoals 

die in Giethoorn zijn gevestigd waaronder het museum van de cliënt van indiener. Op grond van 

de huidige beheersverordening geldt voor Binnenpad 115 een winkelbestemming die detailhandel 

wel mogelijk maakt. Indiener hecht er aan dat in het nieuwe bestemmingsplan de bestaande 

(gebruiks)mogelijkheden niet verder worden ingeperkt. Indiener vraagt daarom om in de 

bestemming Gemengd van het nieuwe bestemmingsplan ook een aan de branche gerelateerde 

verkoopmogelijkheid c.q. winkelfunctie op te nemen zoals ook in het vigerende bestemmingsplan 

is opgenomen.  

 

Reactie: 

 

Tegen ondergeschikte en inherente detailhandel bij een museumfunctie (het museumwinkeltje 

waar bezoekers van het museum producten kunnen aanschaffen die direct verband houden met de 

museale tentoonstelling) bestaat ruimtelijk geen bezwaar. In het ontwerpbestemmingsplan is deze 

vorm van detailhandel al mogelijk gemaakt bij culturele voorzieningen (waartoe ook een museum 

behoort.  zie artikel 1.56 van het ontwerpbestemmingsplan) .Zoals bij 4.11.1 zullen de 

detailhandelsactiviteiten van indiener met een aanduiding detailhandel worden ingepast in het 

nieuwe bestemmingsplan.  Omdat een museum in het bestemmingsplan dus (al) valt onder de 

definitie van een culturele voorziening is een aparte aanduiding museum voor de locatie 

Binnenpad 115 bij nadere beschouwing niet nodig en ook niet logisch. Deze aanduiding zal bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan daarom worden verwijderd. 

 
4.11.3. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen voor wat betreft de 

mogelijkheid van detailhandel door middel van een aanduiding op de verbeelding en de 

verruiming van de bouwmogelijkheden voor een bijgebouw ten dienste van deze detailhandel 

museumfunctie. De aparte functieaanduiding museum is gelet op de bestemmingsomschrijving 

van artikel 13.1.1. niet meer dan een (verwarrende) doublure en kan worden verwijderd. 

 

4.12. Indiener 12 

4.12.1. Handhaven woonbestemming 

Indiener 12 kan zich niet verenigen met de in het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie 

Beulakerweg 23 opgenomen bedrijfsbestemming. Naar de mening van indiener moet voor deze 

locatie om verschillende redenen , o.a. het eerder door het gemeentebestuur ingezette 

handhavingstraject en de ligging ten opzichte van het Natura 2000 gebied, de thans krachtens de 

beheersverordening voor deze locatie geldende woonbestemming worden gehandhaafd. 

 

Reactie: 

 

Indiener 12 heeft ook over het eerste ontwerpbestemmingsplan in 2015 al een zienswijze ingediend 

over de voor Beulakerweg 23 voorziene bestemming. Ter beantwoording van zijn zienswijze tegen 

het nieuwe (tweede) ontwerpbestemmingplan wordt in eerste instantie verwezen naar de 
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beantwoording van zijn eerste zienswijze (zie de Reactienota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, 2016, paragraaf  4.1.1). In aanvulling daarop het volgende. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan is voor de locatie Beulakerweg 23 een bestemming “Bedrijf” 

toegekend. Binnen deze bestemming zijn (lichte) bedrijven van milieucategorie 1 en 2 toegestaan 

(naast al bestaande bedrijvigheid). 

Voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten van (maximaal) milieucategorie 2 op dit perceel is een 

aparte omgevingsvergunning aanvraag ingediend. Deze omgevingsvergunning is inmiddels 

verleend en daarmee is het gebruik van de locatie Beulakerweg 23 voor de uitoefening van 

bedrijfsactiviteiten toegestaan. Deze vergunde situatie is (nu) het bestaande legale gebruik van 

deze locatie. Juridisch uitgangspunt is dat het bestaande gebruik in een nieuw bestemmingsplan 

positief wordt bestemd. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Dat 

houdt in dat de positieve bestemming op basis van nieuwe inzichten niet langer in 

overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en het belang bij de beoogde nieuwe of 

andere bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen. In een dergelijk geval 

moet bovendien  in beginsel aannemelijk zijn dat concreet zicht op beëindiging van het bestaande 

gebruik bestaat (dat gebruik valt alsdan onder het overgangsrecht en dat is bedoeld als een 

tijdelijke regeling). 

 

Een dergelijke uitzondering doet zich hier niet voor. De in het ontwerpbestemmingsplan 

opgenomen bedrijfsbestemming maakt ruimtelijk geen zwaardere bedrijfsactiviteitenmogelijk dan 

op grond van de verleende omgevingsvergunning is toegestaan. De ingediende zienswijze tegen 

het ontwerpbestemmingsplan is inhoudelijk vergelijkbaar met de zienswijze die door indiener 

tegen de ontwerpvergunning is ingediend. Uit de eerste zienswijze bevat aldus geen nieuwe 

inzichten op grond waarvan aannemelijk is dat toekenning van de beoogde bedrijfsbestemming 

geen goede ruimtelijke ordening (meer) is. In de voor de omgevingsvergunning opgestelde 

ruimtelijke onderbouwing is in dit verband toegelicht dat de uitoefening van de bedrijfsmatige 

activiteiten strookt met het gemeentelijke ruimtelijke beleid en voor de omgeving, waaronder het 

woon- en leefklimaat van indiener, geen ontoelaatbare nadelige gevolgen heeft. In die zin weegt 

het handhaven van de huidige, volgens de beheersverordening geldende woonbestemming zoals 

indiener 12 wenst niet zwaarder dan het huidige legale gebruik zoals dat volgens de verleende 

omgevingsvergunning en de doorvertaling daarvan in het nieuwe (ontwerp)bestemmingsplan 

mogelijk is. Bovendien is het ook niet zo dat duidelijk is dat de bedrijfsactiviteiten slechts van 

tijdelijke aard zijn, de betreffende omgevingsvergunning is voor onbepaalde tijd verleend.  

 
4.12.2. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.13. Indiener 13 

4.13.1. Verkeerd ingetekende kadastrale situatie 

Volgens indiener 13 wordt de kadastrale situatie met betrekking tot de percelen Meester J.J. 

Hofstraat 19 en 25 niet goed op de verbeelding weergegeven. De zuidelijke eigendomsgrens  van 

deze percelen ligt niet halverwege de achter de woningen gesitueerde waterloop maar tot over 

deze waterloop. Indiener verzoekt om op de verbeelding de juiste kadastrale begrenzing aan te 

geven. 
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Reactie: 

 

Het bestemmingsplan regelt het bestuursrechtelijke gebruik van het perceel niet het 

privaatrechtelijk eigendom. Met het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan Giethoorn komen 

de aanwezige waarden, in dit geval slotenpatroon, terug op de verbeelding. Ook in het huidige 

Bestemmingsplan Giethoorn – Ds. T.O. Hylkemaweg e.o. is dit slotenpatroon ook opgenomen. Een 

kadastrale begrenzing is verder niet op de verbeelding ingetekend. Als overigens op de website 

ruimtelijke plannen in het menu ondergrond de optie Topografie perceelgrenzen wordt aangeklikt 

valt te zien dat de kadastrale situatie klopt met wat indiener in zijn zienswijze over de kadastrale 

begrenzing aangeeft, zie ter illustratie onderstaande afbeelding. 

 

  
 
4.13.2. Vergroting bouwblok 

Volgens indiener zijn de aan de woningen Meester J.J. Hofstraat 19 en 25 gebouwde garages 

(bijgebouwen) buiten het bouwvlak gehouden terwijl de bijgebouwen van de huisnummers 21 en 

23 wel binnen bouwvlak zijn geprojecteerd. Het gevolg daarvan is dat de garages c.q. 

aangebouwde woninguitbreidingen van huisnummers 19 en 25 meetellen voor het maximale 

toegestane oppervlak aan bijgebouwen buiten het bouwvlak terwijl dezelfde garages bij 

huisnummers 21 en 23 niet meetellen. Volgens indiener leidt dit tot een onacceptabele 

rechtsongelijkheid tussen in principe dezelfde woningen. Indiener verzoek daarom de 

bouwvlakken voor huisnummers 19 en 25 zodanig aan te passen dat de grenzen van deze 

bouwvlakken samenvallen met de buitengevels van de gebouwde woningen met aangebouwde 

bijgebouwen. 

 

Reactie: 

 

Als eerste moet worden geconstateerd dat de woningen Meester J.J. Hofstraat 19 en 25 

hoekwoningen zijn, terwijl het bij huisnummers 21 en 23 gaat om zogenaamde geschakelde 

tussenwoningen, zie hieronder. Stedenbouwkundig zijn nrs. 19 en 25 dus niet helemaal gelijk aan 

de huisnummers 21 en 23. Beide laatste woningen hebben in tegenstelling tot nrs. 19 en 25 (dus) 

geen zijerf dat grenst aan de openbare ruimte. 

In het huidige bestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg, zoals thans opgenomen in de 

beheersverordening voor Giethoorn, is het bouwvlak van de bestemming Woningen om de 

zijgevels van de bestaande woningen nrs. 19 en 25 (het hoofgebouw) gelegd. In het deel van de 

bestemmingsvlakken tussen zijgevels en de perceelgrens kunnen qua gebouwen nog aan-, uit- en 

bijgebouwen bij de woningen worden gerealiseerd (hier bevinden zich feitelijk ook de garages van 
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nrs. 19 en 25), zie de rechter afbeelding hieronder . In het ontwerpbestemmingsplan is dit 

bouwvlak voor nrs. 19 /m 25 overgenomen. Het bouwvlak van het nieuwe bestemmingsplan is dus 

precies gelijk aan dat van het oude plan. Wel moet geconstateerd wordt dat in het 

ontwerpbestemmingsplan voor dit blok abusievelijk de bouwaanduiding bijgebouwen ontbreekt 

9zie in dit verband ook de reactie bij zienswijze nr. 10).Deze bouwaanduiding zal alsnog worden 

opgenomen conform het bestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg waarbij het achtererf ook een 

aanduiding bijgebouwen krijgt. De toegekend rode contour vormt de bouwaanduiding bijgebouw 

(zie afb. links).  

 

 
 

Indieners krijgen daarbij voor hun achtererf dezelfde bouwmogelijkheden als de bewoners van nrs. 

21 en 23. Daarnaast behouden zij de mogelijkheid van het bouwen van bijgebouwen op hun zijerf. 

De bebouwingsregeling voor bijgebouwen is in dit verband verder uniform en gerelateerd aan de 

omvang het bouwperceel. Dat de bijgebouwen binnen het bouwvlak bij nrs 21 en 23 niet meetellen 

voor de maximale toegestane oppervlakte aan bijgebouwen is overigens op grond van het huidige 

bestemmingsplan c.q. de beheersverordening ook al het geval (artikel 4, lid, 2 onderdeel d van het 

bestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg).  

Van een rechtsongelijke behandeling in het ontwerpbestemmingsplan door een verschil in het 

bepalen van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen op de woonpercelen van indieners en de 

percelen nrs. 21 en 23 is ten opzichte van de bestaande mogelijkheden van bijgebouwenregeling in 

het huidige bestemmingsplan c.q. de beheersverordening dan ook geen sprake.  

 
4.13.3. Handhaven bestemming tuin 

Indiener 13 geeft aan de zienswijze van indiener 10 te onderschrijven. 

 

Reactie: 

 

Zie de beantwoording van zienswijze nr. 10, bij paragraaf 4.10.1 

 
4.13.4. Conclusie 

Deze zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft 

het op de verbeelding aanbrengen van een bouwaanduiding voor bijgebouwen op de hiervoor 

beschreven wijze. Voor het overige geeft de zienwijze geen aanleiding tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 
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4.14. Indiener 14 

4.14.1. Noodgebouw 

Volgens indiener staat achter woning Binnenpad 137 (op de verbeelding) een noodgebouw 

ingetekend op grond die eigendom is van indiener. Indiener verzoekt om dit noodgebouw van de 

verbeelding te verwijderen zodat daar geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Reactie: 

 

Het betreffende (nood)gebouw is opgericht binnen het bestaande bouwvlak zoals in de 

verbeelding van de beheersverordening Giethoorn is opgenomen en kon op basis hiervan worden 

gerealiseerd (zie afbeelding hieronder rechts). Het ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van 

deze bestaande rechten (zie hieronder, de linker afbeelding). Juridisch uitgangspunt is dat het 

bestaande gebruik in een nieuw bestemmingsplan positief wordt bestemd. Slechts in uitzonderlijke 

situaties kan hiervan worden afgeweken. Dat houdt in dat de positieve bestemming op basis van 

nieuwe inzichten niet langer in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en het 

belang bij de beoogde nieuwe of andere bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en 

belangen. In een dergelijk geval moet bovendien in beginsel aannemelijk zijn dat concreet zicht op 

beëindiging van het bestaande gebruik bestaat (dat gebruik valt alsdan onder het overgangsrecht 

en dat is bedoeld als een tijdelijke regeling).Daarbij zou het wegbestemmen van bestaande rechten 

(plan)schade veroorzaken.  

De zienswijze van indiener 14 bevat geen aanknopingspunten voor de afweging dat het 

handhaven van de huidige bedrijfsbestemming geen goede ruimtelijke ordening meer is en dat 

meer gewicht moet worden gehecht aan andere (ruimtelijk relevante) belangen moet worden 

gehecht Het argument van indiener 14 met betrekking tot de eigendomssituatie is, wat daar ook 

van zij, ruimtelijk onvoldoende reden om dit bestaande bouwvlak van de verbeelding te 

verwijderen en het gebruik van het gebouw onder het overgangsrecht te brengen. Indien indiener 

14 het gebruik van het noodgebouw niet (langer) wil toestaan, dient hij dat via de 

privaatrechtelijke weg, in zijn hoedanigheid van eigenaar, te bewerkstelligen. 

 

Gelet hierop is er geen aanleiding de verbeelding op dit punt aan te passen.   
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4.14.2. botenverhuur 

Op grond van de huidige vaarverordening verhuurt indiener elektroboten aan de gasten die 

verblijven op het verblijfsrecreatieterrein van indiener. Indiener geeft aan begrepen te hebben dat 

er een nieuwe vaarverordening wordt opgesteld. Naar aanleiding daarvan verzoekt indiener om 

deze (nu toegestane) verhuuractiviteit vast te leggen in het nieuwe bestemmingsplan Giethoorn. 

 

Reactie: 

 

Het verblijfsrecreatieterrein van indiener 14 valt buiten de grenzen van dit 

ontwerpbestemmingsplan. Voor dit terrein is, in het kader van de actualisatie van het 

bestemmingsplanbestand, eerder een apart, nieuw bestemmingsplan vastgesteld (in 2013). Het 

ontwerpbestemmingsplan heeft niet tot doel wijzigingen aan te brengen in de verblijfsrecreatieve 

bestemmingen van de verblijfsrecreatieterreinen in Giethoorn waarvoor dit in 2013 vastgestelde 

bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Giethoorn geldt. Nu dit onderdeel van de zienswijze 

betrekking heeft op een locatie die buiten de grenzen van het ontwerpbestemmingsplan valt, is er 

om die reden al geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Verder is het zo 

dat de aanduiding voor de botenverhuur op de verbeelding van in het ontwerpbestemmingsplan 

alleen is opgenomen voor de locaties waarvoor een vaarvergunning is afgegeven die in water 

liggen (en ook als water zijn bestemd) en de locaties waarvoor op grond van het huidige 

bestemmingsplan c.q. de beheersverordening al een aanduiding voor botenverhuur is opgenomen.  

 
4.14.3. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.15. Indiener 15 

4.15.1. Wijzigen bestemming wonen naar centrumveroorzieningen 

Indiener 15 merkt op dat aan het perceel Ds. T.O. Hylkemaweg 8 een woonbestemming is 

toegekend waarbij voor het bijgebouw (aan de Ketstraat 1) met een aanduiding een zeilmakerij is 

toegestaan. In het verleden was op dit perceel echter een schoenenwinkel gevestigd in het huidige 

woonhuis. Volgens indiener is de bestemming in 2006 (kennelijk) gewijzigd zonder dat die kenbaar 

is gemaakt aan de eigenaren van het perceel. Gezien deze voorgeschiedenis en het toenemende 

toerisme in Giethoorn verzoekt indiener om toekenning van een centrumbestemming op zijn 

perceel. Daardoor kan (ten opzichte van een woonbestemming) beter worden ingespeeld op 

toeristische behoeften waarmee een beter economisch rendement kan worden behaald. Voor zover 

een zeilmakerij niet past binnen deze centrumbestemming, verzoekt indiener om de aanduiding 

voor de zeilmakerij binnen de centrumbestemming te handhaven. 

 

Reactie: 

 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan voor Ds. T.O. Hylkemaweg is gekeken naar de feitelijke 

aanwezigheid van de diverse functies in het gebied en op basis daarvan zijn bestemmingen 

toegekend (zie hieronder linker afbeelding het afkomstig uit het bestemmingsplan Ds. T.O. 

Hylkemaweg e.o.).  
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Met de nu voorliggende actualisatie van de bestemmingsplannen van Giethoorn is er voor gekozen 

om de huidige bestemmingen integraal over te nemen uit huidige bestemmingsplan Ds. T.O. 

Hylkemaweg. Dit is ook in lijn met het door de gemeenteraad vastgestelde facetbeleid van 2011 

waarin is aangegeven dat voormalige detailhandelslocaties die niet meer voor die functie in 

gebruik zijn, worden voorzien van een andere passende bestemming. De aanwezige zeilmakerij is 

met een aparte aanduiding ‘bedrijf- zeilmakerij’ opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan 

conform de huidige bestemmingsregeling, zie hieronder (zie hierboven, rechter afbeelding, het 

betreft het vierkant met het onderbroken streepje).  

Nieuwe ontwikkelingen, in dit geval het toestaan van een winkel ,vraagt een afzonderlijke 

afweging. Hiervoor kan te allen tijde een onderbouwd verzoek voor worden ingediend, waarna 

een integrale afweging kan plaatsvinden. De zienswijze van indiener 15 bevat geen concreet 

ruimtelijk initiatief voor een nieuwe winkel. Deze zienswijze verwijst alleen naar het verleden 

maar bevat geen motivatie voor een nieuw bestemming. 

 
4.15.2. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.16. Indiener 16 

4.16.1. Botenverhuur niet goed opgenomen op de verbeelding 

Indiener 16 is het niet eens met op de verbeelding rondom hun perceel Binnenpad 66 opgenomen 

aanduidingen voor de mogelijkheid van de verhuur van rondvaarboten. 

Het gaat om de waterkant/berm voor zijn woonhuis en het voetpad naast 

zijn perceel ter plaatse van de zijsloot. Naar de mening van indiener 16 is 

de juridische basis daarvoor, de verleende vaarvergunning, niet (meer) 

aanwezig omdat deze vaarvergunning ten onrechte is afgegeven. Indiener 

verwijst in dit verband naar een uitspraak van de rechtbank van 2013.  
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Reactie: 

 

Deze zienswijze heeft een relatie met zienswijze nr . 27, het betreft dezelfde botenverhuur.  

Indiener 16 heeft wat betreft de aanduidingen voor botenverhuur gelijk als het gaat om de locatie 

voor Binnenpad 66. Deze is niet juist op de verbeelding overgenomen. De juiste (onherroepelijke) 

vaarvergunning zal worden opgenomen op de plankaart. Zie de bijgevoegde afbeelding uit de 

vergunning. Zie in dit verband ook de beantwoording bij paragraaf 4.27.2 

 
4.16.2. Recht op een ligplaats 

Indiener 16 geeft aan vanouds gevestigde rechten te hebben in de zijsloot op het pad naast zijn 

woonhuis. Dit betreft het innemen van een ligplaats voor een boot (punter) en een recht van 

overpad van en naar deze ligplaats. De bootverhuur mag geen afbreuk doen aan de uitoefening 

van deze rechten. 

 

Reactie: 

 

Het bestemmingsplan regelt niet de privaatrechtelijke afspraken die de indiener  16  heeft met de 

eigenaar van de sloot of de privaatrechtelijke aanspraken die indiener16  ten aanzien deze sloot en 

het pad naast deze sloot kan laten gelden. In het bestemmingsplan wordt (alleen) 

bestuursrechtelijk geregeld voor welke ruimtelijke doeleinden een bouwwerk of perceel mag 

worden gebruikt en welke bebouwing daarbij is toegestaan. In het bestemmingsplan worden de 

bestuursrechtelijk rechten opgenomen. De aangewezen ligplaatsen voor de botenverhuur zijn via 

de vaarvergunning aangewezen, deze rechten zijn overgenomen op de verbeelding. Dat laat 

onverlet dat de botenverhuur door de betreffende exploitant kan worden uitgeoefend met 

inachtneming van (bestaande) privaatrechtelijke rechten en (eventuele) beperkingen. 

 
4.16.3. Conclusie 

De zienswijze, geeft voor wat betreft  de aanduiding van de ligplaatsen voor verhuurboten 

aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zie in dit verband paragraaf 4.27.2. Voor het 

overige geeft de zienswijzegeen aanleiding tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.  

 

4.17. Indiener 17  

4.17.1. Bouw erker 

De cliënt van indiener 17 heeft het voornemen om aan de woning Jonenweg 10 in Giethoorn een 

erker c.q. aanbouw te bouwen. Deze erker moet aan de bestaande zuidgevel (links voor aan de 

woning) worden gebouwd. Volgens indiener 17 is de bouw van deze erker wel toegestaan op 

grond van het huidige bestemmingsplan Giethoorn – Tussengebied maar kan dit bouwwerk op 

grond van het ontwerpbestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Dit komt volgens indiener 

omdat het deel van het bouwperceel waarop bijgebouwen mogen worden gebouwd op de 

verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd. Indiener 17 verzoekt om de bestaande 

bouwrechten voor dit perceel in het nieuwe bestemmingsplan te handhaven zodat cliënt de door 

hem gewenste uitbreiding van de woning kan realiseren. 
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Reactie: 

 

Zoals op onderstaande weergaves is te zien, valt het bouwplan (links) aan de Jonenweg 10 in 

Giethoorn in het bouwvlak zoals opgenomen in het bestemmingsplan Giethoorn – Tussengebied 

(rechts). Hiermee zijn er uitbreidingsmogelijkheden direct achter de voorgevel. 

 

           
 

Volgens het huidige bestemmingsplan geldt dat bijgebouwen 4 meter achter de voorgevelrooilijn 

mogen worden gebouwd, waarvan met een binnenplanse afwijkingsregeling kan worden 

afgeweken tot het bouwen direct achter de voorgevelrooilijn.  

Op onderstaande figuur is aangegeven hoe het bouwvlak in het ontwerp bestemmingsplan 

Giethoorn over het perceel is gelegd. Voor het perceel aan de Jonenweg 10 ligt deze strak om het 

hoofdgebouw en geldt er een bijgebouwenvlak (aangegeven met stippellijn), 3 meter achter de 

voorgevelrooilijn. Hier is geen binnenplanse afwijkingsregeling voor het bouwen van een 

bijgebouw buiten dit bijgebouwenvlak in opgenomen.  

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het wenselijk ruimte te bieden aan de bouw van 

bijgebouwen buiten het bijgebouwenvlak en dus direct achter de voorgevelrooilijn, aangezien deze 

in deze omgeving al in het straatbeeld aanwezig zijn. Dit kan vanuit stedenbouwkundig oogpunt 

dan ook voor de woningen aan de Cornelisgracht 3 t/m 19 en de Jonenweg 4 t/m 12, 14 en 16 

Giethoorn worden gelijk getrokken.  

  

 
 

Door voor de genoemde percelen in het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn het bijgebouwenvlak 

op deze wijze aan te passen, zijn de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen weer in lijn met de 
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mogelijkheden die met een binnenplanse afwijking golden in het voorheen geldende 

bestemmingsplan Giethoorn-Tussengebied.  

 
4.17.2. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Het bouwvlak 

voor de woning aan de Jonenweg 10 zal worden aangepast, waarbij het bijgebouwenvlak direct 

begint achter de voorgevel van de woning. Om dit stedenbouwkundig gelijk te stellen voor alle 

woningen in het woningblok, zal dit ook gebeuren voor de woningen aan de Cornelisgracht 3 t/m 

19 en de Jonenweg 4 t/m 12, 14 en 16 te Giethoorn. 

 

4.18. Indiener 18 

4.18.1. Aanduiding parkeerterrein 

Indiener 18 geeft aan tevreden te zijn over afhandeling van zijn eerdere zienswijze over het eerste 

ontwerpbestemmingsplan 2015. Hij verwijst naar de aan hem bij brief van 19 januari 2017 

toegezonden zienswijzennota waarin staat dat het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van 

zijn (eerste) zienswijze zal worden aangepast door de ontbrekende aanduiding parkeerterrein 

alsnog op te nemen (zienswijze nr. 7). 

 

Reactie: 

 

Indiener 18 heeft (ook) met een zienswijze gereageerd op het vorige, eerste 

ontwerpbestemmingsplan. Strekking van die zienswijze was om een parkeerfunctie op een 

bepaalde strook grond te handhaven. Deze zienswijze is overgenomen en (inderdaad) verwerkt in 

het nieuwe (tweede) ontwerpbestemmingsplan. Zie in dit verband de beantwoording van de 

eerdere zienswijze van indiener zoals opgenomen in pargraaf 4.7.1 van de Reactienota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn van 6 december 2016). 

 
4.18.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.19. Indiener 19 

4.19.1. Uitsterfregeling voor (particuliere) bewoning bedrijfswoning 

Indiener 19 merkt op dat de gemeente naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Raad van 

State aan hem heeft toegezegd om in het ontwerpbestemmingsplan een uitsterfregeling op te 

nemen voor de bewoning van de (voormalige) bedrijfswoning Binnenpad 47a. Deze 

bedrijfswoning hoor planologisch bij het achterliggende recreatieterrein maar wordt in de praktijk 

bewoont door indiener zonder dat er een relatie is met de exploitatie van dit recreatieterrein. In de 

regels van het ontwerpbestemmingsplan is weliswaar voorzien in de betreffende uitsterfregeling 

(artikel 20.5.3 van de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie) maar op de verbeelding van het 

ontwerpbestemmingsplan is dit perceel niet opgenomen. 
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Reactie: 

 

De opmerking van indiener 19 is terecht. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State 

van 30 januari 2013, 201204367/1/R1 is het inderdaad de bedoeling om voor het gebruik van de 

bedrijfswoning Binnenpad 47a als reguliere woning een zogenaamde uitsterfregeling in het 

bestemmingsplan op te nemen. Deze regeling strekt er toe om de particuliere bewoning van deze 

bedrijfswoning in afwijking van de recreatieve bestemming toe te staan zo lang dit gebruikt duurt 

(zodra en indien dit woongebruik eindigt, mag het pand weer uitsluitend wordt gebruikt als 

bedrijfswoning ten behoeve van het verblijfsrecreatieterrein). In de regels van het 

ontwerpbestemmingsplan is inderdaad voorzien in deze uitsterfconstructie, maar de 

bedrijfswoning Binnenpad 47a is op de verbeelding abusievelijk buiten de grenzen van het 

ontwerpbestemmingsplan gehouden. De verbeelding zal op dit punt moeten worden aangepast 

door aanpassing van de plangrenzen en het toekennen van de bestemming Verblijfsrecreatie aan 

de locatie Binnenpad 47a met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie –wonen’.  

 
4.19.2. Conclusie 

De zienswijze van indiener 19 geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van 

de locatie Binnenpad 47a aan te passen door toekenning van de bestemming Verblijfsrecreatie met 

de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie –wonen’.  

 

4.20. Indiener 20 

4.20.1. Bouw luifel naast erker 

Indiener 20 verwijst naar zijn eerder ingediende zienswijze. Client van indiener wil aan de 

voorgevel van de woning Kerkweg 18 boven de voordeur een luifel plaatsen naast de erker waarbij 

beide bouwwerken zich gezamenlijk uitstrekken over de hele woning. Het is indiener 20 

onduidelijk of dit bouwplan in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan nu is toegestaan. 

 

Reactie: 

 

In reactie op deze zienswijze kan worden verwezen naar paragraaf 4.11.1 van de eerdere 

reactienota Zienswijzen bestemmingsplan Giethoorn. In de bouwregels van de bestemming Tuin is 

een mogelijkheid opgenomen voor de bouw van een erker en een luifel. Voorwaarde is onder meer 

dat de breedte per bouwwerk niet meer bedraagt dan 50 % van de breedte van de voorgevel van 

de woning. Deze bouwvoorwaarde geldt echter per bouwwerk. Daarmee is het volgens de regels 

van het ontwerpbestemmingsplan dus toegestaan om naast een erker een luifel te plaatsen op de 

door indiener 20 beoogde wijze. 

 
4.20.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. De 

boogde bouwactiviteit is (al) in overeenstemming met dit plan. 
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4.21. Indiener 21 

4.21.1. Aanpassen voorgeschreven nokrichting 

Indiener 21 geeft aan dat zijn cliënt van plan is om op het perceel Kerkweg 46c een rietschuur te 

bouwen. Het op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen bouwvlak biedt 

daar voor volgens indiener 21 ook de ruimte voor. Maar de nieuwe rietschuur komt  haaks op de 

bestaande rietschuur te staan. Dat brengt met zich mee dat ook de kap van de nieuwe rietschuur 

haaks op de kap van de bestaande rietschuur komt te staan. Dat strookt echter niet met de 

geldende dubbelbestemming Middenbuurt-Zuidzijde op grond waarvan de nokrichting van een 

nieuw gebouw gelijk moet zijn aan de nokrichting van het bestaande hoofdgebouw. Dit is volgens 

indiener 21 (in dit geval) echter niet mogelijk. Het is volgens indiener 21 voor zijn cliënt alleen 

werkbaar als beide gebouwen als een gebouw kunnen functioneren. Het realiseren van niet aan 

elkaar verbonden gebouwen is geen optie. Indiener 21 verzoekt daarom om de bouwregels voor 

dit perceel zo aan te passen dat het mogelijk is om de kap van de nieuwe rietschuur haaks op de 

bestaande rietschuur te plaatsen. 

 

Reactie: 

 

Voor het perceel geldt een enkelbestemming ‘bedrijf’ met een dubbelbestemming ‘Waarde-

Middenbuurt Zuidzijde’. Voor het laatste geldt dat er een bepaling in de regels is opgenomen voor 

nokrichting en kapvorm in overeenstemming met de weergave op de kappenkaart beschermd 

dorpsgezicht Giethoorn. Er ligt een cultuurhistorische overweging aan deze regels voor o.a. de 

nokrichting ten grondslag inclusief een gebiedsindeling en de gebouwen en percelen waarvoor 

deze geldt. 

Er is echter onder artikel 34.4 een mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de regels zoals die 

gelden voor de gronden in het gebied met de ‘Waarde - Middenbuurt Zuidzijde’. Met die afwijking 

behoort een afwijkende nokrichting, zoals indiener 21 beoogt,  tot de mogelijkheden, mits wordt 

voldaan aan de in artikel 34.4.1 van het bestemmingsplan gestelde voorschriften (advies 

ingewonnen bij monumentencommissie, geen aantasting cultuurhistorische waarden en 

stedenbouwkundig aanvaardbaar). 

 
4.21.2. Conclusie 

De zienswijze van indiener 21 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.22. Indiener 22 

4.22.1. Nieuw initiatief parkeren en bouw woning 

Indiener 22 geeft namens zijn cliënt aan dat de omgeving achter de woningen Molenweg 39 en 41 

een rommelige aanblik heeft als gevolg van onverzorgde parkeerplaatsen en oudere garageboxen. 

Client wil de mogelijkheid bieden om nieuwe open parkeerplaatsen met nieuwe garageboxen 

zoveel mogelijk op de aanwezige terreinen te centreren inclusief de bouw van een nieuwe woning. 

Een aantal oudere garageboxen kan dan op termijn verdwijnen. Volgens indiener 22 betekent dit 

een impuls voor het hele gebied en zal de parkeerproblematiek van aanwonenden aan de 

Molenweg ook grotendeels worden opgelost. 
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Reactie: 

 

In het ontwerpbestemmingsplan is voor deze locatie de huidige situatie opgenomen, zierde 

afbeelding hieronder. Het gaat om verkeersbestemming met daar aangrenzende garageboxen. 

 

 
 

Het ontwerpbestemmingsplan is een bestemmingsplan dat is gericht op het treffen van een actuele, 

uniforme planologische regeling voor de bestaande situatie. Het ontwerpbestemmingsplan 

voorziet dan ook niet in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals de bouw van een nieuwe woning 

op locatie waarvoor tot dusver (op grond van het huidige bestemmingsplan c.q. de 

beheersverordening) geen woonbebouwing mogelijk is. Voor Giethoorn geldt als ruimtelijk beleid 

dat nieuwe woonbestemmingen niet versnipperd in of achter de bestaande bebouwingslinten 

gebouwd worden geprojecteerd maar dat de bouw van nieuwe woningen geconcentreerd wordt 

op daarvoor beschikbare woningbouwlocaties, zie ook de reactie bij paragraaf 4.4.1. Het gegeven 

dat het achterliggende terrein, in de optiek van indiener 22, rommelig is, vormt nog geen 

aanleiding om van dit beleid af te wijken. Indiener22 geeft op een tekening bij zijn zienswijze aan 

welke garageboxen op termijn zouden worden verwijderd en waar de nieuw te bouwen woning 

moet komen te staan. Maar uit de tekst van zijn zienswijze en deze tekening blijkt verder niet om 

hoeveel nieuwe parkeerplaatsen/garageboxen het gaat en hoe de landschappelijke inpassing er uit 

komt te zien. Daardoor kan niet worden beoordeeld in hoeverre de door de indiener 22 

aangevoerde verbeteringen zich daadwerkelijk zullen voordoen. Van een concreet, onderbouwd 

initiatief dat meegenomen kan worden in de huidige bestemmingsplanherziening is dus geen 

sprake. 

 
4.22.2. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

 

4.23. Indiener 23 

4.23.1. Wijzigen bestemmingsvlakken 

Indiener 23 geeft aan dat in het bestemmingsvlak ‘Tuin-1”dat volgens de verbeelding van het 

ontwerpbestemmingsplan achter de woonbestemming van hun woning Beulakerweg 83 is 

geprojecteerd een aanlegplaats/haventje voor privé- vaartuigen is gesitueerd. Bij deze aanlegplaats 

wil indiener te zijner tijd graag een botenhuis realiseren. Indiener 23 verzoekt daarom om de 

woonbestemming met de aanduiding voor bijgebouwen naar het oosten uit te breiden. In ruil 
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daarvoor kan wat indiener 23 betreft bij het perceel van indiener 23 langs de oever van de 

Thijsengracht een strook van 2-3 meter breed met de bestemming ‘Tuin 1’worden  opgenomen. Op 

die manier wordt ‘geel’ met ‘groen’ uitgeruild. Ook wordt voorkomen dat er in de toekomst een 

bijgebouw direct langs de Thijssengracht wordt gebouwd. 

 

Reactie: 

 

Het bestemmingsvlak van het ontwerpbestemmingsplan (zie hieronder, rechter afbeelding) sluit 

aan bij het bestemmingsvlak van het huidige bestemmingsplan c.q. de beheersverordening (zie 

hieronder linkerafbeelding).  

 

 
 

 

Het voorstel van indiener 23 is om de woonbestemming (met bebouwingsmogelijkheden voor 

bijgebouwen) aanzienlijk in oostelijke richting te verlengen op gronden waarvoor in het 

ontwerpbestemmingsplan (ook conform de huidige bestemmingsregeling) de bestemming 

‘Agrarisch met waarden’ is opgenomen. Daarbij worden langs de waterkanten van het 

woonperceel twee smalle stroken met de bestemming Tuin-1 geprojecteerd. In de afbeelding 

hieronder is het voorstel van indiener 23 grafisch weergegeven. 

Vanuit planologisch opzicht is het voorstel om een deel van het bijgebouwenvlak te ruilen met een 

Tuin 1 bestemming, zoals hierboven omschreven, wenselijk. De zienswijze geeft op dit punt 

aanleiding de verbeelding aan te passen zoals hieronder in de afbeelding is weergegeven.  

 

 
 

De aanlegplaats c.q. het privé-haventje valt binnen het agrarisch bestemde gebiedsbestemming. 

Strikt genomen is de aanwezigheid hiervan niet in overeenstemming met de huidige agrarische 
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bestemming en de in het ontwerpbestemmingsplan voorziene agrarische bestemming. De graven 

van een haven is op grond van deze bestemmingen alleen maar toegestaan als daar een aanleg- of 

omgevingsvergunning voor is verleend. Bovendien is aanlegplaats c.q. het privé-haventje geen 

verband met agrarische activiteiten en is dus ook qua gebruik geen activiteit die binnen deze 

agrarische bestemming is toegestaan. Voor deze activiteit is in afwijking van het bestemmingsplan 

(tot dusver) geen vergunning of ruimtelijke toestemming verleend 

De feitelijke aanwezigheid van deze haven-/aanlegvoorziening is dus op zichzelf geen argument 

voor het aanpassen van het bestemmingsvlak op de door indiener 23 voorgestelde wijze. 

Verlenging van het bestemmingsvlak van de woning Beulakerweg 83 in oostelijke richting leidt tot 

een aantasting van het achterliggende agrarische gebied met landschappelijke waarde omdat de 

woonbebouwing dan dieper in dat gebied kan worden gesitueerd. Uitgangspunt van het 

ontwerpbestemmingsplan is om dit open agrarisch gebied zoveel mogelijk te behouden. Dat 

betekent dat ten aanzien van grote(ere) aanpassingen van de bestemmingsvlakken voor 

woonfuncties terughoudend wordt omgegaan. Als medewerking zou worden verleend aan het 

voorstel van indiener 23 leidt dat bovendien tot een situatie waarbij er voor de woning een zeer 

langgerekt bijgebouwenvlak ontstaat. De ruimtelijke connectie of samenhang van het botenhuis 

met de woning is alsdan niet (goed) meer aanwezig. Daarbij komt bij dat de realisering van aan 

aanlegplaats of haventje met botenhuis in principe ook goed realiseerbaar is binnen het huidige 

bestemmingsvlak. Voor wat betreft het idee/voorstel om bij wijze van ruilt langs het water twee 

smalle tuinbestemmingen op te nemen waar dan niet mag worden bebouwd, geldt dat de 

bereidheid van indiener 23 om niet direct langs de waterkant te bouwen op zich kan worden 

gewaardeerd. Maar in het plangebied bevinden zich in het huidige bestemmingsplan c.q.de 

beheersverordening echter op meerdere plekken wel woonbestemmingen die direct grenzen aan 

de bestemming water, waardoor de bouw van bijgebouwen of hoofdgebouwen in de directe 

nabijheid van water mogelijk is. Deze situaties zijn als bestaande situaties overgenomen in het 

ontwerpbestemmingsplan. In zoverre is het voorkomen van dergelijke bebouwing dan ook geen 

ruimtelijk uitgangspunt of doel van het ontwerpbestemmingsplan dat door het overnemen van het 

voorstel van indiener 23 naderbij wordt gebracht of verstrekt. Aldus heeft de door indiener 23 

voorgestelde uitruil tussen ‘geel’ en ‘groen’ ruimtelijk geen grote meerwaarde. 

 

Dit onderdeel van de zienswijze van indiener 23 bevat in feite een nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling. De herziening van het bestemmingsplan Giethoorn is gerichtop het treffen van een 

actuele, uniforme regeling voor de bestaande situatie. Dat wil zeggen dat alleen bestaande situaties 

(bestaande bestemmingen) worden vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden alleen 

meegenomen als sprake is van een concreet verzoek dat zodanig is onderbouwd dat dit op 

ruimtelijke aanvaardbaarheid kan worden beoordeeld. De argumenten die indiener 23 in zijn  

zienswijze voor de vergroting van het woonbestemmingsvlak in combinatie met de twee 

tuinbestemmingen staven, zoals hiervoor is toegelicht, echter niet dat deze vergroting ruimtelijk 

aanvaardbaar is. Daarmee is er nu geen aanleiding om in het kader van de huidige 

bestemmingsprocedure over te gaan tot de door indiener 23 beoogde aanpassing van de 

bestemmingsregeling voor Beulakerpad 83. Als indiener deze aanpassing  toch gerealiseerd wil 

zien heeft hij de mogelijkheid om op een later moment een beter onderbouwd verzoek tot 

wijziging van het bestemmingsplan in te dienen waarvan wel aannemelijk wordt gemaakt dat deze 

aanpassing ruimtelijk aanvaarbaar en inpasbaar is. 
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4.23.2. Toekennen bestemming water 

Volgens indiener 23 zijn in het ontwerpbestemmingsplan binnen het gebied begrensd door de 

Beulakerweg (aan de westzijde), de Kloosterstee (aan de noordzijde), de Molenweg (aan de 

oostzijde) en de Thijssengracht (aan de zuidzijde) diverse  vaarwegen niet bestemd met de 

bestemming ‘Water’ terwijl dat in de omgeving van dat gebied wel is gebeurd. Het gaat hier 

volgens indiener om vaarwegen die (a) gebruikt worden om bestaande percelen (woningen en 

bedrijven) per vaartuig te kunnen bereiken en (b) historisch gezien al geruime tijd aanwezig zijn. 

Indiener verzoekt om (ook) aan deze vaarwegen de bestemming wat er toe te kennen. 

 

Reactie: 

 

Terecht maakt indiener 23 hier de opmerking gemaakt dat de waterstructuur (zowel in de 

beheersverordening als) in het ontwerpbestemmingsplan niet nadrukkelijk is vertaald in de 

verbeelding terwijl dit vanuit de cultuurhistorie wel van belang is. Daarnaast zijn deze 

waterstructuren feitelijk aanwezig en als zodanig in gebruik. De zienswijze geeft op dit punt  

aanleiding de verbeelding aan te passen door binnen genoemd gebied, zie onderstaande 

afbeelding, de feitelijke watergangen te voorzien van een waterbestemming. De met rode omlijning 

aangegeven watergangen zullen een waterbestemming krijgen. 

 

 
 
4.23.3. Bestemming ‘Tuin versus ‘Tuin-1’ 

Volgens indiener 23 is binnen de bestemming Tuin onder bepaalde voorwaarden een botenhuis 

toegestaan. In de bestemming Tuin-1 is dat echter niet mogelijk. Tot zover is dit naar de mening 

van indiener 23 wel helder. Maar de bestemming Tuin is in het ontwerpbestemmingsplan in veel 

gevallen opgenomen voor de (woon)bebouwing terwijl de bestemming Tuin-1 achter de 
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(woon)bebouwing is gesitueerd. Dit leidt er volgens indiener 23 toe dat botenhuizen wel aan de 

voorkant van een perceel mogen staan maar niet aan de achterzijde. Indiener 23 vindt dat 

merkwaardig. 

 

Reactie: 

 

Vóór de woonbebouwing en binnen de bestemming Tuin is het inderdaad mogelijk een botenhuis 

te realiseren. Vooraarde daarbij is wel dat het botenhuis aan (bevaarbaar) water wordt gebouwd. 

De bijgebouwenvlakken behorende bij de woonbestemming zijn behoorlijk ruim waardoor er 

voldoende ruimte is voor het realiseren van een botenhuis binnen de woonbestemming. De Tuin 1 

bestemming zorgt ervoor dat bepaalde gebieden waar geen bebouwing wenselijk is ook inderdaad 

onbebouwd blijven. Het doel van de Tuin 1 bestemming is om het open karakter van de 

achtererfgebieden te behouden omdat dit vanuit ruimtelijk oogpunt van groot belang is. Hierdoor 

ontstaat er een natuurlijk overgangsgebied tussen de bebouwing en het agrarische gebied. 

 

Op dit punt geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van de verbeelding van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 
4.23.4. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan voor wat betreft 

het toekennen van de bestemming water aan de diverse watergangen in het bij 4.23.2 is 

aangegeven. Voor het overige geeft de zienswijze geen aanleiding tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.24. Indiener 24 

4.24.1. Wijzigen bouwvlak ten behoeve van bouw werkschuur 

Indiener 24 verzoekt om het voor het perceel Binnenpad 97 opgenomen bouwvlak in oostelijke 

richting uit te breiden op de gronden die eigendom zijn van indiener zodat voor indiener 24 de 

mogelijkheid ontstaat om binnen dit vergrote bouwvlak een werkschuur te bouwen. Dit ten 

behoeve van het gebruik en onderhoud van de grond. Indiener heeft zijn verzoek toegelicht met 

onderstaande situatieschets 
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Reactie: 

 

Indiener 24 is eigenaar van het perceel gemeente Brederwiede, sectie B nummer 1313 en het 

oostelijk daarvan gelegen perceel nummer 1348. Het bestemmingsvlak wonen ten behoeve van de 

woning Binnenpad 97 valt samen met de westelijke kadastrale grens van het perceel nummer 1313 

(perceel nummer 1313 grenst hier aan nummer 1329) Anders dan indiener 24 in zijn zienswijze 

veronderstelt loopt dit bestemmingsvlak met de daarbij behorende bebouwingsmogelijkheden niet 

door tot (een gedeelte van) zijn perceel nummer 1313.  (zie onderstaande afbeeldingen; links het 

ontwerpbestemmingsplan en rechts de kadastrale situatie, de afbeelding daar weer onder is een 

combinatie van de bestemmingen van het ontwerpbestemmingsplan en de kadastrale situatie). 
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Het is niet de bedoeling om de woonfunctie/het bouwvlak van Binnenpad 97 naar het perceel van 

indiener 24 uit te breiden. De kaart bij bestemmingsplan Giethoorn 1994 en de beheersverordening 

bevestigen dat dit perceel die functie van oudsher ook niet kent (zie de afbeeldingen hieronder). 

 
 

Het gaat hier om een bestemmingsvlak voor een woonfunctie (op het adres Binnenpad 97), terwijl 

de door indiener beoogde werkschuur, volgen zijn zienswijze, verband houdt met het onderhoud 

van het achterliggende (agrarische perceel) en feitelijk dus geen relatie heeft met de woonfunctie 

op Binnenpad 97. De werkschuur zal met andere woorden dus niet worden gebruikt ten behoeve 

van de woonfunctie op dit adres. Het is ruimtelijk niet wenselijk om gebouwen voor verschillende 

functies en waarvan op voorhand duidelijk is dat zij geen verband met elkaar(zullen) houden in 

hetzelfde bestemmings- of bouwvlak onder te brengen. 

 

Het volledige perceel (van indiener 24) heeft de bestemming agrarisch met waarde. Op gronden 

met deze bestemming is geen bebouwing in de vorm van gebouwen toegestaan. Dit mede in 
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verband met het ruimtelijke belang van het open houden van dit gebied. Dit betekent dat het op dit 

perceel niet mogelijk is om op basis van het bestemmingsplan een (werk)schuur te bouwen. Een 

dergelijk verzoek kan eventueel door middel een bestemmingsplanherzieningsprocedure worden 

aangevraagd. Deze aanvraag dient dan echter wel te zijn voorzien van een goede ruimtelijke 

onderbouwing. De zienswijze van indiener bevat een dergelijke onderbouwing echter niet. 

 
4.24.2. Conclusie 

Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan in de door indiener 24 

gewenste richting aan te passen.   

 

4.25. Indiener 25 

4.25.1. Inpassing recreatieappartementen 

Indiener 25 geeft aan dat op zijn perceel Binnenpad 28 sinds 1992 twee vrijstaande 

recreatieappartementen aanwezig zijn. Deze appartementen zijn sindsdien onafgebroken voor 

verblijfsrecreatie gebruikt. Indiener 25 verzoekt daarom deze twee appartementen met de 

aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie-appartement’ op de verbeelding van het nieuwe 

bestemmingsplan op te nemen. Indiener 25 verwijst in dit verband naar de gemeentelijke brief van 

11 juni 2015 waarin wordt aangegeven dat deze aanduidingen zouden worden toegevoegd aan de 

voor Binnenpad 28 voorziene woonbestemming. Ook de vergunde Bed & Breakfast wil indiener 25 

graag zien ingepast in het nieuwe bestemmingsplan.  

 

Reactie: 

 

De locatie Binnenpad 28 heeft op grond van het huidige bestemmingsplan Giethoorn c.q. de 

beheersverordening de bestemming Wonen, zie hieronder.  

 

 
 

Binnen deze bestemming is een woonfunctie toegestaan. Verblijfsrecreatieve activiteiten zijn niet 

mogelijk, met uitzondering van een binnenplanse afwijkingsregeling: 

 

a) ten behoeve van recreatieve bewoning door middel van één recreatie-appartement in een 

gedeelte van een woning, en 

b) ten behoeve van het gebruik als zomerhuis van een vrijstaand bijgebouw per woning 

waarbij de oppervlakte van dit bijgebouw groter moet zijn dan 100 m2 en de voor het 

gebruik als zomerhuis aan te wenden oppervlakte maximaal 80 m2 bedraagt.  
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Beide afwijkingsmogelijkheden hebben in het huidige bestemmingsplan/de beheersverordening 

een exclusief karakter: voor a) kan alleen maar een omgevingsvergunning worden verleend als b) 

zich nog niet op het perceel voordoet, en omgekeerd. 

In ontwerpbestemmingsplan is de woonfunctie voor dit perceel gehandhaafd door toekenning van 

de bestemming Wonen-1, zie hieronder: 

 

 
 

Binnen de bestemming Wonen-1 bestaat de mogelijkheid van het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor verblijfsrecreatie in de vorm van een bed & breakfast als nevenfunctie 

bij de woning.  

 

Aan indiener is in 2013 een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren en exploiteren van 

een (inpandige) bed & breakfast voor 10 gasten aan de achterzijde van de woning (dit betrof de 

verbouw van een feitelijk al bestaande bed & breakfast). Voor de aanwezigheid van de wee 

recreatie-appartementen, volgens indiener beiden geschikt voor recreatief nachtverblijf door vier 

personen, in de vrijstaande bijgebouwen op het achtererf van de woning Binnenpad 28 is tot 

dusver echter geen (omgevings)vergunning of ruimtelijke toestemming verleend. 

 

Binnen de ruimtelijke kaders van zowel de huidige beheersverordening als het 

ontwerpbestemmingsplan kunnen deze twee recreatieappartementen in de bijgebouwen niet 

(alsnog) worden vergund of gelegaliseerd. De aanwezigheid van de twee recreatie-appartementen 

strookt niet met de beheersverordening omdat de beheersverordening maar 1 recreatie-

appartement in een bijgebouw kan toestaan en dan alleen als er nog geen andere recreatie functie 

in de woning aanwezig is, zoals hier wel het geval is. Het ontwerpbestemmingsplan bevat voor 

deze situatie ook geen oplossing. Want in de in 2011 door de gemeenteraad vastgestelde notitie 

Facetbeleid is aangegeven dat het niet wenselijk is om de mogelijkheid van het (huidige) 

bestemmingsplan Giethoorn voor  het gebruik van een (vrijstaand) bijgebouw als vakantiehuisjes 

of recreatie-appartement voort te zetten het nieuwe bestemmingsplan. Reden hiervoor is onder 

meer dat bij het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als vakantiewoning of recreatie-appartement 

het risico bestaat dat zij na verloop van tijd (via verkoop af anderszins) qua gebruik worden 

afgesplitst van de (oorspronkelijke)woning en er feitelijk nieuwe hoofdbebouwing ontstaat. Een 

dergelijke versnippering van woonpercelen is ruimtelijk niet gewenst. De mogelijkheid om via een 

binnenplanse afwijking recreatieve verblijfsfuncties in vrijstaande bijgebouwen bij woningen toe te 

staan is daarom niet meer opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, alleen de bestaande legale 

situaties zijn met een aparte gebruiksaanduiding ingepast. Het ruimtelijke beleid is er voortaan op 

gericht om recreatieve nevenfuncties bij woningen toe te staan in het hoofdgebouw en daarbij 

horende aangebouwde bijgebouwen en niet (meer) in vrijstaande bijgebouwen. Binnen dit beleid 

geldt een maximum van 10 recreatieve slaapplaatsen per woning. 

 

Beleidsmatig is er dus geen mogelijkheid om de twee recreatie-appartementen op het achtererf bij 

de woning van indiener in te passen in het nieuwe bestemmingsplan voor Giethoorn. Zowel de 
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locatie als de omvang van de verblijfsrecreatie op het perceel van indiener wijken af van wat er op 

grond van het facetbeleid mogelijk is. De aan indiener verzonden brief van 11 juni 2015, waarin als 

gemeentelijk standpunt opgenomen deze inpassing wel mogelijk zou zijn, maakt dit niet anders. 

Want in die brief is ook duidelijk aangeven dat dit standpunt slechts een voorlopig standpunt is en 

dat bij de behandeling van de zienswijzen tot een andere opstelling kan worden gekomen. 

Bovendien is bij het innemen van het voorlopige standpunt niet onderkend dat dit niet strookt met 

door de gemeenteraad vastgestelde facetbeleid. 

 

Indiener 25 geeft verder aan dat het gebruik van de bijgebouwen als recreatieappartement al 

onafgebroken vanaf 1992 plaatsvindt. Op grond van het in het overgangsrecht van het huidige, in 

1996 in werking getreden bestemmingsplan Giethoorn (artikel 37, onderdeel E) mag het gebruik 

van gronden van opstallen in afwijking van bestemmingsplan zoals aanwezig op het moment van 

inwerkingtreding van dit bestemmingsplan worden voortgezet. Indiener heeft bij zijn zienswijze 

de nodige informatie verstrekt over het gebruik recreatie-appartementen in de vorm van gegevens 

over de betaling van toeristenbelasting voor deze appartementen en verklaring van 

buurtbewoners. Uit deze gegevens blijkt dat dit gebruik al lange tijd plaatsvindt. De informatie van 

de toeristenbelasting gaat terug tot 2001 (eerdere gegevens zijn niet beschikbaar) en de 

verklaringen van de buren/omwonenden geven aan dat recreatieappartementen al voor 1994 

aanwezig waren. Indiener heeft verder een exemplaar van de “Toeristische Informatiegids 

Giethoorn 1993-1994” overlegd waaruit blijkt dat er in die periode op Binnenpad 28 al recreatief 

nachtverblijf met 20 slaapplaatsen werd aangeboden.  

 

Bovendien blijkt uit het gemeentelijke milieudossier dat er op 20 februari 1993 voor Binnenpad 28 

een milieumelding is gedaan in het kader van het Besluit Horecabedrijven milieubeheer voor 

logies Mol/Groenewegen. Volgens deze melding is op deze locatie is sprake van logies met ontbijt 

(3 gastenverblijven) en verhuur van fluisterboten. Dit betreft (dus) de Bed & Breakfast en de 

recreatie-appartementen/vakantiehuisjes. Op 20 november 2013 is een nieuw milieumelding 

gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit in verband met de hiervoor genoemde verbouw 

van de Bed & Breakfast. Uit het gemeentelijke milieuarchief blijkt dus dat er sinds 1993 ter plaatse 

van Binnenpad 28 een bedrijfsvoering plaatsvindt in de vorm van het aanbieden van recreatief 

nachtverblijf in drie eenheden. Gelet op het feit dat milieumelding altijd is blijven gelden, er geen 

informatie is van gemeentelijke controles op basis van deze melding waaruit zou blijken dat de 

bedrijfsvoering niet (meer) aanwezig was en de door indiener 25 bij zijn zienswijze verstrekte 

informatie over de door hem uitgeoefende verblijfsrecreatieve bedrijfsvoering is voldoende 

aannemelijk dat het gebruik van de twee bijgebouwen op het perceel Binnenpad 28 als 

recreatieappartement valt onder de beschermende werking van het overgangsrecht van het 

bestemmingsplan Giethoorn 1994. Van gegevens of omstandigheden die wijzen op het tegendeel is 

niet gebleken. Als het ontwerpbestemmingsplan in zijn huidige vorm wordt vastgesteld wordt dit 

bestaande recreatieve gebruik opnieuw, voor de tweede keer, onder het overgangsrecht van het 

bestemmingsplan gebracht. Op grond van de jurisprudentie is dit alleen maar mogelijk als 

aannemelijk kan worden gemaakt dat dit gebruik binnen de nieuwe planperiode van 10 jaar wordt 

beëindigd. Een dergelijk voornemen heeft indiener niet kenbaar gemaakt. Vanuit de kant van het 

gemeentebestuur is er ook geen zich op het nemen van maatregelen die leiden tot beëindiging van 

dit gebruik. 

 

Nu zowel een beleidsmatige inpassing van de twee recreatie-appartementen in de bijgebouwen  in 

het nieuwe bestemmingsplan als een voortzetting van dit gebruik onder het overgangsrecht niet 

mogelijk is, resteert de  mogelijkheid van het treffen van een zogenaamde uitsterfregeling voor 
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deze recreatie-appartementen. Dit houdt in dat voor het perceel Binnenpad 28 de reguliere 

woonbestemming van toepassing blijft waarbij het bestaande gebruik van de twee bijgebouwen als 

recreatieappartement met een aparte aanduiding op de verbeelding en in de regels wordt 

opgenomen. Op grond van die specifieke aanduiding mag het gebruik van elk van deze 

bijgebouwen als recreatie-appartement zolang dat duurt in zijn huidige vorm worden voortgezet. 

Zodra en indien dit gebruik van een of beide bijgebouwen wordt beëindigd/gestaakt, komt deze 

recreatieve gebruiksmogelijkheid echter te vervallen. Alsdan mag het bijgebouw of mogen de 

bijgebouwen uitsluitend weer als een normaal bijgebouw worden gebruikt. Met deze 

uitsterfregeling wordt enerzijds recht gedaan aan de belangen van indiener en geldt er voor hem 

een duidelijke gebruiksregeling voor door hem ontplooide verblijfsrecreatieve activiteiten, maar 

blijft het anderzijds mogelijk dat de gebruikssituatie van het perceel Binnenpad 28 op termijn 

toegroeit naar een gebruik dat meer aansluit bij een reguliere woonbestemming. 

 

Voor wat betreft de vergunde Bed & Breakfast geldt dat in het ontwerpbestemmingsplan een 

binnenplanse afwijkingsregeling is opgenomen op grond waarvan dergelijke functies als 

nevenactiviteit bij woningen kunnen worden toegestaan.  Een omgevingsvergunning die al voor 

een Bed & Breakfast bij een woning is verleend wordt in de bestemmignsplanregels gelijkgesteld 

aan een omgevingsvergunning die krachtens deze binnenplanse afwijkingsregeling voor een 

dergelijke functie kan worden verleend. Aldus is verzekerd dat de Bed & Breakfast van indiener 

(ook) in overeenstemming is met het nieuwe bestemmingsplan. Het treffen van een nadere 

aanduiding voor de Bed & Breakfast is daarom niet nodig.  

 
4.25.2. Aanpassen aanduiding voor bootverhuur 

Indiener 25 geeft aan dat de op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 

aanduiding voor de verhuur van boten bij de locatie Binnenpad 22-24 niet meer juist is. Op zijn 

verzoek is zijn vaarvergunning bij besluit van 2 september 2009 voor deze locatie ingetrokken. 

Indiener 25 verzoekt derhalve om deze aanduiding voor botenverhuur te verwijderen, conform 

onderstaand kaartje zoals dat bij zijn zienswijze is gevoegd. Het gaat om de met rode kruizen 

aangegeven aanduiding voor botenverhuur. 

 

 
 

Reactie: 

 

Dit onderdeel van de zienswijze van indiener kan worden ingewilligd. In 2009 is de vergunning 

voor de bootverhuur voor deze locatie inderdaad ingetrokken. Voor op de verbeelding voor deze 

locatie  handhaven van een aanduiding voor bootverhuur en de exploitatie van rondvaarboten 

bestaat daarom geen aanleiding meer. Deze aanduiding zal van de verbeelding worden gehaald. 
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4.25.3. Conclusie 

Het opnemen van een aanduiding voor de twee recreatieappartementen in de bijgebouwen op het 

perceel Binnenpad 28 zoals indiener in zijn zienswijze aangeeft en waardoor deze twee 

appartementen volledig bij recht in het nieuwe bestemmingsplan worden ingepast, is niet 

mogelijk. In plaats daarvan kan voor deze twee appartementen omdat ze onder overgangsrecht 

van het huidige bestemmingsplan vallen wel een uitsterfregeling worden opgenomen. Het 

ontwerpbestemmingsplan zal op dit punt als zodanig worden aangepast. Voor wat betreft de 

vergunde Bed & Breakfast geldt dat het opnemen van een aparte aanduiding niet nodig is. Voor 

dergelijke functies bij woningen geldt in het bestemmingsplan een afwijkingsregeling. 

Vergunningen/toestemmingen die in het verleden voor Bed & Breakfast worden verleend, zoals bij 

indiener het geval is, worden in het bestemmingsplan gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning 

voor een Bed & Breakfast die volgens deze binnenplanse afwijkingsregeling kan worden verleend. 

De opmerking van indiener 25 dat er voor de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 

mogelijkheid voor botenverhuur bij Binnenpad 22-24 inmiddels geen vaarvergunning meer geldt, 

geeft aanleiding om deze aanduiding van de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan te 

verwijderen. 

 

4.26. Indiener 26 

4.26.1. Wijzigen agrarische bestemming voor hoveniersbedrijf 

Indiener 26 geeft aan dat het perceel Zuiderpad 3 in het ontwerpbestemmingsplan een agrarische 

bestemming heeft gekregen. Dit perceel wordt echter niet meer agrarisch gebruikt. In plaats 

daarvan wordt de voormalige veestalling gebruikt voor een hoveniersbedrijf van degene die ook 

op dit perceel woonachtig is. Het materieel en de machines van dit bedrijf worden opgeslagen in 

de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing. Indiener 26 verzoekt daarom om aan het perceel de 

bestemming ‘Bedrijf-Hoveniersbedrijf’ toe te kennen. Indiener 26 voert daartoe aan dat het gaat om 

inpassing van bestaand feitelijk gebruik en er sprake is van lichte bedrijvigheid die qua 

milieucategorie lichter is dan agrarische bedrijvigheid. Ook wordt volgens indiener voldaan aan de 

milieuzonering. 

 

Reactie: 

 

De herziening van het bestemmingsplan Giethoorn is gericht op het treffen van een actuele, 

uniforme regeling voor de bestaande situatie. Dat wil zeggen dat alleen bestaande situaties 

(bestaande bestemmingen) worden vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden in principe niet in 

het bestemmingsplan opgenomen, tenzij sprake is van een concreet verzoek dat zodanig is 

onderbouwd dat dit op ruimtelijke aanvaardbaarheid kan worden beoordeeld. In dit geval is geen 

sprake van een onderbouwd verzoek. 

 

Het perceel van indiener heeft in het ontwerpbestemmingsplan een agrarische bestemming 

overeenkomstig het voorgaande gebruik, zie hieronder. 
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Op grond van de (huidige)  agrarische bestemming is het vestigen/uitoefenen van een 

hoveniersbedrijf niet mogelijk. De gemeente Steenwijkerland heeft beleid opgesteld ten behoeve 

van het wijzigen van de agrarische functie van VAB-locaties (Vrijkomende Agrarische 

Bedrijfsbebouwing). Daarin is onder andere opgenomen dat overtollige voormalige agrarische 

bebouwing zal worden gesloopt en worden een aantal andere ruimtelijke randvoorwaarden 

gesteld ten aanzien van het vestigen van nieuwe functies op (voormalige) agrarisch percelen. Het 

ontwerpbestemmingsplan voorziet daarom op zich wel via een binnenplanse wijziging in de 

mogelijkheid van een functiewijziging van de functie agrarisch naar de functie bedrijf maar deze 

functiewijziging dient wel expliciet te worden aangevraagd. De zienswijze van indiener 26 strekt er 

echter toe om het perceel Zuiderpad 3, zonder toepassing van deze wijgigingsprocdure, nu meteen 

bij recht te bestemmen met de bestemming bedrijf-hoveniersbedrijf. 

. 

Op zichzelf is de omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een hoveniersbedrijf op basis van het 

gemeentelijke beleid mogelijk, maar dan moet wel vaststaan het het initiatief ruimtelijk inpasbaar 

is. Zoals indiener 26 aangeeft geldt voor een hoveniersbedrijf met een bedrijfsoppervlak van 

maximaal 500 m2 volgens de VNG richtlijnen voor de milieuzonering een richtafstand van 

minimaal 30 meter tot een woning van een derde. Deze afstand moet worden gemeten vanaf de 

grens van het betreffende bestemmingsvlak tot aan de dichtstbijzijden gevel van de woning.  

 

Het perceel Zuiderpad 3 bestaat planologisch uit twee bij elkaar horende agrarische 

bestemmingsvlakken met elk een bouwvlak. Anders dan indiener 26 naar voren brengt, kunnen 

deze bestemmingsvlakken niet zonder meer worden omgezet in een bedrijfsbestemming voor het 

hoveniersbedrijf omdat het zuidelijke bestemmingsvlak op een aanzienlijke kortere afstand dan 30 

meter van de dichstbijzijnde woning op Zuiderpad 5 is gesitueerd. Met andere woorden, zonder 

nader milieuonderzoek naar de (mogelijke) (geluids)hinder voor de omgeving is niet aannemelijk 

dat een volledige wijziging van de bestemming van Zuiderpad 3, zoals door indiener 26 wordt 

voogesteld, van agrarisch naar een hoveniersbedrijf ruimtelijk aanvaardbaar en inpasbaar is. Dat 

een hoveniersbedrijf een lichtere vorm van bedrijvigheid is dan het agrarische bedrijf, doet daar 
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niets aan af. Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op een bepaalde locatie geldt dat, ongeacht 

de actviteiten die in het verleden op deze locatie plaatsvonden, een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat voor de omgeving gewaarborgd moet blijven. 

Daar komt verder bij dat indiener 26 aangeeft dat het hoveniersbedrijf gebruik maakt van de op het 

perceel aanwezige veestal. Dit gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 500 m2. Daarmee stelt 

indiener 26 de bedrijfsoppervlakte van (maximaal) 500 m2 van de VNG-milieuzonering gelijk aan 

oppervlakte van de bedrijfsbebouwing van het hoveniersbedrijf. Deze uitleg is echter te beperkt. 

Volgens de jurisprudentie moet voor het bedrijfsoppervlak worden uitgegaan van de oppervlakte 

van de gehele bedrijfsbestemming omdat bedrijfsactiviteiten binnen een bedrijfsbestemming (tot 

op zekere hoogte) ook buiten kunnen (en zullen) plaatsvinden, (RvS 10 februari 2010, 

200903635/1/R2). De hele (agrarische bestemming) voor locatie Zuiderpad 3 is aanzienlijk groter 

dan 500 m2. Dat houdt voor het hoveniersbedrijf in dat volgens de VNG-milieuzondering moet 

worden uitgegaan van een richtafstand van minimaal 50 meter tot woningen van derden in plaats 

van een afstand van 30 meter. Binnen deze richtstafstand van 50 meter van (beide 

bestemmingsvlakken van) het perceel Zuiderpad 5 bevinden zich behalve Zuiderpad 5 nog meeer 

woningen. Om de ruimtelijke haalbaarheid van de vestiging van een hoveniersbedrijf te kunnen 

beoordelen zal er ook ten aanzien van die woningen milieuonderzoek moeten worden verricht. 

 

Indien en voor zover het de bedoeling is van indiener 26 m om het hoveniersbedrijf daadwerkelijk 

te begrenzen tot een bedrijfsoppverlvakte van 500 m2 geldt dat uit zijn zienswijze verder niet kan 

worden afgeleid om welk gedeelte van het perceel Zuiderpad 3 het dan gaat, welke 

bebouwingsruimte daar (volgens indiener 26) bij hoort en hoe indiener het resterende deel van het 

perceel wil gaan gebruiken. Handhaving van het huidige bouwvlak zoals dat is opgenomen in het 

ontwerpbestemmingsplan sluit alsdan ruimtelijk in ieder geval niet meer goed aan op de omvang 

van het hoveniersbedrijf. Dit bouwvlak is namelijk veel groter dan voor de uitoefening van een 

hoveniersbedrijf met een bedrijfsoppervlakte van 500 m2 nodig is.  

 

Op grond van het voorgaande is  de zienswijze van indiener geen onderbouwd, concreet verzoek 

op basis waarvan de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, vestiging hoveniersbedrijf (toch) kan 

worden meegenomen in dit ontwerpbestemmingsplan. De ruimtelijke aanvaardbaarheid van het 

hoveniersbedrijf kan op basis van de zienswijze niet (goed) worden beoordeeld. Om over de 

vestiging van het hoveniersbedrijf een ruimtelijk oordeel te kunnen geven dient indiener zijn 

aanvraag/initiatief nader uit te werken. Voor zo’n uitgewerkt/aangepast iniatief kan op een later 

moment met toepassing van de genoemde binnenplanse wijzigingsregeling eventueel alsnog 

medewerking worden verleend. 

 
4.26.2. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Op zich is een 

functieverandering van een agrarisch bedrijf naar een hovenierbedrijf op de locatie Zuiderpad 3 

een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor gemeentelijke medewerking kan worden overwogen. Maar 

indiener 26 heeft met deze zienswijze niet aannemelijk gemaakt dat deze functieverandering in 

overeenstemming is met de VNG richtlijnen voor de milieuzonering. De zienswijze bevat verder 

ook geen gegevens op grond waarvan een (zorgvuldige) beoordeling van de ruimtelijke uitstraling 

op omgeving van de vestiging van het hoveniersbedrijf mogelijk is. Aldus gaat het hier niet om een 

concreet, onderbouwd initiatief dat ruimtelijk aanvaardbaar is en op grond daarvan kan worden 

ingepast in de huidige bestemmingsplanprocedure. Voor het kunnen toestaan van het 
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hoveniersbedrijf zal een aparte bestemmingsplan- of vergunningsprocedure moeten worden 

doorlopen op basis van een door initiatiefnemer verder uitgewerkte en onderbouwde aanvraag. 

 

4.27. Indiener 27 

4.27.1. Mogelijkheid voor horeca 

Indiener 27 constateert (namens zijn cliënt) dat er voor het perceel Binnenpad 64 een mogelijkheid 

voor daghoreca is opgenomen. Client van indiener 27 kan zich daarmee niet verenigen. Volgens 

zijn cliënt verdraagt het bestemmen van een (ondergeschikte) horecagelegenheid zich niet met de 

conserverende opzet van het ontwerpbestemmingsplan. Op dit perceel heeft namelijk nooit een 

horecabestemming gezeten. Bovendien is door de gemeente eerder aan cliënt van indiener 27 

aangegeven dat het opnemen van deze horeca-aanduiding een omissie is. Verder is cliënt van 

indiener 27 van mening dat het bestemming van een horecagelegenheid het beschermde 

dorpsgezicht in Giethoorn niet ten goede komt en dat dit zal leiden tot overlast. Client van 

indiener 27 voert aan dat de detailhandelsfunctie op het perceel Binnenpad 64 nu al tot overlast 

leidt omdat klanten van deze winkel hun boot afmeren in de Dorpsgracht waardoor de doorvaart 

wordt belemmerd. Dit is belemmert dan ook de bootverhuur van cliënt van indiener 27. 

 

Reactie: 

 

Indiener 27 heeft over de gebruiksmogelijkheden van het pand Binnenpad 64 voor 

horecadoeleinden bij het eerste ontwerpbestemmingsplan Giethoorn ook al een zienswijze 

ingediend met soortgelijke argumenten. Voor de beantwoording van dit onderdeel van zijn 

zienswijze kan daarom in de eerste plaats worden verwezen naar de beantwoording van zijn 

eerdere zienswijze, zie paragraaf 4.21.3 van de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

Giethoorn van 2016. In aanvulling daarop nog het volgende. 

 

Op grond van het huidige bestemmingsplan c.q. de beheersverordening heeft het perceel 

Binnenpad 64 de bestemming ‘Winkels’, zie hieronder. 

 

 
 

Percelen met de bestemming Winkels zijn bestemd voor de uitoefening van detailhandel. 

Burgemeester en wethouders kunnen daarbij met een (omgevings)vergunning vrijstelling (een 
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binnenplanse afwijking) verlenen voor het als nevenactiviteit bij de winkelfunctie uitoefenen een 

niet-omgevingshinderlijk horecabedrijf. Onder een niet-omgevingshinderlijk horecabedrijf wordt 

in het (huidige) bestemmingsplan verstaan: een horecabedrijf waarvan de uitoefening 

hoofdzakelijk is gericht op de verkoop van niet-alcoholhoudende dranken en/of de verkoop van 

spijzen voor de consumptie ter plekke en waarvan de openingstijden samenvallen met die van 

winkels (zie artikel 1, lid s.). 

 

In het ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel Binnenpad 66 in plaats van een 

winkelbestemming de bestemming Gemengd-1 gekregen (zie in dit verband ook de 

beantwoording bij 4.11.1.) met de aanduidingen detailhandel en ‘specifieke vorm van horeca- 

daghoreca’. Verder is voor dit perceel Binnenpad 64 inmiddels op 16 februari 2017 ook een 

omgevingsvergunning verleend voor de verkoop en productie van (consumptie)ijs als 

complementaire daghoreca bij de winkelfunctie. Daarbij wordt dan, anders dan tot nu toe, enige 

ruimte geboden om het verkochte ijs ter plaatse te nuttigen.  

 

 
 

Anders dan cliënt van indiener 27 lijkt te stellen leidt het ontwerpbestemmingsplan er niet toe dat 

er ter plaatse van Binnenpad 64 de realisering van een nieuw horecagelegenheid mogelijk wordt 

Zoals in de beantwoording van de eerste zienswijze ook is aangegeven kan en mag de 

horecafunctie (in dit geval de verkoop van ijs) uitsluitend in samenhang met en ondergeschikt aan 

de detailhandelsfunctie (de hoofdfunctie) worden uitgeoefend. Zelfstandige horeca-activiteiten zijn 

(ook) op grond van het nieuwe bestemmingsplan niet toegestaan. Het is verder ook niet zo dat het 

nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van de gebruiksmogelijkheden voor (ondergeschikte) 

horeca (bij winkels) meer ruimte biedt dan wat op grond van het huidige bestemmingsplan c.q. de 

beheersverordening mogelijk is. Zoals hiervoor is toegelicht, kan op grond van het huidige 

bestemmingsplan ondergeschikte horeca bij een winkelfunctie vrij eenvoudig met een 

binnenplanse afwijkingsvergunning worden toegestaan. De gebruiksregeling voor Binnenpad 64 in 

het nieuwe ontwerpbestemmingsplan sluit hierbij aan en gaat niet verder dan dat. De opmerking 

van indiener 27 dat het toestaan van een horecagelegenheid op deze locatie niet past bij de 

bedoeling van het nieuwe bestemmingsplan dat niet voorziet in nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

treft dan ook geen doel, al vanwege het feit dat de gebruiksmogelijkheden in het nieuwe 

ontwerpbestemmingsplan op dit punt niet groter zijn dan het huidige juridisch-planologische 

kader. 

 

Ten aanzien van het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn stelt indiener dat het bestemmen van 

een horecagelegenheid dit beschermde dorpsgezicht niet ten goede komt. Indiener wijst in dit 

verband op het gegeven dat er in de omgeving al drie horecagelegenheden aanwezig zijn. Het gaat 

hier echter uitsluitend om het ondergeschikte gebruik voor horecadoeleinden bij een (bestaande) 

winkelfunctie waarbij dit horecagebruik slechts in combinatie met de detailhandelsactiviteiten 
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mogen worden uitgeoefend. Deze gebruiksregeling voor horeca leidt op zichzelf niet tot nadelige 

gevolgen voor het beschermde dorpsgezicht van Giethoorn. In het ontwerpbestemmingsplan zijn 

ten behoeve van complementaire daghoreca geen aanvullende of extra bouwmogelijkheden 

opgenomen en bovendien worden alle bouwactiviteiten die het ontwerpbestemmingsplan mogelijk 

maakt getoetst aan de te beschermen waarden van het beschermde dorpsgezicht. 

 

Voor wat betreft de door indiener aangevoerde vrees voor overlast geldt dat een complementaire 

daghoreca een zekere ruimtelijke uitstraling kan hebben op de (directe) omgeving. De enkele vrees 

voor hinder betekent echter nog niet dat er daadwerkelijk sprake zal zijn van een ontoelaatbare 

aantasting van het woon- en leefklimaat. In nu bij recht toegestane situatie heeft het perceel 

Binnenpad 64 al een zekere verkeers-/publieksaantrekkende werking als gevolg van de toegestane 

detailhandel. Met de (vergunde) complementaire daghoreca wordt beoogd om de bestaande 

bezoekers van Giethoorn, zoals passerende wandelaars en fietsers, in de gelegenheid te stellen een 

ijsje te kopen en dit ter plaatse op te eten. Ten opzichte van de volgens het huidige 

bestemmingsplan al toegestane detailhandel op grond waarvan vergelijkbare effecten voor de 

omgeving mogelijk zijn en het gegeven dat de ijsverkoop alleen maar plaatsvindt in combinatie 

met de detailhandel (en dus ook niet buiten de openingstijden van de winkel is toegestaan), is niet 

aannemelijk dat de klandizie voor de ijsverkoop zal leiden tot extra, onaanvaardbare hinder voor 

de omgeving. De afstand tussen het woonperceel van indiener en (de voorgevel van )het pand 

Binnenpad 64 van waaruit het ijs zal worden verkocht bedraagt bovendien minimaal zo’n 15 

meter, waarbij beide percelen van elkaar zijn gescheiden door de weg en de Dorpsgracht. Deze 

afstand is ruim voldoende om ontoelaatbare overlast voor indiener als gevolg van de 

complementaire daghoreca te voorkomen. 

 

Meer specifiek wordt door cliënt van indiener 27 in dit verband nog betoogd dat zijn 

botenverhuurbedrijf zal worden gehinderd door de complementaire daghoreca op het perceel 

Binnenpad 64. De doorvaart van de Dorpsgracht zal volgens hem namelijk worden belemmerd als 

gevolg van het afmeren in deze gracht in de nabijheid van zijn botenverhuur van vaartuigen 

waarvan de opvarenden een bezoek willen brengen aan deze horecavoorziening. De regeling van 

het scheepvaartverkeer en het vaargedrag valt echter niet onder de reikwijdte van de Wro en de 

daarop gebaseerde bestemmingsplannen. Hiervoor geldt aparte (landelijke) regelgeving. De 

Dorpsgracht is een openbaar vaarwater waarvoor het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van 

toepassing is. Op grond van artikel 7.01 van het BPR moet een vaartuig zodanig ligplaats nemen, 

dat de scheepvaart niet wordt belemmerd. Voor smal vaarwater, een engte (een engte is een plek in 

een nauw vaarwater waar twee schepen elkaar niet kunnen passeren), geldt ingevolge artikel 7.02 

BPR dat daar of in de nabijheid daarvan geen ligplaats door een vaartuig mag worden ingenomen. 

Dit verbod geldt ingevolge deze bepaling indien door het afmeren of stilleggen van  een vaartuig 

een engte zou ontstaan. Voor zover er al sprake zou zijn van de hinder door het afsluiting van de 

doorvaart van de Dorpsgracht door varende bezoekers van de ijsverkoopgelegenheid bij 

Binnenpad 64 geldt dat dit op grond van het BPR niet is toegestaan. Het komt alsdan aan op 

handhaving van de regelgeving. Bij de ruimtelijke afweging over het wel/of niet toestaan van een 

nieuwe activiteit door afwijking van of opname in het bestemmingsplan mag bij de beoordeling 

van de gevolgen daarvan voor de omgeving echter worden uitgegaan van normaal gedrag 

conform de geldende wet- en regelgeving. De door indiener veronderstelde problemen voor zijn 

bootverhuurbedrijf vormen aldus geen reden om de mogelijkheid van complementaire daghoreca 

bij Binnenpad 64 toch niet toe staan. 
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De verleende omgevingsvergunning voor de complementaire daghoreca voor Binnenpad 64 geeft 

wel aanleiding om de in het ontwerpbestemmingsplan voorziene functie-aanduiding voor deze 

activiteit aan te passen. In de aanduiding zal worden opgenomen dat de toegestane horeca-

activiteit de productie en verkoop van consumptie-ijs betreft waarvan de totale oppervlakte 

inclusief terras maximaal 100 m2 bedraagt. Deze oppervlakte is beleidsmatig de maximaal 

toelaatbare oppervlakte voor complementaire daghoreca (zie artikel 13.6.3 van het 

ontwerpbestemmingsplan) en is bij de beslissing op bezwaar naar aanleiding van de tegen de 

omgevingsvergunning voor de complementaire daghoreca ook als voorwaarde aan deze 

vergunning verbonden. Deze voorwaarde wordt aldus ook in de bestemmingsomschrijving van 

artikel 13.1.1 van het ontwerpbestemmingsplan verwerkt. 

 
4.27.2. Ontbrekende en onjuiste aanduidingen/bestemming 

Volgens de cliënt van indiener 27 ligt de op verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan 

opgenomen functieaanduiding voor rondvaart- en botenverhuur ter plaatse van de Dorpsgracht 

voor het perceel Binnenpad 111 aan de verkeerde kant. Deze aanduiding hoort volgens cliënt van 

indiener 27 aan deze zijde van Binnenpad 111 te liggen en niet, zoals nu in het 

ontwerpbestemmingsplan is opgenomen, aan de zijde van Binnenpad 66. 

Daarnaast bevindt zich achter het perceel Binnenpad 105 een insteekhaven waar boten afmeren. 

Op de verbeelding is deze insteekhaven niet weergegeven maar heeft het water de bestemming 

‘Tuin’ gekregen (de aanduiding voor de bootverhuur is volgens cliënt van indiener 27 voor deze 

locatie wel correct opgenomen). Indiener 27 verzoekt namens zijn cliënt om deze haven de 

bestemming water te geven. 

 

Reactie: 

 

Volgens de in 2012 aan cliënt van indiener verleende vaarvergunning liggen de locaties waar de 

botenverhuur in de Dorpsgracht mag plaatsvinden voor de percelen Binnenpad 105 en 111, zie 

hieronder (de met de kleur geel aangeduide locaties). De locatie ter hoogte van Binnenpad 111 is 

inderdaad abusievelijk op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel aan 

de overkant Binnenpad 66 geprojecteerd. Dit is uiteraard niet de bedoeling. De verbeelding zal op 

dit punt worden aangepast door de betreffende aanduiding op de verbeelding te verplaatsen naar 

de locatie voor het perceel Binnenpad 105, conform de verleende vaarvergunning. 
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Met zijn opmerking over de insteekhaven doelt cliënt van indiener 27 op de insteekhaven die zich 

aan de achterzijde van het perceel Binnenpad 105 bevindt zoals globaal aangeduid met de rode 

omlijning op onderstaande luchtfoto. 

 

 
 

Deze locatie heeft op grond van het huidige bestemmingsplan c.q. de beheersverordening de 

bestemming Tuinen., zie hieronder.  

 

 
 

In het ontwerpbestemmingsplan is deze tuinbestemming gehandhaafd, waarbij de aanwezigheid 

van water krachtens de regels van het ontwerpbestemmingsplan is toegestaan. De aanwezigheid 

van de insteekhaven van cliënt van indiener is dan ook in overeenstemming met deze bestemming 

Tuin nu deze is bedoeld voor eigen gebruik en/of het botenverhuurbedrijf van client van indiener 

27 (dat eveneens past in het bestemmingsplan). De bestemming Water van het 

ontwerpbestemmingsplan is (dan ook) niet bedoeld als een bestemmingsregeling voor al het 

feitelijk in het plangebied aanwezige water. De bestemming Water met name bedoeld voor de 

grotere, voor een ieder toegankelijke wateroppervlakten. Water dat met een beperkte oppervlakte 

en/of water dat meer privé-doeleinden wordt gebruikt kan in het ontwerpbestemmingsplan ook in 

andere bestemming zijn gesitueerd zoals de bestemming Tuin. Omzetting van de voor de 

insteekhaven geldende Tuinbestemming naar de bestemming Water is dan ook niet nodig en zou 

voor cliënt van indiener 27 vooral neerkomen op een beperking in zijn gebruiksmogelijkheden ten 

opzichte van de huidige regeling. 
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4.27.3. Bouwvlak voor schuur 

Op het perceel Binnenpad 101 is een schuur aanwezig die eigendom is van de cliënt van indiener 

27. In deze schuur wonen de ouders van cliënt. Deze schuur is niet op de verbeelding van het 

bestemmingsplan opgenomen. Namens zijn cliënt verzoekt indiener 27 om dit alsnog met behulp 

van een bouwvlak te doen. Verder willen cliënt en zijn ouders                                                         deze 

schuur graag verplaatsen naar het perceel Binnenpad 111 en verzoekt om deze mogelijkheid in het 

bestemmingsplan op te nemen. Volgens cliënt leidt dit niet tot extra verstening aan het Binnenpad 

en past de verplaatsing van de schuur binnen de grenzen van het beschermde dorpsgezicht.  

 

Reactie: 

 

De betreffende schuur is in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen in de aanduiding 

bijgebouwen toegestaan en is een bijgebouw horende bij de woning Binnenpad 101, zie hieronder. 

Nu het hier zowel in het huidige bestemmingsplan als in het ontwerpbestemmingsplan gaat om 

een bijgebouw is toekenning van een bouwvlak niet nodig. Bouwvlakken worden om de 

hoofdbebouwing geprojecteerd. 

 

 
 
4.27.4. Verplaatsing schuur 

Client van indiener geeft aan dat er ver achter op het perceel Binnenpad 101 nog een schuur staat. 

Client  en zijn ouders willen deze schuur graag verplaatsen naar het perceel Binnenpad 111 en 

verzoekt om deze mogelijkheid in het bestemmingsplan op te nemen. Volgens cliënt leidt dit niet 

tot extra verstening en aan het Binnenpad en past de verplaatsing van de schuur binnen de 

grenzen van het beschermde dorpsgezicht.  

 

Reactie: 

 

De locatie achter de woonbestemming voor Binnenpad 101 heeft in het ontwerpbestemmingsplan 

de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie gekregen. Binnen het bouwvlak is daar één 

recreatiewoning toegestaan. Buiten het bouwvlak is geen bebouwing in de vorm van gebouwen 

mogelijk. Vrijstaande bijgebouwen bij recreatiewoningen zijn in het ontwerpbestemmingsplan 

aldus geen toegelaten bouwwerken. 
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Deze regeling in het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met de huidige recreatieve bestemming  

(Zomerhuisjesterrein) van deze locatie op grond van de beheersverordening, zie hieronder. 

 

.  

 

De locatie Binnenpad 111 heeft in het ontwerpbestemmingsplan een woonbestemming. Nu hier 

gaat om verschillende functies (recreatie en wonen) ligt het om die reden al niet voor de hand om 

de bebouwingsmogelijkheden van beide functies met elkaar te gaan verrekenen. Daarnaast geldt 

dat binnen de woonbestemming voor Binnenpad 111 de bouw van een schuur als bijgebouw bij de 

woning is toegestaan. In het ontwerpbestemmingsplan is daarbij een duidelijke afweging gemaakt 

ten aanzien van de vraag hoeveel erfbebouwing binnen een woonbestemming mogelijk is. Het 

creëren van een extra bouwmogelijkheid bovenop de binnen een woonbestemming toegestane 

bebouwingsruimte door “verplaatsing” van een bouwmogelijkheid van elders is ruimtelijke gezien 

niet wenselijk omdat op dat betreffende woonperceel dan wel een te grote 

bebouwingsmassa/verstening ontstaat of kan ontstaan. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet dan 

ook niet in dergelijke salderingsregelingen. Per saldo geldt in dit geval dat het weghalen van de 

schuur binnen de recreatieve bestemming op grond van het ontwerpbestemmingsplan mogelijk is 

en ook kan worden gezien als een ruimtelijke wenselijk ontwikkeling maar het herbouwen van 

deze schuur bij de woning Binnenpad 111 bovenop wat het ontwerpbestemmingsplan voor dit 

perceel aan bebouwing krachtens de beoogde woonbestemming mogelijk maakt, ruimtelijk niet 

aanvaardbaar is. 

 
4.27.5. Rietoverkapping 

Cliënt van indiener 27 wil graag een overkapping op het perceel Binnenpad 111 realiseren ten 

behoeve van de opslag van riet in het kader van natuurbeheer. In het ontwerpbestemmingsplan is 

voor deze overkapping geen bouwvlak opgenomen. Namens zijn cliënt verzoekt indiener 27 om 

daarvoor alsnog een bouwvlak op te nemen. 
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Reactie: 

 

Indiener 27 geeft in zijn zienswijze geen maatvoering van de overkapping aan en maakt ook niet 

duidelijk waar deze overkapping op het perceel zou moeten worden gebouwd. Een concrete 

ruimtelijke beoordeling van dit initiatief is daardoor niet goed mogelijk.  

Binnen de voor Binnenpad 111 geldende woonbestemmingsplan is de realisering van een beperkte 

overkapping mogelijk ten behoeve van het woongebruik. Indien cliënt van indiener een meer 

bedrijfsmatige opzet voor ogen staat, geldt dat een rietteeltbedrijf een bedrijfsmatige activiteit is 

die niet past binnen een woonbestemming. De vraag of een rietteeltbedrijf als een nieuwe 

ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse mogelijk is, is een vraag die buiten het bestek van het 

ontwerpbestemmingsplan , dat is gericht op het creëren van een nieuwe passende planologische 

regeling voor de huidige situatie, valt.  

 
4.27.6. Conclusie 

De zienswijze van cliënt van indiener geeft geen aanleiding om over te gaan tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan, met uitzondering van de aanduiding voor de bootverhuur in de 

Dorpsgracht ter hoogte van Binnenpad 66. De verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zal 

op dit punt worden aangepast door deze aanduiding te verplaatsing naar de locatie voor het 

perceel Binnenpad 111 conform de vaarvergunning van 2012. Daarnaast zal met betrekking tot de 

complementaire daghoreca bij Binnenpad 64 een maximale omvang van 100 m2 worden 

opgenomen en zal worden vastgelegd dat het hier gaat om de productie en verkoop van 

consumptie-ijs. 

 

4.28. Indiener 28 

4.28.1. Vergroten bouwvlak voor jachthavenbedrijf 

Indiener 28 geeft aan dat zijn cliënt de eigenaar is van de jachthaven aan de Jonenweg 1c. Zijn 

cliënt wil de huidige bedrijfshal graag vervangen door een nieuwe, grotere bedrijfshal in 

combinatie met een bedrijfswoning. Bedoeling van dit nieuwe pand is om de locatie 

onderhoudswerkzaamheden voor de in de haven liggende schepen beter te kunnen uitvoeren. 

Volgens indiener 28 is op grond van het huidige bestemmingsplan een bedrijfswoning ter plaatse 

(al) mogelijk. Voor deze ontwikkeling moet in het nieuwe bestemmingsplan een groter bouwvlak 

worden opgenomen. Met behulp van een schets heeft indiener 28 het beoogde bouwvlak in zijn 

zienswijze aangegeven, zie hieronder. 
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Het in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen bouwvlak wordt daarmee in oostelijke richting 

uitgebreid en komt gedeeltelijk te liggen op de bestemming Tuin-1 naast de weg. Indiener 28 

verzoekt in dit verband tevens om dit deel van deze tuinbestemming om te zetten naar een de 

bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’.  

 

Reactie: 

 

De herziening van het bestemmingsplan is gericht op het treffen van een actuele planologische 

regeling voor de huidige situatie. Dat wil zeggen dat alleen bestaande situaties (bestaande 

bestemmingen) worden vastgelegd.  

 

In het ontwerpbestemmingsplan is op basis van de bestaande situatie voor de locatie Jonenweg 1c 

de bestemming Recreatie-Jachthaven opgenomen, zie hieronder. Voor het aanwezige 

bedrijfsgebouw is een bouwvlak opgenomen. De bouw van een bedrijfswoning is volgens deze 

bestemming op deze plek niet mogelijk. 
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Deze bestemming sluit aan bij de huidige bestemming van het geldende bestemmingsplan/de 

beheersverordening waarin voor deze locatie ook (al) de bestemming Jachthaven is opgenomen. In 

de huidige bestemmingsplanregeling is op deze plek echter niet voorzien in een bouwvlak of de 

mogelijkheid van een bedrijfswoning, zie hieronder.  

 

 
 

In het ontwerpbestemmingsplan is de huidige bestemmingsplanregeling voor de locatie Jonenweg 

1c dus overgenomen, met de toevoeging dat voor het aanwezige bedrijfsgebouw nu wel een 

bouwvlak opgenomen. Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan/de beheersverordening 

regelt het ontwerpbestemmingsplan dus een inpassing van het bestaande bedrijfsgebouw. 

Nieuwe(re) ontwikkelingen worden, gezien de hiervoor genoemde bedoeling van dit plan, in 

principe niet in dit (nieuwe) bestemmingsplan opgenomen, tenzij sprake is van een concreet 

verzoek dat zodanig is onderbouwd dat dit op ruimtelijke aanvaardbaarheid kan worden 

beoordeeld. De vraag van indiener komt ten opzichte van het nu opgenomen bouwvlak neer op 

een aanzienlijke vergroting van de bedrijfsbebouwing en de realisering van een nieuwe 

bedrijfswoning. In dit geval is sprake van een verzoek, dat niet is onderbouwd. Zo bevat de 

zienswijze geen informatie over de noodzaak voor de bedrijfswoning en geen toelichting op de 

omvang van de bedrijfsvoering in relatie tot de voorgestelde vergroting van het bouwvlak en de 

inpasbaarheid daarvan voor de omgeving. 

 

Vanwege het feit dat het verzoek niet is onderbouwd, kan het in dit stadium niet zorgvuldig 

worden beoordeeld. Met indiener 28 kan wel een overleg worden opgestart om te komen tot een 

onderbouwd verzoek (inclusief benodigde onderzoeken) dat als basis voor een ruimtelijke 

beoordeling kan dienen. Indien blijkt dat medewerking kan worden verleend, zijn er, buiten het 

bestemmingsplan om, mogelijkheden aanwezig op basis waarvan medewerking kan worden 

verleend. 

 

Deze zienswijze onder nummer 9 heeft ook betrekking op het perceel Jonenweg 1c. Deze 

zienswijze bevat een verzoek tot wijziging van de bestemming ‘Tuin-1’ in de bestemming 

‘Recreatie – Jachthaven’. Zie voor een reactie op dit verzoek, de reactie op zienswijze nummer 9. 

 
4.28.2. Conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. De zienswijze 

komt neer op een verzoek of initiatief voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling waarvan de 



62 

 

 

 

ruimtelijke aanvaardbaarheid (nog ) niet vaststaat en ook nog niet kan worden vastgesteld. 

Indiener28  heeft de mogelijkheid om buiten deze bestemmingsplanprocedure om een 

onderbouwd verzoek in te dienen voor de vergroting van de bedrijfsruimte met bedrijfswoning. 

Als na beoordeling van dat verzoek blijkt dat deze ontwikkeling ruimtelijk passend is, kan 

daarvoor een aparte ruimtelijke (vergunnings)procedure voor worden gevolgd.   

 

4.29. Indiener 29 

4.29.1. Niet tijdig actualiseren bestemmingsplan 

Volgens indiener 29 heeft het gemeentebestuur de plicht om iedere 10 jaar het bestemmingsplan te 

actualiseren. Dat is voor Giethoorn naar de mening van indiener 29 sinds 1994 niet het geval. De 

gemeente heeft jegens indiener daarmee niet medewerkend opgesteld. Voor burgers zijn er veelal 

geen mogelijkheden aan hetgeen bijdraagt aan de woon- en gebruiksmogelijkheden voor hun 

opstallen. 

 

Reactie: 

 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is per 1 juli 2008 de verplichting opgenomen om een 

bestemmingsplan eens in de 10 jaar te herzien. De termijn van 10 jaar wordt gerekend vanaf het 

moment van vaststelling van het bestemmingsplan. Voor bestemmingsplannen die op het moment 

van inwerkingtreding al langer dan vijf jaar van kracht waren gold een aparte regeling op grond 

waarvan deze plannen uiterlijk in 2013 zouden moeten worden vervangen door een nieuw 

planologisch regime. Voor Giethoorn is invulling aan deze verplichting gegeven door het 

vaststellen van een beheersverordening op 18 juni 2013. Daarna is de actualisering van 

planologisch regime voor Giethoorn ter hand genomen door het opstellen van een nieuw digitaal 

bestemmingsplan voor deze kern. Het ontwerpbestemmingsplan vormt daar de uitkomst van. Los 

daarvan geldt dat het ruimtelijke beleid uiteindelijk bepaalt in hoeverre medewerking kan worden 

verleend aan nieuwe ruimtelijke initiatieven (in afwijking van het geldende bestemmingsplan.). In 

dat verband is door de gemeenteraad onder meer de Notitie facetbeleid vastgesteld. Deze notitie 

geldt ook voor Giethoorn. Aan nieuwe ruimtelijke initiatieven die passen in dat beleid is ook in 

Giethoorn de afgelopen periode medewerking verleend, vaak via de weg van een vrijstelling of 

omgevingsvergunning.  

 
4.29.2. Oppervlakte botenhuis 

Naar het oordeel van indiener is de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen maximale 

oppervlakte van een botenhuis van 25 m2 te klein. In Giethoorn beschikken huishoudens vaak over 

meerdere vaartuigen. De toegestane goot- en bouwhoogte van een botenhuis (respectievelijk 3,50 

en 4,00 meter) acht indiener 29, gezien de beperkte doorvaarthoogte van de bruggen in Giethoorn, 

dan weer te hoog. Bewoners zijn volgens indiener gebaat bij botenhuizen met een grotere 

oppervlakte. Ook is bij de hoogtematen voor botenhuizen geen 0-peil aangegeven. Als wordt 

gerekend vanuit het oppervlaktewater moet volgens indiener 29 het NAP-peil worden toegevoegd. 

Verder is naar de mening van indiener 29 de beantwoording bij paragraaf 4.9.1 van de reactienota 

voor de zienswijzen van eerste ontwerpbestemmingsplan niet juist. De opmerking dat er in 

Giethoorn ruime mogelijkheden zijn voor het afmeren van boten is volgens indiener 29 niet juist. 

Er zijn volgens indiener 29 bij geen passende overkapte ligplaatsen in Giethoorn. Bovendien gaat 

de gemeente voorbij aan het feit dat het van oudsher gebruikelijk is dat de bewoners van 
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Giethoorn hun vaartuigen bij hun eigen woning afmeren. Indiener 29 wenste regeling met 

betrekking tot de maximale oppervlakte van botenhuizen verruimd te zien. 

 

Reactie: 

 

Op dit onderdeel van de zienswijze van indiener 29 is grotendeels al ingegaan bij de 

beantwoording van de zienswijzen over het eerdere ontwerpbestemmingsplan. Indiener 29 heeft 

toen al een soortgelijke zienswijze ingediend. Voor de beantwoording van de opmerkingen van 

indiener 29 over de maximale oppervlakte van een botenhuis kan dus in de eerste plaats worden 

verwezen naar de reactie bij paragraaf 4.9.1 van de Reactienota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn van 2016. De botenhuisregeling is een algemene regeling die 

voor alle percelen met dezelfde woonbestemming geldt en is bedoeld om in aanvulling op de 

reguliere bijgebouwenregeling, een overdekt onderkomen voor het afmeren van een (klein) 

recreatief vaartuig of vaartuigen, zoals die (ook) in Giethoorn vaak voorkomen, mogelijk te maken. 

Het enkele feit dat er in Giethoorn huishoudens zijn die over meerdere (grotere) boten beschikken, 

impliceert niet dat om die reden het bouwen van meerdere of grotere botenhuizen in het 

bestemmingsplan (maar) mogelijk moet worden gemaakt. 

Voor wat betreft de maatvoering van botenhuizen geldt dat volgens artikel 2 van het 

ontwerpbestemmingsplan moet worden gemeten vanaf het peil. Het peil is verder omschreven in 

artikel 1.121 van de bestemmingsplanregels. Aldus voorziet het ontwerpbestemmingsplan (ook) 

voor botenhuizen in een meetregeling. De bouwhoogte van een botenhuis hoeft verder niet exact 

op de brughoogte in Giethoorn te zijn afgestemd. Met deze bouwhoogte van 4,00 meter is geborgd 

dat een botenhuis niet hoger kan zijn dan een regulier bijgebouw maar over het algemeen juist 

lager zal zijn en dus ruimtelijk een ondergeschikt bouwwerk is ten opzichte van het hoofdgebouw 

en de daarbij behorende bijgebouwen. Met een bouwhoogte van 4,00 meter is het mogelijk om het 

botenhuis naast het afmeren van een vaartuig ook te gebruiken voor de opslag van bijhorende 

materialen en een vaartuig eventueel in en uit het water te hijsen. Indien de maximale hoogte van 

een botenhuis wordt verlaagd nemen de gebruiksmogelijkheden van dit bouwwerk af terwijl dat 

ruimtelijk niet nodig is. 

Met de door indiener 29 aangehaalde opmerking in 4.9.1 over de mogelijkheden van het afmeren 

van boten is niet (uitsluitend) gedoeld op overkapte mogelijkheden maar op de 

afmeermogelijkheden in het algemeen (dus ook in de buitenlucht). Die zijn er zeker en het 

ontwerpbestemmingsplan houdt hier ook rekening mee in die zin dat het afmeren van een 

vaartuig bij een woonperceel voor eigen gebruik past binnen de woonbestemming van het 

ontwerpbestemmingsplan. Dat bewoners hun (plezier)vaartuig bij eigen woning afmeren is het 

ontwerpbestemmingsplan dus onderkend.  

 
4.29.3. Botenhuis - bijgebouw  

Volgens indiener 29 geldt dat botenhuizen die groter zijn van 25 m2 onder de bouwregeling van 

bijgebouwen vallen. Indiener 29 acht deze regeling hoogst bijzonder en niet productief. Hij zou 

graag zien dat de gemeente toestaat om de oppervlakte van bijgebouwen en de maximale 

oppervlakte van een botenhuis te salderen.  
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Reactie: 

 

In het ontwerpbestemmingsplan is , mede om het behoud van de ruimtelijke en 

stedenbouwkundige kwaliteit,  het maximaal te realiseren aantal vierkante meters aan 

bijgebouwen in het bestemmingsplan gerelateerd aan de oppervlakte van het kadastrale perceel.  

 

Het is aan de eigenaar van een perceel, hoe met realisering van het aantal vierkante meters aan 

bijgebouwen wordt omgegaan. Het bestemmingsplan biedt hiervoor de ruimte. Het aantal 

vierkante meters voor bijgebouwen kan gebruikt worden voor vergroting van de woning of 

uitsluitend voor het bouwen van bijgebouwen (inclusief botenhuis groter dan 25 m²). Naast het 

maximale aantal vierkante meters voor bijgebouwen kan een botenhuis met een oppervlakte van 

25 m² worden gerealiseerd. 

Het bestemmingsplan bevat hierdoor een voldoende aantal vierkante meters voor realisering van 

bijgebouwen en is het niet nodig om in de regels van het bestemmingsplan een saldering met 

betrekking tot de oppervlakten van bijgebouwen op te nemen. 

 
4.29.4. Hoofdgebouw – bijgebouw 

Volgens indiener 29 geldt voor veel woningen dat een deel van het hoofdgebouw reeds is 

aangemerkt als bijgebouw. Daardoor lijkt de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 

verruiming ten aanzien van de maximale oppervlakte van bijgebouwen van 50 m2 naar 100 m2 

substantieel maar in de praktijk is dit veelal niet voldoende om aan noodzakelijke wensen te 

voldoen. De percelen in Giethoorn zijn in de optiek van indiener 29 veelal dusdanig groot dat het 

toestaan van grotere bijgebouwen niet als storend hoeft te worden ervaren. Bovendien zijn volgens 

indiener op bijna alle percelen aan de Beulakerweg bijgebouwen aanwezig die nooit zijn vergund 

waardoor er praktisch gezien veelal geen sprake is van uitbreiding. 

 

Reactie: 

 

Ook dit onderdeel van de zienswijze van indiener 29 is inhoudelijk grotendeels gelijk aan datgene 

wat indiener 29 al eerder bij zijn zienswijze tegen het eerste ontwerpbestemmingsplan naar voren 

heeft gebracht. Ter beantwoording van dit onderdeel wordt daarom verwezen naar paragraaf 4.92. 

en 4.9.3 van de Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn van 2016.   

 

Een bijgebouw wordt in het ontwerpbestemmingsplan omschreven als een vrijstaand of 

aangebouwd gebouw dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Deze definitie is 

niet wezenlijk anders dan de omschrijving van een bijgebouw in het huidige bestemmingsplan van 

1994 c.q. de beheersverordening. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de bouwvlakken om de 

bestaande hoofdgebouwen geprojecteerd. Achter de bouwvlakken liggen de bouwaanduidingen 

voor de bijgebouwen voor de bestaande en (eventueel) nieuwe bijgebouwen. Per saldo nemen de 

mogelijkheden voor de bouw van bijgebouwen in het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van 

de huidige planregeling (wel degelijk) toe. Nu is maximaal 50 m2 aan bijgebouwen toegestaan. In 

het ontwerpbestemmingsplan is, afhankelijk van de grootte van het bouwperceel, ter plaatse van 

de aanduiding voor bijgebouwen maximaal 100 m2 toegestaan. Daarnaast is met inachtneming van 

bepaalde randvoorwaarden op grond van vergunningsvrije bouwmogelijkheden het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) voor een perceel als dat van indiener 29 maximaal 150 m2 aan bijgebouwen 

toegestaan, inclusief de bouwmogelijkheden van het (ontwerp)bestemmingsplan. Met deze 

oppervlakte aan bijgebouwen bij woningen zijn er (ruim) voldoende gebruiksmogelijkheden voor 
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een goede bewoning van de betreffende woningen, ook naar moderne maatstaven. Dat er feitelijk 

al woningen in Giethoorn zijn die voldoen aan dit ruimtelijk eindbeeld maakt dit niet anders. Een 

verdere verruiming van de bebouwingsmogelijkheden voor bijgebouwen bij woningen wordt niet 

overwogen omdat de omvang aan bijgebouwen in verhouding moet staan tot het hoofdgebouw 

waarbij de bijgebouwen horen en het gelet op de ruimtelijke karakteristiek van Giethoorn 

wenselijk is dat de woonpercelen niet volledig met erfbebouwing kunnen worden vol gezet. 

 
4.29.5. Afstand tot de perceelsgrens 

Indiener 29 vindt het bijzonder dat ook op grote percelen tot aan de perceelgrens bebouwing mag 

plaatsvinden terwijl groene buffers tussen particuliere opstellen en een provinciale weg voor de 

gemeente van essentieel belang lijken te zijn. Indiener 29 wil graag dat in het nieuwe 

bestemmingsplan wordt opgenomen dat bebouwing minstens 3 meter uit de erfgrens gevestigd 

dient te worden. 

 

Reactie: 

Ook voor dit onderdeel van de zienswijze van indiener kan worden verwezen naar de 

beantwoording van zijn eerdere zienswijze, zie paragraaf 4.9.4 van de Reactienota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn uit 2016.  

In het bestemmingsplan wordt geen regeling opgenomen die voorschrijft dat bebouwing op een 

afstand van tenminste 3 meter van de perceelgrens moet worden gerealiseerd. Hiermee wordt 

aangesloten bij de regeling in het privaatrecht voor wat betreft het burenrecht. Op grond van het 

privaatrecht, mag bebouwing tot op de perceelgrens worden gebouwd. Daarmee wijkt het 

ontwerpbestemmingsplan overigens ook niet af van de huidige regeling in de beheersverordening. 

 
4.29.6. Uitbreiden bebouwingsvlak 

Indiener 29 geeft aan dat geheel achter op zijn perceel vroeger een oude schuur aanwezig was. 

Deze schuur is in 2008 afgebroken. Indiener 29 wil graag dat het bebouwingsvlak verder naar 

achter wordt uitgebreid tot aan de perceelgrens met het achterliggende perceel (perceel 484) en ook 

op een deel van het perceel 486 wordt geprojecteerd. Indiener heeft bij zijn zienswijze een tekening 

gevoegd waarop deze uitbreiding staat aangegeven, zie hieronder. 
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Op dit perceel staan reeds opstallen die indiener 29 voornemens wil afbreken en wil vervangen 

door een grote schuur. Deze schuur wil indiener 29 bouwen achter het bestaande bijgebouw en 

haventje. Indiener 29 biedt aan om als deze uitbreiding in het bestemmingsplan wordt opgenomen 

substantiële kwaliteitsverbetering door te voeren met als doel de “groene buffer” tussen de 

bebouwing en de Nieuwe Beulakerweg te versterken. De schuur kan in dit verband ook worden 

gebruikt om opslag van bouwmateriaal en openhaardhout in een nette schuur op te slaan. 

 

Reactie: 

 

Ook dit onderdeel van de zienswijze heeft indiener 29 grotendeels al eerder in zijn eerste 

zienswijze aangevoerd. Voor de beantwoording kan dus worden verwezen naar het antwoord dat 

al op zijn eerste zienswijze is gegeven, zie paragrafen en 4.9 3 en 4.9.6 van de Reactienota 

zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Giethoorn van 2016.  

In het ontwerpbestemmingsplan is voor het perceel Beulakerweg 60 een bestemmingsvlak 

opgenomen dat is afgestemd op de feitelijke situatie.  

 

 
 

Zoals in paragraaf 4.4.1 van de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Giethoorn van 

2016 is aangegeven is dit bestemmingsvlak ten opzichte van de huidige bestemming van het 

huidige bestemmingsplan uit 1994 c.q. de beheersverordening aangepast/vergroot. 

Zoals in de genoemde paragrafen 4.9.3 en 4.9.6 van deze eerdere reactienota is toegelicht, is er geen 

aanleiding om, in het kader van deze bestemmingsplanprocedure, de voor Beulakerweg 60 in het 

ontwerpbestemmingsplan voorziene woonbestemming en bebouwingvlak verder te vergroten op 

de door indiener 29 voorgestelde wijze. Dit zou leiden tot meer erfbebouwing(smogelijkheden) bij 

deze woning dan het ruimtelijke uitgangspunt waar het ontwerpbestemmingsplan vanuit gaat. De 

argumenten die indiener 29 daarvoor aanvoert, namelijk vergroting van zijn woongenot in de 

vorm van een nieuwe grote schuur, bieden daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. Bovendien 

doet deze vergroting afbreuk aan de groene overgangszone tussen de weg N334 en de 

achterliggende woonpercelen, zoals ook al is toegelicht in paragraaf 4.4.1 en 4.9.6 van de eerdere 

reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Giethoorn van 2016. Uitgangspunt van het 

ontwerpbestemmingsplan is om deze “groene buffer” vrij te houden van bebouwing. Het 

argument dat er volgens indiener 29 binnen het groen gekleurde deel van de percelen 860 en 486 al 

bebouwing in de vorm van kleine opstallen, waaronder een geitenhok aanwezig is en er opslag 

van allerlei materialen plaatsvindt maakt dit anders. Deze bouwwerken en buitenopslag zijn qua 

ruimtelijke uitstraling op de omgeving niet vergelijkbaar met een grotere schuur (van niet nader 

aangeduide omvang). En deze bebouwing en opslag zijn verder (al) niet in overeenstemming met 
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het huidige bestemmingsplan van 1994 c.q. de beheersverordening. Op grond van de huidige 

bestemmingsplanregeling hebben deze perceelsgedeelten de bestemming Bos c.q 

beplantingsstrook, zie hieronder. 

 

 
 

Gronden met de bestemming Bos c.q. beplantingsstrook zijn bestemd voor (hoog-)opgaande, 

afschermende beplanting, alsmede voor het behoud en herstel van de landschappelijke waarden 

met daarbij behorende andere bouwwerken. Binnen deze geldende bestemming Bos zijn 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijn ten dienste van deze bestemming met een hoogte 

van 2,50 meter. Bebouwing die wordt gebruikt ten behoeve van woondoeleinden is binnen deze 

bestemming niet toegestaan. Het gebruik van gronden als stort- of opslagplaats voor al dan niet 

aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen materialen, met uitzondering van opslag in het 

kader van het normale onderhoud, is op grond van artikel 37 van het huidige bestemmingsplan uit 

1994 c.q. de beheersverordening (al) niet toegestaan. De aanwezigheid van deze opslag en 

bebouwing is daarmee geen ruimtelijke argument voor de bouw van een schuur (als een 

vervangend bouwwerk). Dat op het groen gearceerde gedeelte volgens indiener 29 geen enkele 

boom (meer) staat, is in het ontwerpbestemmingsplan ondervangen door de huidige 

bosbestemming te vervangen de bestemming Tuin waarvan de doelomschrijving qua beplanting 

ruimer is dan het doel van (hoog)opgaande afschermde beplanting. De afwezigheid van bomen 

impliceert in dat opzicht dan ook niet dat de bouw van nieuwe bijgebouwen bij een woning 

onvermijdelijk of aangewezen is. 

 
4.29.7. Nieuw botenhuis 

Indiener 29 wenst verder op de perceelgrens tussen perceel 485 en 486 een nieuw botenhuis op te 

richten. Daar heeft 70 jaar lang een botenhuis gestaan. Indiener 29 verzoekt daarom op aan deze 

locatie de bestemming ‘Water” toe te kennen. 

 

Reactie: 

 

Duidelijk is dat op de betreffende locatie nu geen botenhuis (meer) aanwezig is. Op grond van de 

huidige bestemmingsplanregeling heeft deze locatie geen waterbestemming. De locatie heeft in het 

huidige bestemmingsplan uit 1994 c.q. de beheersverordening de bestemming Bos c.q. 

beplatingsstrook (zie de uitsnede van de bestemmingsplankaart bij paragraaf 4.29.6). Binnen deze 

bestemming is de bouw van een gebouw als een botenhuis niet mogelijk. 
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In het ontwerpbestemmingsplan is (wel) een regeling voor de bouw van botenhuizen bij woningen 

opgenomen. Uitgangspunt is dat er per woning maximaal één botenhuis is toegestaan op het 

betreffende woonperceel.  

In het ontwerpbestemmingsplan heeft deze locatie, zoals bij paragraaf 4.29.6 is aangegeven, de 

bestemming Tuin-1 gekregen. Binnen deze bestemming is de aanwezigheid van water als 

onderdeel van het tuingebruik mogelijk. De bouw van een nieuw botenhuis is binnen deze 

tuinbestemming (ook) niet mogelijk. Het is niet de bedoeling van het ontwerpbestemmingsplan om 

voor dit gebied (meer) woonbebouwing mogelijk te maken (zie ook de vorige paragraaf). 

 

Conform de regeling in het geldende bestemmingsplan uit 1994 c.q. de beheersverordening is de 

bestemming Water bedoeld voor de grotere wateroppervlakken zoals vaarten, sloten en grachten 

met een openbaar karakter waar het gebruik van het water niet alleen is voorbehouden aan de 

eigenaar of rechthebbende en niet voor privé-water dat onderdeel uitmaakt van of aansluit bij een 

woonperceel of tuin. Voor toekenning van de gevraagde waterbestemming bestaat aldus geen 

aanleiding. Dit temeer daar deze toekenning, gelet op de door indiener 29 geuite bouwwens, zou 

kunnen leiden tot de realisering van een botenhuis op een locatie waarvan het gezien de 

systematiek van het ontwerpbestemmingsplan niet de bedoeling is om daar een nieuw gebouw te 

realiseren. 

 
4.29.8. Tuin – Tuin-1 

Het is voor indiener 29 niet duidelijk voor welk deel van zijn perceel de bestemming ‘Tuin’ geldt 

en voor welk  deel ‘Tuin-1’. Indiener 29 neemt daarom aan dat voor zijn perceel alleen de 

bestemming ‘Tuin’ van toepassing is. 

 

Reactie: 

 

Ter beantwoording van dit onderdeel van de zienswijze van indiener 29 wordt verwezen naar de 

uitsnede van de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zoals weergegeven bij paragraaf 

4.29.6 Het deel van het perceel Beulakerweg 60 voor de woning (dus het deel tussen de 

Beulakerweg en de voorkant van de woning) heet de bestemming Tuin. Het gebied achter de 

woning en achter de woonbestemming (dus de woonbestemming en de weg N242) heeft de 

bestemming Tuin-1. 

 
4.29.9. Conclusie 

De zienswijze van indiener 29 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.30. Indiener 30 

4.30.1. Vergroten bestemmingsvlak bedrijf 

Indiener 30 exploiteert ter plaatse van het perceel Beulakerweg 129 een bedrijf gericht op o.a. 

grondverzet, stratenmakerij, tuinonderhoud, rioleringswerkzaamheden, transport over water etc. 

Een deel van het achterliggende land wordt door indiener 30 gebruikt voor de opslag van 

materiaal (grond, zand, stenen) en machines. Deze situatie is volgens indiener 30 in elk geval al 11 

jaar aanwezig. Indiener 30 verzoekt om de bedrijfsbestemming c.q. het bouwvlak verder naar 

achter toe uit te breiden, gelijk aan de achtergrens van het plangebied voor de nieuwe basisschool.  
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Reactie: 

 

De herziening van het bestemmingsplan Giethoorn is gericht op het treffen van een actuele, 

uniforme planologische regeling voor de huidige situatie. Dat wil zeggen dat alleen bestaande 

situaties (bestaande bestemmingen) worden vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden in 

principe niet in het bestemmingsplan opgenomen, tenzij sprake is van een concreet verzoek dat 

zodanig is onderbouwd dat dit op ruimtelijke aanvaardbaarheid kan worden beoordeeld. In dit 

geval is geen sprake van een onderbouwd verzoek.  

 

In de “Reactie nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Giethoorn”, op basis van het 

voorontwerpbestemmingsplan, is aangegeven dat de gevraagde ontwikkeling niet in het 

bestemmingsplan zal worden overgenomen, maar dat een afweging zal worden gemaakt op basis 

van een afzonderlijk verzoek. Tot op heden is een dergelijk verzoek niet ingediend. Ook in de 

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn van 2016 voor het eerste 

ontwerpbestemmingsplan is in die richting al op een soortgelijke zienswijze van indiener 30 

ingegaan. In die nota is verder aangegeven dat de door indiener 30 voorgestelde vergroting van 

het bedrijventerrein vooralsnog niet in beeld is omdat op de huidige bedrijventerreinen nog 

voldoende bedrijfskavels beschikbaar zijn  om de komende jaren in de behoefte aan bedrijfsgrond 

te voorzien. (zie paragraaf 4.24.1 van de reactienota 2016). Ruimtelijk is er dus geen aanleiding 

voor uitbreiding van dit Giethoornse bedrijventerrein. 

 

De opslag ten behoeve van het bedrijf vindt deels plaats op gronden met een bedrijfsbestemming 

en deels op gronden met een agrarische bestemming. Deze gronden mogen alleen agrarisch 

worden gebruikt. Het bedrijf van indiener 30 is echter geen agrarisch bedrijf. Het gebruik van 

agrarische gronden voor opslagdoeleinden ten behoeve van het naastgelegen bedrijf is daardoor in 

strijd met het bestemmingsplan respectievelijk de geldende beheersverordening. 

 

Daarnaast is recentelijk door de gemeente geconstateerd dat er (voor dit bedrijf) zonder de vereiste 

omgevingsvergunning op deze agrarische grond een loods is gebouwd. Op gronden met deze 

agrarische bestemming is het bouwen van gebouwen echter niet toegestaan.  

 

In het ontwerpbestemmingsplan is de agrarische bestemming gehandhaafd. Er is geen aanleiding 

om de bedrijfsactiviteiten van indiener en de (daarvoor) gebouwde loods op te perceel door 

inpassing in het ontwerpbestemmingsplan te legaliseren. Zoals eerder aangegeven dit plan 

bedoeld als een planologische regeling voor bestaande, legale situaties. Het opstellen van een 

bestemmingsplan met deze strekking wil dus niet zeggen dat bestaande, strijdige situaties ook 

onverkort in het nieuwe plan (moeten) worden opgenomen. Dit kan alleen in beeld komen als via 

een concreet verzoek kan worden onderbouwd dat deze niet-legale functies ruimtelijk 

aanvaardbaar zijn. De zienswijze van indiener maakt dat echter niet aannemelijk. Zoals hiervoor 

toegelicht, is er ruimtelijk geen aanleiding voor het vergroten van dit bedrijventerrein door 

toekenning van de bestemming bedrijventerrein op deze agrarische grond omdat niet vaststaat 

daar, gelet op de aanwezige voorraad beschikbare bedrijfskavels binnen de gemeente, een 

objectieve behoefte aan bestaat. Ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten van indiener doet zich in dit 

verband als eerste de vraag voor in hoeverre voor deze activiteiten geen alternatieven bestaan in de 

vorm van beschikbare bedrijfskavels elders. Ruimtelijke uitgangspunt is en blijft dat deze open 

agrarische grond zijn open, landelijke karakter blijft houden. Het inpassen van de 

bedrijfsactiviteiten van indiener doet afbreuk aan dit uitgangspunt. Het enkele gegeven dat de 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse volgens indiener al lange tijd (11 jaar) worden uitgeoefend, betekent 
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verder (nog) niet dat deze dat deze activiteiten daardoor ook ruimtelijk aanvaardbaar zijn en/of 

voor inpassing in het nieuwe bestemmingsplan in aanmerking komen. Dit temeer daar deze 

activiteiten in de loop van de tijd eerder lijken toe dan af te nemen. De verwijzing van indiener 30 

naar de realisering van een nieuwe basisschool is ook geen argument voor de inpassing van de 

bedrijfsactiviteiten die hij op deze agrarische grond uitvoert in het ontwerpbestemmingsplan 

omdat (a) voor deze nieuwe school als een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een aparte 

bestemmingsplanprocedure wordt gevoerd (deze school is dus ook geen onderdeel van de 

herziening van het bestemmingsplan Giethoorn en (b) deze school een maatschappelijke functie 

betreft en aldus ruimtelijk dus niet vergelijkbaar is met de bedrijfsactiviteiten van indiener 30. 

 
4.30.2. Conclusie  

De zienswijze van indiener 30 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.31. Indiener 31 

4.31.1. Gebruiksmogelijkheden voor horeca-activiteiten 

Indiener 31 maakt zich zorgen over de eventuele mogelijkheden voor (nieuwe) horeca-activiteiten 

op het perceel Zuiderpad 14. 

 

Reactie: 

 

Voor het perceel Zuiderpad 14 geldt een enkelbestemming ‘Wonen – Beschermd Dorpsgezicht’ met 

daarbij een aanduiding ‘-specifieke vorm van recreatie- rondvaart- en botenverhuur’. Deze 

aanduiding is overgenomen van het huidige bestemmingsplan/de beheersverordening. Verder is 

in deze nieuwe bestemming voorzien in een regeling om in afwijking van de bestemming bij de 

woning complementaire daghoreca toe te staan. Er is een afwijkingsbepaling opgenomen voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning voor complementaire daghoreca binnen de 

woonbestemming waar het gaat om ondergeschikte activiteiten tot maximaal 35 % van de 

toegestane bebouwde oppervlakte. Voor complementaire daghoreca geldt dat deze alleen 

ondergeschikt aan het wonen mag worden uitgevoerd. Het gaat dus uitsluitend om een 

nevenactiviteit bij de woonfunctie. Het wonen is en blijft de hoofdactiviteit. 

Bewoning is echter niet noodzakelijk ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten, zijnde rondvaart- en 

botenverhuur. Deze is namelijk niet als ondergeschikt aan het wonen in de 

doeleindenomschrijving van de woonbestemming opgenomen. Dat is op grond van de huidige 

bestemmingsregeling van de botenverhuur namelijk al geen vereiste. 

 
4.31.2. Conclusie 

In het huidige bestemmingsplan / de beheersverordening. is zowel wonen als specifieke vorm van 

recreatie - rondvaart en botenverhuur - mogelijk. Dit betekent dat in feite niet direct gewoond hoeft 

te worden binnen de woonbestemming. Voor het uitvoeren van nevenactiviteiten ondergeschikt 

aan de woonbestemming, namelijk (complementaire daghoreca) geldt dat er wel op het perceel 

moet worden gewoond. Er worden voor het overige geen nieuwe horeca-activiteiten mogelijk 

gemaakt. 
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4.32. Indiener 32 

4.32.1. Aanduiding botenverhuur 

Volgens indiener 32 ontbreekt de aanduiding voor de botenverhuur en rondvaarboten ter plaatse 

van de locatie Noorderpad 5-7 gedeeltelijk. Volgens indiener 32 moeten alle sloten (met de 

kadastrale aanduidingen A117, A204 A206) rondom deze locatie inclusief de Dorpsgracht voor de 

percelen A117 en A204 worden voorzien van deze aanduiding. Hetzelfde geldt voor de percelen 

zelf waarbij de in het bestemmingsplan opgenomen agrarische bestemming (aan de zuidkant) moet 

worden aangepast ten behoeve van de bootverhuur  Voor deze percelen moet volgens indiener 32 

in het bestemmingsplan ook de (winter)berging van boten worden toegestaan aangezien deze 

percelen daar volgens indiener 32 vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw al voor worden gebruikt. 

Daarnaast is er op het perceel A117 bij de ingang vanaf de Kloostersteeg achter het pand 

Noorderpad 3 een kleine parkeerplaats aanwezig voor gasten van bootverhuur en appartementen. 

Indiener 32 wil dat ook deze parkeervoorziening wordt meegenomen in de bestemming ‘recreatie 

rondvaart en bootverhuur’. Hetzelfde geldt volgens indiener voor de delen van de percelen 

A117/A203/A206 waarvoor in het ontwerpbestemmingsplan. Tenslotte moet de bestaand e 

mogelijkheid van de ver huur van appartementen voor/in de woning Noorerpad 5-7 gehandhaafd 

blijven. 

 

Reactie: 

 

Deze zienswijze van indiener komt gedeeltelijk overeen met de eerdere zienswijze van indiener 

tegen de eerste versie van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat in 2015 ter inzage heeft gelegen. 

Zie paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 van de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Giethoorn 

van 2016.   

 

Het perceel Noorderpad 5-7 heeft op grond van het huidige bestemmingsplan Giethoorn c.q. de 

beheersverordening een woonbestemming. Bij deze woonbestemming zijn verder de aanduidingen 

appartementen toegestaan en recreatie rondvaart en bootverhuur opgenomen, zie hieronder. 

 

 
 

Hierbij past de kanttekening dat in de regels van het huidige bestemmingsplan c.q. de 

beheersverordening bij de woonbestemming de aanduiding appartementen toegestaan helemaal 

niet wordt vermeld. Volgende jurisprudentie heeft een aanduiding op de plankaart/verbeelding 

alleen (juridische) betekenis als deze aanduiding in de planregels wordt verklaard. Aan 

aanduidingen die niet in de regels zijn opgenomen, komt juridisch gezien dus geen betekenis toe 

(RvS, 10 augustus 2011, nr. 200905661/5/R1). Uit de toelichting van het huidige 

bestemmingsplan/de beheersverordening wordt duidelijk dat deze aanduiding is bedoeld om 



72 

 

 

 

(destijds al) bestaande situaties van woningen inpandige recreatie-appartementen in het 

bestemmingsplan vast te leggen. De voorwaarde daarbij is wel dat de reguliere hoofdbewoning 

blijft voortduren.  

 

In het ontwerpbestemmingsplan is aan de locatie Noorderpad 5-7 de bestemming Wonen-1 

toegekend. Met de nieuwe bestemming kan de huidige woonfunctie worden voortgezet, zie 

hieronder. De schuur waarvoor in 2016 een omgevingsvergunning is verleend, valt binnen de 

aanduiding voor de bijgebouwen. 

 

 
 

In het ontwerpbestemmingsplan is de in 2009 voor Noorderpad 5-7 verleende vaarvergunning 

voor de bootverhuur overgenomen door aanduiding van de betreffende, vergunde locaties voor de 

bootverhuur op de verbeelding. Zie ter illustratie hieronder een uitsnede van de bij deze 

vaarvergunning horende tekening, de gele arcering geeft aan waar de botenverhuur mag 

plaatsvinden. 

 

 
 

Maar de bettreffende bootverhuuraanduiding van het huidige bestemmingsplan c.q. de 

beheersverordening van de woonbestemming zelf is niet in ontwerpbestemmingsplan overgezet. 
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Het ontwerpbestemmingsplan zal op dit punt worden aangepast door deze aanduiding alsnog, in 

aanvulling op de aanduiding op basis van de vaarvergunning, op de verbeelding te zetten. 

Ruimere gebruiksmogelijkheden voor botenverhuur op of nabij Noorderpad 5-7 zijn er op grond 

van de huidige regelgeving niet en kunnen dus ook niet in het ontwerpbestemmingsplan worden 

ingepast. 

 

Over de recreatie-appartementen kan het volgende worden opgemerkt. Hoewel de regeling in het 

huidige bestemmingsplan juridisch gezien niet geheel correct in elkaar zit, is duidelijk dat met het 

huidige bestemmingsplan bedoeld is om voor het/de op de locatie Noorderpad 5-7 aanwezige 

recreatie-appartement(en) een gebruiksregeling te treffen. Dit is destijds (in 1992) gebeurd naar 

aanleiding van een inspraakreactie van de toenmalige eigenaar van Noorderpad 5 op het 

voorontwerp van het huidige bestemmingsplan met het verzoek om voor het pand Noorderpad 5 

een aanduiding ‘appartementen toegestaan ‘op te nemen. Er is daarom aanleiding om dit 

bestaande gebruik op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor Giethoorn. Anders dan 

indiener 32 veronderstelt, is in het ontwerpbestemmingsplan daartoe voor de locatie Noorderpad 

5-7 wel degelijk voorzien in een aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – appartement’, zie 

hieronder.  

 

 
 

Op grond van die aanduiding kan het gebruik voor verblijfsrecreatie in een recreatie-appartement 

in/bij de woning (maximaal) in de omvang van destijds worden voortgezet. Uit de toeristische 

informatiegids Giethoorn 1993/1994 blijkt dat op de locatie Noorderpad 5-7 recreatieve 

overnachtingsmogelijkheden werden geboden voor maximaal 12 personen/gasten. De aanduiding 

voor het recreatie-appartement in het ontwerpbestemmingsplan heeft een dusdanige omvang dat 

een dergelijk aantal slaapplaatsen in dit recreatieve nachtverblijf kan worden gerealiseerd. In het 

ontwerpbestemmingsplan is de begripsomschrijving van een (recreatie)-appartement verder geen 

maximum opgenomen ten aanzien van het aantal slaapplaatsen of het aantal kamers in het 

appartement.    

 

Wat betreft de buitenopslag van boten op de percelen A117/A204/A206 geldt dat deze opslag op 

grond van het huidige bestemmingsplan (al) niet is toegestaan. Deze percelen hebben nu een 

bestemming Woningen, Tuinen en Agrarisch gebied met landschappelijke waarde. De 

bestemmingsomschrijvingen van deze bestemmingen voorzien niet in de buitenopslag of 

winterstalling van boten van een botenverhuurbedrijf. Zoals hiervoor toegelicht, is binnen de 

bestemming woningen, voor zover aangeduid, de uitoefening van een rondvaart- c.q. 

botenverhuurbedrijf toegestaan, maar de bestemmingsomschrijving maakt duidelijk dat hier alleen 

gaat om het afmeren van vaartuigen en het bieden van parkeergelegenheid aan passagiers. Het 

gebruik als opslaglocatie (winterberging) voor de verhuurboten is geen onderdeel van deze 
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aanduiding. In artikel 37 van het huidige bestemmingsplan wordt het gebruik van gronden als 

opslagplaats voor al dan niet aan gebruik onttrokken voorwerpen aangemerkt als gebruik dat in 

ieder geval strijdig is met het bestemmingsplan. De bestemming woningen voorziet in dit verband 

ook in een afwijkingsregeling voor een grotere oppervlakte aan bijgebouwen bij een woning ten 

behoeve van de uitoefening van het rondvaart c.q. botenverhuurbedrijf. Deze afwijkingsregeling, 

die in het ontwerpbestemmingsplan is overgenomen, is onder meer bedoeld om de verhuurboten 

inpandig te kunnen opbergen in de periode dat er geen verhuur plaatsvindt. Indiener kan 

desgewenst van die inpandige opslagmogelijkheid gebruik maken en/of zijn boten op een andere 

locatie opslaan.  

 

Deze beleidslijn ten aanzien van buitenopslag is, aangezien er geen ruimtelijke argumenten voor 

een verruiming van de gebruiksmogelijkheden op dit punt,  in het ontwerpbestemmingsplan 

doorgezet. Ook het ontwerpbestemmingsplan voorziet niet in deze opslagmogelijkheid voor 

verhuurboten op woonpercelen en/of agrarisch open gebied, ook niet na (de hiervoor genoemde) 

inpassing van de aanduiding voor de botenverhuur binnen de woonbestemming. Dergelijke 

buitenopslag is en blijft ruimtelijk niet wenselijk, vanwege de afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit 

(verrommelen van percelen) en de beperking van de woon- en agrarische functie die als gevolg 

daarvan ontstaat. Bovendien bestaan voor de opslag/winterberging van de boten goede 

alternatieve oplossingen. 

  

De opmerking van indiener dat de stalling /winterberging van verhuurboten ter plaatse sinds de 

jaren ’60 van de vorige eeuw plaatsvindt, is onvoldoende om te kunnen concluderen dat dit 

gebruik toch moet worden meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het enkele feit dat een 

activiteit als lang plaatsvindt betekent nog niet dat het hier gaat om een ruimtelijke acceptabele 

situatie. Indiener maakt in zijn zienswijze bovendien niet aannemelijk dat er sprake is van een 

gebruik dat al die jaren voortdurend op precies dezelfde plek in precies dezelfde omvang heeft 

plaatsgevonden waardoor het overgangsrecht van toepassing is. Alleen de bewering dat dit 

gebruik al zeer lang aan de gang is, is geen bewijs voor de toepasselijkheid van het overgangsrecht. 

Luchtfoto’s vanaf 2008 tot heden (jaarlijks genomen in de periode maart– mei) wijzen eerder in de 

richting van een gebruik voor opslag van verhuurboten dat zich beperkt tot een gedeelte van het 

perceel A117 in wisselende omvang en op wisselend locaties op dit perceel. Als zodanig is de 

toepasselijkheid van het overgangsrecht voor de opslag van de verhuurboten van indiener niet 

aannemelijk. 

 

Met betrekking tot de door indiener 32 genoemde parkeervoorziening geldt dat zich achter het 

perceel Noorderpad 1 een parkeerterrein bevindt. Dit terrein is in het huidige bestemmingsplan 

opgenomen en als een bestaande situatie is met een bestemming verkeer daarom ook ingepast in 

het ontwerpbestemmingsplan. Dit betreft overigens het kadastrale perceel A116. Voor het perceel 

A117 geldt dat voor dit perceel geldende bestemming agrarisch gebied met landschappelijke 

waarde voorziet in het aanbrengen van verhardingen ten behoeve van parkeerplaatsen of andere 

oppervlakteverhardingen. Voor het aanbrengen van verhardingen van meer dan 50 m2 is een 

omgevingsvergunning vereist. Het gaat hierbij wel om parkeergelegenheden die nodig zijn voor 

het agrarische gebruik (conform de bestemming). Deze regeling is voortgezet in het 

ontwerpbestemmingsplan. Ook het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bestemming 

Agrarisch met waarden in de mogelijkheid van het realiseren van parkeergelegenheid ten behoeve 

van de agrarische bestemming waarbij voor (verharde) parkeergelegenheid van meer dan 50 m2 

een omgevingsvergunning is vereist. Het is echter op grond van zowel de huidige als de 

toekomstige bestemming niet de bedoeling om op deze agrarische percelen parkeergelegenheid ten 
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behoeve van andere functies mogelijk te maken. Nu voor de door indiener genoemde 

parkeergelegenheid voor passagiers en gasten van de recreatie-appartementen (nog) geen 

omgevingsvergunning is verleend, wordt deze parkeervoorziening dus niet meegenomen in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

  
4.32.2. Horecabestemming 

Indiener 32 geeft aan dat de grens voor de voor het perceel Molenweg 2a opgenomen horeca 

aanduiding dwars door het gebouw loopt waar het restaurant in is gevestigd. Daardoor vallen de 

entree, opslag keuken en toiletten buiten de horecafunctie. Indiener 32 vraagt zich af het niet 

logischer is om deze begrenzing zodanig aan te passen dat het restaurant als geheel inclusief 

(ondersteunende) voorzieningen in deze functieaanduiding valt. 

Verder vindt indiener de indeling in vijf horeca-categorieën niet helder. Ook Hij merkt daarbij op 

dat aan hem is toegezegd dat (op basis van de oude indeling) dat voor Molenweg 2a horeca-

categorie 3 zou gaan gelden. Een aantal malen per jaar wordt de locatie Molenweg 2a volgens 

indiener 32 gebruik als trouwlocatie en/of voor een wining of een walking dinner. Soms met 

akoestische begeleiding. Indiener 32 wil dit blijven doen. Als deze activiteiten niet passen binnen 

horeca categorie 2 aanduiding wil indiener 32 graag dat in het bestemmingsplan een horeca 

categorie 3 aanduiding wordt opgenomen. 

 

Reactie: 

 

De locatie Molenweg 2a heeft in het ontwerpbestemmingsplan een recreatieve bestemming waarbij 

met een binnenplanse afwijkingsregeling, onder bepaalde randvoorwaarden en binnen een op de 

verbeelding weergegeven aanduiding, een horeca 2 functie kan worden toegestaan. Deze regeling 

is zo opgenomen omdat door het gemeentebestuur eerder richting indiener is aangegeven dat ter 

plaatse een lichte horecafunctie kan worden overwogen als er gezorgd wordt voor voldoende 

parkeergelegenheid om het eigen terrein. De aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen op het 

eigen perceel is dan ook als voorwaarde in de binnenplanse afwijkingsregeling opgenomen. 

Vanwege de al bestaande parkeerproblematiek in de omgeving van deze locatie is de ontwikkeling 

van een nieuwe horecafunctie waarvan bezoekers in de openbare ruimte (moeten) parkeren 

ruimtelijk geen optie. 

Gezien de geldende gemeentelijke parkeernormering kan de aanduiding voor de (mogelijk) toe te 

stane horeca-activiteiten maar een beperkte omvang hebben, anders blijft er te weinig ruimte over 

de parkeergelegenheid op het eigen perceel Volgens het gemeentelijke parkeerbeleid geldt voor 

een restaurant een norm van 14 parkeerplaatsen per 100 m2 bruto vloeroppervlak van het 

horecabedrijf. 

Het gebouw dat indiener 32 voor de horecafunctie wil gebruiken is vergund en gebouwd als 

botenloods van 150 m2 bij een woning en is dus eigenlijk bedoel voor de berging van de 

verhuurboten van het verhuurbedrijf dat indiener (ook) ter plaatse exploiteert. De horeca-

aanduiding is in het ontwerpbestemmingsplan zo op de verbeelding geprojecteerd dat de 

eigenlijke horeca-activiteiten zoals die nu feitelijk al plaatsvinden (terras en inpandige zitgedeelte 

voor de gasten) binnen deze aanduiding vallen en heeft een oppervlakte van ongeveer 220 m2. Dat 

betekent dat, om de omgevingsvergunning voor de horeca 2 functie via de binnenplanse 

afwijkingsregeling van het ontwerpbestemmingsplan te kunnen verlenen, er ongeveer 30 

parkeerplaatsen zullen moeten worden gerealiseerd. 
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Indiener 32 verzoekt nu om ook het achterste gedeelte van de (voormalige) botenloods waar zich 

de keuken, opslag en het toiletvoorziening van het restaurant bevinden op te nemen binnen de 

aanduiding. Dit deel van het gebouw heeft nog een oppervlak van ongeveer 90 m2. Op zichzelf is 

het ruimtelijk niet bezwaarlijk om de horeca-aanduiding voor de binnenplanse afwijkmogelijkheid 

over het hele gebouw te projecteren in plaats van alleen het voorste deel van dit gebouw. Maar wel 

onder de conditie dat het bruto vloeroppervlak inclusief terras van het horecabedrijf dat via  de 

binnenplanse afwijkingsregeling ter plaatse kan worden toegestaan toeneemt ten opzicht van wat 

het ontwerpbestemmingsplan nu mogelijk maakt. Het creëren van nog eens 12-13 parkeerplaatsen 

extra als gevolg van 90 m2 meer bruto vloeroppervlak voor de horeca functie is gezien de omvang 

het hele perceel en de andere activiteiten die daar op plaatsvindt niet realistisch. Dat houdt in dat 

het ontwerpbestemmingsplan aangepast kan worden in die zin dat de functieaanduiding op de 

verbeelding ten behoeve van de horeca 2 functie wordt aangepast zodat de het hele gebouw 

(voormalige botenloods) binnen de aanduiding komt te liggen waarbij in de regels wordt 

opgenomen dat binnen die aanduiding via een omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan een horeca 2 bedrijf mogelijk is met een bruto vloeroppervlak inclusief terras van 

maximaal 220 m2.  

 

Het antwoord op de opmerking van indiener over de indeling in vijf horeca-categorieën en de 

daarmee samenhangende onduidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden voor zijn horecabedrijf 

is als volgt. De indeling vloeit voort uit het ruimtelijke beleid van deze gemeente en is in alle 

(nieuwe) bestemmingsplannen voor horecafuncties opgenomen. In de begripsbepalingen van het 

ontwerpbestemmingsplan waarin deze categorieën omschreven, waarbij horeca categorie 1 de 

lichte horecafunctie is en horeca categorie 5 de zwaarste. De aan Molenweg 2a toegekende 

mogelijkheid voor horeca 2 is als volgt gedefinieerd:  

 

horeca van categorie 2: 

een inrichting die is gericht op het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse dienen of kunnen 

worden genuttigd. Daaronder worden begrepen: cafetaria / snackbar, fastfood en broodjeszaak, lunchroom, 

ijssalon / ijswinkel, koffie en/of theeschenkerij, afhaalcentrum, eetwinkels, restaurant. 

 

Deze begripsomschrijving is voldoende duidelijk om te kunnen bepalen welke horeca-activiteiten 

ter plaatse mogelijk zijn en welke niet.  

 

De suggestie van indiener dat aan hem een horeca 3 functie zou zijn toegezegd op grond waarvan 

een café mogelijk is strookt verder niet me de beschikbare correspondentie met indiener waarin is 

aangegeven dat het gemeenbestuur, zoals aangegeven wil meewerken aan een lichte horecafunctie. 

En dat betekent dus geen horeca 3 functie, die tot de zwaardere categorieën behoort, maar 

maximaal een horeca van de tweede categorie. Hierbij gaat het om een combinatie van eten en 

drinken. De door indiener specifieke genoemde activiteiten die hij een aantal keren per jaar in zijn 

horecabedrijf wil houden zijn allen activiteiten die in principe goed in een restaurant kunnen 

plaatsvinden. Ook op grond daarvan is de gebruiksmogelijkheid van een horeca 3 functie niet 

nodig. 

 
4.32.3. Conclusie 

De zienswijze van indiener 32 geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen 

voor zover het de aanduiding voor bootverhuur bij de locatie Noorderpad 5-7 betreft. Deze 

aanduiding zal op de hiervoor beschreven wijze voor deze locatie op de verbeelding worden 
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aangebracht. Daarnaast zal voor de locatie Molenweg2a de aanduiding voor de horeca worden 

aangepast zodat het hele gebouw binnen deze aanduiding komt te vallen. In de regels van het 

bestemmingsplan zal worden opgenomen dat het horecabedrijf, inclusief terras, dat in afwijking 

van de bestemming binnen deze aanduiding kan worden toegestaan een maximale bruto 

vloeroppervlakte mag hebben van 220 m2.  

 

4.33. Indiener 33 

4.33.1. Realiseren tuinkamer 

Indiener 33 verzoekt om de regeling van het ontwerpbestemmingsplan ten aanzien van het perceel 

Bovenwijde 12 in Giethoorn zodanig aan te passen dat de bouw van een tuinkamer aan de 

bestaande recreatiewoning mogelijk wordt. 

 

Reactie: 

 

De locatie Bovenwijde 12 heeft in het ontwerpbestemmingsplan, conform de huidige situatie, een 

verblijfsrecreatieve bestemming gekregen. Voor dit perceel is een bouwvlak opgenomen 

waarbinnen één recreatiewoning is toegestaan met een maximale inhoud van 300 m3 (inclusief 

eventueel inpandige berging). Er kan, via toepassing van de binnenplanse afwijkregeling,  in 

afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend voor één 

overkapping met een oppervlakte van maximaal 20 m2. 

Uit de zienswijze kan worden afgeleid dat de inhoud van de recreatiewoning al (meer) dan 300 m3 

bedraagt. Een tuinkamer is (in principe) een glazen aanbouw aan de (recreatie)woning waarmee de 

inhoud en het oppervlak van de woning feitelijk wordt vergroot en het bouwvlak wordt 

overschreden. Dit is niet in overeenstemming met het in het ontwerpbestemmingsplan vastgelegde 

ruimtelijke beleid op grond waarvan de inhoud van recreatiewoning is begrensd tot een inhoud 

van 300 m3. Deze inhoudsgrens heeft doel om een ontwikkeling van recreatiewoning tot een 

inhoud of maatvoering waarmee er (feitelijk) gebruiksmogelijkheden voor reguliere bewoning 

ontstaan tegen te gaan. Het instemmen met de zienswijze van indiener 33 doet afbreuk aan dit 

beleid en is niet wenselijk, ook uit het oogpunt van het voorkomen van precedentwerking. 

Realisering van de tuinkamer in de vorm van een glazen overkapping is onder bepaalde 

voorwaarden wel mogelijk maar dan moet de oppervlakte van deze overkapping wel worden 

teruggebracht tot 20 m2 (zijnde de in alle nieuwe bestemmingsplannen gebruikelijke maat voor een 

overkapping bij een (recreatie)woning). De door indiener 22 voorgestelde tuinkamer heeft echter 

een oppervlakte van ongeveer 28 m2. Het bouwvoornemen van indiener 22 past dus daarmee dus 

niet binnen de in dit bestemmingsplan voorziene bebouwingsmogelijkheden bij een 

recreatiewoning. Voor het desondanks toestaan van meer bebouwingsmogelijkheden bestaat geen 

aanleiding.. 

 
4.33.2. Conclusie 

De zienswijze van indiener 33 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 
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4.34. Indiener 34 

4.34.1. Vestiging horeca-inrichting 

Indiener 34 is het niet eens met de mogelijkheid van vestiging van een horeca-inrichting op het 

perceel Binnenpad 64. Men vreest voor overlast, ook door het vervallen van de bedrijfswoning die 

vervolgens wordt benut voor de horeca-functie en de mogelijkheid van het realiseren van een 

terras. De verleende omgevingsvergunning gaat volgens indiener 34 bovendien verder dan wat op 

grond van het ontwerpbestemmingsplan mogelijk is. 

 

Reactie: 

 

Ter beantwoording van deze zienswijze kan worden verwezen naar de reactie bij paragraaf 4.27.1. 

In de paragraaf is al ingegaan op door indiener 27 aangevoerde overlast als gevolg van de 

mogelijke horeca-activiteiten op het perceel Binnenpad 66. De zienswijze van indiener 34 sluit hier 

op aan. 

 

Zowel op grond van het huidige bestemmingsplan c.q. de beheersverordening als op grond van 

het ontwerpbestemmingsplan is het gebruik van Binnenpad 64 voor een volwaardige 

horecafunctie of zelfstandig horecabedrijf, ook omwille van het woon- en leefklimaat van de 

omgeving, niet toegestaan. Waar het hier gaat is uitsluitend de verkoop van consumptieijs met de 

mogelijkheid van consumptie ter plaatse als complementaire daghoreca, inherent en ondergeschikt 

aan de winkelfunctie (de hoofdfunctie). 

 

Zoals in paragraaf 4.27.1 is aangegeven, is er in het huidige bestemmingsplan c.q. de 

beheersverordening al een mogelijkheid opgenomen om met een (omgevings)vergunning dit soort 

horeca-activiteiten als nevenactiviteit bij een winkel toe te staan. Daarnaast is het zo dat er recent 

voor de ijsverkoop en productie een omgevingsvergunning is verleend om dit gebruik in afwijking 

van het (huidige) bestemmingsplan toe te staan. 

Ten opzichte van wat er op grond van de huidige regelgeving is toegestaan of al is vergund leidt 

het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Binnenpad 64 niet tot ruimere 

gebruiksmogelijkheden voor (complementaire) horeca op deze locatie. De rechtszekerheid brengt 

in dit verband (juist) met zich mee dat in het ontwerpbestemmingsplan rekening wordt gehouden 

met de genoemde omgevingsvergunning voor de ijsverkoop en ijsproductie. 

 

Zoals in paragraaf 27.4.1 ook al is toegelicht, zal zowel in de omgevingsvergunning als in het 

ontwerpbestemmingsplan voor complementaire daghoreca bij Binnenpad 64 wel worden 

opgenomen dat de totale oppervlakte daarvan inclusief terras maximaal 100 m2 bedraagt. Aan de 

regels van het ontwerpbestemmingsplan zal voor deze locatie verder worden opgenomen dat de 

complementaire daghoreca alleen de productie en verkoop van consumptie-ijs betreft. Daarmee zal 

de door indiener genoemde situatie dat de omgevingsvergunning meer horeca-activiteiten 

mogelijk maakt dan het bestemmingsplan zich niet voordoen. Ook de mogelijkheid van 

uitbreiding van de horeca-activiteiten tot een oppervlakte van meer dan 100 meter (bijvoorbeeld) 

als gevolg van het niet meer gebruiken van de bedrijfswoning is op deze manier uitgesloten. 

Alsdan is daarvoor eerst nieuwe ruimtelijke besluitvorming vereist. 
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4.34.2. Conclusie 

De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmignsplan zoals al is 

toegelicht bij paragraaf 4.27.6 voor wat betreft de begrenzing van de complementaire daghoreca bij 

Binnenpad 64. 

 

4.35. Indiener 35 

4.35.1. Inpassing recreatief gebruik 

Indiener 35 om inpassing van de stacaravan van cliënt op de locatie kadastraal bekend B 1086. 

Volgens indiener 35 valt het gebruik van deze caravan onder het overgangsrecht van het huidige 

bestemmingsplan uit 1994. Indiener 35 verzoekt op grond daarvan om een positieve bestemming 

verblijfsrecreatieterrein voor het hele perceel of een deel daarvan met een bouwvlak om de locatie 

van de stacaravan. 

 

Reactie: 

 

Het staat vast dat voor de aanwezigheid van de stacaravan tot dusver geen bouw- of 

omgevingsvergunning is verleend. Door indiener 35 wordt gesteld, dat op het recreatieve gebruik 

van de stacaravan het overgangsrecht van het geldende bestemmingsplan (bestemmingsplan 

Giethoorn 1994 c.q. de beheersverordening) van toepassing is. Ter onderbouwing van deze stelling 

is door indiener 35 een aantal verklaringen bij de zienswijze overgelegd. 

 

Het is niet zo dat in het bestemmingsplan dat gold voor bestemmingsplan Giethoorn 1994 de 

locatie van de stacaravan een recreatieve bestemming had. De geldende bestemming was toen ook 

al agrarisch en die bestemming is in het bestemmingsplan Giethoorn 1994 voortgezet. Het is echter 

zo dat het overgangsrecht van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 ook het bestaande van het 

bestemmingsplan afwijkende gebruik onder de reikwijdte van het overgangsrecht bracht waar 

indiener 35 zich nu op beroept. 

 

Het gebruik van deze caravan als recreatief (nacht)verblijf valt (alleen) onder dit overgangsrecht 

als (a) vaststaat de caravan voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 

aanwezig was en (b) en dit gebruik sindsdien onafgebroken op dezelfde wijze heeft 

plaatsgevonden. 

 

Met alleen de eigen uitleg van indiener 35 over de aanwezigheid en het gebruik van de caravan en 

drie korte verklaringen van derden kan niet zonder meer worden afgeleid dat de stacaravan 

daadwerkelijk voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 al aanwezig 

was (en gebleven). Objectieve, controleerbare gegevens zoals foto’s, informatie met betrekking tot 

de aanschaf en plaatsing van de stacaravan (overeenkomsten) of mogelijk notariële gegevens etc. 

waarmee de aanwezigheid/plaatsing van de stacaravan kan worden geverifieerd zijn door indiener 

35 niet overlegd. Weliswaar heeft indiener35 bij zijn zienswijze een foto gevoegd maar op die foto 

kan de stacaravan niet worden waargenomen en bovendien is niet duidelijk wanneer deze foto is 

genomen. Deze foto levert dus geen bewijs voor de aanwezigheid van de stacaravan voor 1994.    

 

Verder geldt dat deze verklaringen, afgezien van de eigen verklaring, niets zeggen over het 

gebruik van de stacaravan als recreatief verblijf in de periode vanaf de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan Giethoorn 1994 tot nu. Indiener 35 heeft daarmee in de zienswijze geen 
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objectieve, verifieerbare informatie overlegd waaruit blijkt dat de stacaravan al die jaren 

consequent door indiener 35 als recreatief (nacht)verblijf is gebruikt. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze van indiener 35 is door een gemeentelijke toezichthouder op 24 

mei 2017 bovendien een controle uitgevoerd van de stacaravan. Van de stacaravan zijn daarbij 

foto’s gemaakt. Uit deze controle blijkt duidelijk dat de stacaravan in ieder geval op dit moment 

niet (meer) in gebruik is als recreatief (nacht)verblijf en daarvoor, gelet op de inrichting en staat 

van het bouwwerk ook niet (meer) geschikt is. De uitkomst van de controle is dat het de stacaravan 

(zeer waarschijnlijk) al geruime tijd slechts als schuur of bergruimte wordt gebruikt. Een actief 

gebruik als recreatief (nacht)verblijf van dit bouwwerk is in ieder geval zeker niet waargenomen.  

 

Anders dan indiener 35 aanvoert, is niet aannemelijk (gemaakt) dat de stacaravan van indiener 35 

vanaf de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 onafgebroken en consequent 

is gebruikt als recreatief (nacht)verblijf. Indiener 35 heeft daarmee zijn beroep op het 

overgangsrecht voor het gebruik van deze stacaravan als recreatief (nacht)verblijf niet onderbouwd 

met (voldoende) bewijs dat dit overgangsrecht op dit gebruik van toepassing is. Op grond daarvan 

is er dan ook geen aanleiding om in het ontwerpbestemmingsplan over te gaan tot een 

uitsterfregeling of een positieve bestemming voor dit gebruik. 

 

Het argument van indiener 35 dat de agrarische bestemming niet langer reëel is omdat de locatie 

niet meer agrarisch wordt of zal worden gebruikt maakt dit niet anders. De 

gebruik(on)mogelijkheden van deze agrarische bestemming waarbinnen geen bebouwing in de 

vorm van gebouwen is toegestaan, kunnen niet dienen als een argument voor omzetting van een 

bestemming die wel een gebouw of gebouwen toestaat. Ruimtelijk uitgangspunt is dat hier gaat 

om open, onbebouwd terrein. Daarbij geldt dat de aanwezigheid van de stacaravan ook niet 

onomkeerbaar is omdat dit type bouwwerk naar zijn aard relatief gemakkelijk kan worden 

verplaatst naar een locatie (zoals een verblijfsrecreatieterrein) waar dit bouwwerk wel is 

toegestaan. Verwijdering/verplaatsing van de stacaravan is aldus ruimtelijk ook een goede, zo niet 

te prefereren oplossing. 

 

Gelet op de bedoeling van het ontwerpbestemmingsplan dat is gericht op het treffen van een 

actuele, uniforme bestemmingsregeling voor de huidige, legaal aanwezige situatie zijn er dus geen 

termen om deze stacaravan in te passen in dit bestemmingsplan. 

 
4.35.2. Conclusie 

De zienswijze van indiener 35 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.36. Indiener 36 

4.36.1. Vergroten bouwvlak 

Indiener 36 geeft aan dat het in het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Beulakerweg 10 

opgenomen bouwvlak/bouw ten opzichte van huidige beheersverordening is gehalveerd. Indiener 

heeft ook gereageerd op het eerste ontwerpplan en die zienswijze is volgens hem gedeeltelijk 

overgenomen. Onder meer met betrekking het aanwezige bijgebouw dat nu in het bouwvlak is 

komen te liggen. Indiener 36 verzoekt echter om het bouwvlak ten opzichte van de 

beheersverordening niet te verkleinen. 
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Reactie: 

 

Indiener heeft inderdaad ook gereageerd op het eerste ontwerpplan. zie de Reactienota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, 2016, paragraaf 4.18). Waar indiener spreekt over het 

bouwblok doelt hij waarschijnlijk op het bestemmingvlak voor de woonbestemming. Voor de 

locatie Beulakerweg 10 geldt nu nog de beheersverordening Buitengebied. Deze locatie is op 

onderstaande wijze in de beheersverordening opgenomen, zie hieronder Het gele vlak is de 

woonbestemming, voor het woonvlak (voor de voorkant van de woning) is een tuinbestemming 

opgenomen. 

 

 
 

Op de luchtfoto geeft dat het volgende beeld waarbij de rode contour de bestemmingen aangeeft. 

De woonbestemming is getrokken om de boerderij en de bijgebouwen. De bestemming tuin is 

gelegen tussen de bebouwing en de sloot.  Overige gedeelte van het perceel Agrarisch met 

waarden. 

 

Voor de inwerkingtreding van de beheersverordening had deze locatie op grond van het 

bestemmingsplan Buitengebied Noord een kleinere woonbestemming, zie hieronder. 
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De bestemmingsplankaart is afkomstig uit het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost 

(vastgesteld 10 januari 1995). Hierbij is de rode contour de woonbestemming de overige gronden 

hebben de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarden. 

 

In het (tweede) ontwerpbestemmingsplan voor Giethoorn  is deze woonbestemming van de 

beheersverordening Buitengebied overgenomen en is het onderstaande bestemmingsvlak 

toegekend. 
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Ontwerpbestemmingsplan Giethoorn (2017) en de rode contour in de luchtfoto geeft aan  de 

woonbestemming t rondom de boerderij is vorm gegeven. De omliggende gronden hebben in het 

ontwerp bestemminsplan Giethoorn een bestemming Tuin 1 gekregen.  

 

Per saldo is het bestemmingsvlak voor de woonbestemming daarmee vergroot omdat de strook 

grond aan de voorkant van de woning die op grond van het oude bestemmingsplan dat voor de 

beheersverordening van kracht was nog een woonbestemming had (met bouwmogelijkheden) als 

het ware aan het achtererf is toegevoegd. Aan de strook grond voor de woning is een 

tuinbestemming toegekend (waar geen bebouwing in de vorm van gebouwen mogelijk is). Van een 

verkleining van het bestemmingsvlak is derhalve geen sprake. 

 

Hierbij past wel de opmerking dat in het eerste ontwerpbestemmingsplan (2015) abusievelijk voor 

het hele perceelsgedeelte tot aan de provinciale weg een woonbestemming was opgenomen., zie 

hieronder. 

 

 
 

Duidelijk is dat dit achterste deel van het perceel op grond van de bestemmingsregelingen zoals 

die tot dusver juridisch van toepassing zijn (geweest), de beheersverordening en het 

bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost, nooit een woonbestemming heeft gekregen/gehad.  

 

Op basis van deze regelingen gold en geldt voor dit gedeelte (altijd) een bestemming zonder 

bebouwingsmogelijkheden ter behoud van het groene/landelijke karakter. Het is ook absoluut niet 
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de bedoeling van het nieuwe bestemmingsplan Giethoorn om aan deze percelen een 

woonbestemmingen toe te kennen tot aan de  provinciale weg.  

Ruimtelijk uitgangspunt is juist dat er tussen deze woonbestemmingen en de provinciale weg een 

groene buffer/overgangszone blijft bestaan. Daarom is in het (tweede) ontwerpbestemmingsplan 

Giethoorn de woonbestemming aangepast. De woonbestemming is aangepast en er tussen de weg 

en het woonperceel een tuin-1 bestemming is opgenomen.  

 

Aan de verkeerde c.q. te ruime intekening van het bestemmingsvlak voor de woning Beulakerweg 

10 op de verbeelding van het eerste ontwerpbestemmingsplan uit 2015 kan indiener 36 dan ook 

geen rechten ontlenen. 

 
4.36.2. Onderzoek 

Naar de mening van indiener 36 is er (wel) onderzoek nodig naar de geluidsemissie van de 

provinciale weg N384 op woonbestemmingen en andere gevoelige bestemmingen en naar de 

gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan Giethoorn op het Natura 2000 gebied 

 

Reactie: 

 

Dit onderdeel van de zienswijze van indiener 36 is een herhaling van zijn eerdere zienswijze tegen 

het eerste ontwerpplan. Ter beantwoording wordt daarom verwezen naar de Reactienota 

zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, 2016, paragraaf 4.18.2. voor wat betreft de 

provinciale weg N384 geldt dat het ontwerpbestemmingsplan niet voorziet in veranderingen van 

of aan deze weg en ook niet in de realisering van nieuwe woonfuncties nabij deze weg.  

 
4.36.3. Dorpsplan Giethoorn 2030 

Indiener verzoekt om het Dorpsplan Giethoorn 2030 in de toelichting van het nieuwe 

bestemmingsplan Giethoorn op te nemen zodat dit kan dienen als een toetsingskader voor nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen in en rond het dorp Giethoorn. 

 

Reactie: 

 

Ook dit onderdeel van de zienswijze van indiener 36 is een herhaling van zijn eerder zienswijze 

tegen het eerste ontwerpplan. Ter beantwoording wordt verwezen naar de Reactienota zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, 2016, paragraaf 4.18.3. 

 
4.36.4. Conclusie 

De zienswijze van indiener 36 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

4.37. Indiener 37 

4.37.1. Aanduiding vaarvergunning 

 

Volgens indiener 37 is de locatie voor de door hem geëxploiteerde botenverhuur bij niet goed op 

de verbeelding weergegeven. De aanduiding ontbreekt op het eigen water.  
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Reactie: 

 

Deze opmerking van indiener 37 is terecht. De functie aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – 

rondvaart- en botenverhuur” is ter hoogte van het terras bij Binnenpad 54 niet op de verbeelding 

van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan dient op dit punt te 

worden aangepast door conform de onderstaande rode contour alsnog zo’n aanduiding op te 

nemen.  

 

 
 
4.37.2. Verharding toegangsweg Binnenpad 54 

Naar aanleiding van de beantwoording van zijn zienswijze tegen het eerste 

ontwerpbestemmingsplan (zie Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, 2016,  

paragraaf 4.14.4) gaat indiener 37 er vanuit dat het hele perceel mag worden verhard, ook achter de 

garageboxen waar nu groen staat ingetekend. Indiener wil graag dat ter hoogte van de autoboxen 

en het botenhuis ook het perceel verhard kan worden.  

 

Reactie: 

 

Bij de beantwoording van de eerste zienswijze van indiener 37 over het eerste 

ontwerpbestemmingsplan in 2015 is aangegeven dat voor deze locatie opgenomen 

verkeersbestemming (zie 1e afbeelding hieronder) vanuit het bestemmingsplan ‘Giethoorn Ds. T.O. 

Hylkemaweg e.o., partiele herziening parkeren H. Molweg’ in het ontwerpbestemmingsplan 

giethoorn zou worden overgenomen. In het tweede ontwerpbestemmingsplan van 2017 is dat ook 

gebeurd (zie 2e afbeelding hieronder).  

 

 

 

De autoboxen en botenhuizen maken echter geen deel uit van deze verkeersbestemming. De 

gronden maken onderdeel uit van het bestemmingsplan 

Giethoorn -  Ds-Hylkemaweg e.o. zoals dat nu is opgenomen in 

de huidige beheersverordening voor Giethoorn. 
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Deze autoboxen en botenhuizen zijn op een andere manier opgenomen in het 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, zie de afbeelding hieronder. De autoboxen hebben een 

bestemming ‘Gemengd- 1’ gekregen en de botenhuizen zijn gelegen in een bestemming ‘Groen’ 

met een aanduiding’ botenhuizen toegestaan’.  

 
 

Naar aanleiding van deze de zienswijze van indiener moet worden geconstateerd dat de 

bestemming van de botenhuizen en autoboxen juridisch-technisch beter op een andere manier kan 

worden geregeld in het ontwerpbestemmingsplan. De autoboxen kunnen op dezelfde manier in 

het nieuwe bestemmingsplan worden als de autoboxen op het noordelijk gelegen parkeerterrein. 

De aanpassing houdt in dat de locatie de bestemming ‘Verkeer’ krijgt  en de autoboxen, conform 

de rode contour, een functieaanduiding garagebox. 

  

 
 

De bouwaanduiding die is opgenomen in de bestemming Groen ten behoeve van de realisatie van 

de botenhuizen is  bedoeld voor de situatie waarin er al een botenhuis is gerealiseerd en regelt dan  

de mogelijkheid van vervanging. Daar is hier geen sprake van, zie onderstaande luchtfoto.   

 

 
 

Ook hier is een juridisch-technische aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan nodig. Om de 

bestaande rechten vanuit bestemmingsplan Giethoorn -  Ds-Hylkemaweg e.o. op dit onderdeel 

vorm te geven in het bestemmingsplan Giethoorn kan de bestemming van de rode contour in het 

ontwerpbestemmingsplan worden vervangen door een bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’ met 

bouwaanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – botenhuis’. Binnen die bestemming mag dan 

alleen een botenhuis worden gebouwd. In dit specifieke geval dienen de bouwhoogten ook 

aangepast te worden conform de systematiek van bestemmingsplan Giethoorn - Ds-Hylkemaweg 

e.o.. De goothoogte en bouwhoogte worden dan respectievelijk 3 meter en 5 meter voor deze twee 

botenhuizen. Deze hoogtes worden op de verbeelding opgenomen.  Het door indiener genoemde 
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punt van de verharding is daarmee ook ondervangen omdat binnen de bestemming Recreatie-

Jachthaven verharding is toegestaan (net als binnen de bestemming Verkeer). 

 
4.37.3. Beantwoording eerdere zienswijze verschuiven bestemming 

Indiener geeft aan de beantwoording van zijn eerste zienswijze bij paragaaf 4.14.17 van Reactienota 

zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Giethoorn niet te snappen. In deze beantwoording wordt 

gesproken over Binnenpad 62 terwijl zijn opmerking ging over nummer 64 en 66. 

 

Reactie: 

 

Het gaat hier om een verschrijving. In de beantwoording is bedoeld aan te geven Binnenpad 64 en 

niet nr. 62. 

 
4.37.4. Bestemming woning Binnenpad 72 

Volgens indiener 37 heeft de woning Binnenpad 72 altijd een bedrijfsbestemming gehad en moet 

dit zo blijven. Zijn schoonouders hebben hier al 25 jaar een bestratingsbedrijf. 

 

Reactie: 

 

In het ontwerpbestemmingsplan is voor de woning Binnenpad 72 een woonbestemming 

opgenomen, Dit is conform de huidige bestemming op grond van de beheersverordening 

Giethoorn, waarmee de regeling van het bestemmingsplan Giethoorn 1994 is voortgezet, zie 

hieronder als 1e de luchtfoto, 2e het bestemmingsplan Giethoorn 94 en als laatste 

ontwerpbestemmingsplan Giethoorn. Het pand heeft dus in ieder geval sinds de vaststelling van 

het bestemmingsplan Giethoorn 1994 een woonbestemming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor zover bekend vinden op dit adres geen feitelijke bedrijfsactiviteiten plaats die verband 

houden met een bestratingsbedrijf afgezien van mogelijk een kantoor aan huis. Dit laatste is in 

beginsel mogelijk binnen een woonbestemming. Voor toekennen van een bedrijfsbestemming voor 
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een bestratingsbedrijf  bestaat binnen de opzet van het nieuwe bestemmingsplan Giethoorn dat is 

gericht op het regelen van de huidige, legalisatie situatie geen aanleiding. Bouw- en 

aannemersbedrijven (kunnen) behoren de bedrijven van milieucategorie 3. Het beleid ten aanzien 

van de vestiging van bedrijven in woonkernen houdt in dat alleen de vestiging/inpassing van 

lichte bedrijven tot milieucategorie 2 kan worden overwogen. Wijziging van de woonbestemming 

naar een bedrijfsbestemming voor deze locatie moet verder als een nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling worden beschouwd die niet past binnen de beleidskaders en uitgangspunten van het 

nieuwe bestemmingsplan Giethoorn dat is gericht op het regelen van de bestaande, legale situatie. 

Toevoegen van nieuwe bedrijfsbestemmingen ter vervanging van woningen is hierin niet voorzien 

of beoogd. Voor een dergelijke bestemmingsplanwijziging is een nadere ruimtelijke beoordeling en 

afweging nodig, onder meer voor wat betreft de mogelijke gevolgen voor de omgeving en de 

aanwezigheid van mogelijke alternatieven. De zienswijze van indiener 37 bevat daarvoor geen 

aanknopingspunten. Voor een eventuele verandering van de bestemming van het pand Binnenpad 

72 zal in een aparte ruimtelijke procedure moeten worden doorlopen.  

 
4.37.5. Groenstrook  

Voor Binnenpad 72 is een groenstrook ingetekend. Echter bij alle woningen in de omgeving is deze 

groenstrook bij het woonperceel getrokken. Bij nr. 76 is er onlangs een vergunning verleend voor 

een garage. 

 

Reactie: 

 

Het gaat hier om de strook grond achter het woonperceel met de bestemming ‘Tuin-1’. Deze grond 

heeft in het huidige bestemmingsplan 

Giethoorn 94/de beheersverordening de 

bestemming Agrarisch met waarden. (zie 

de afbeeldingen bij het voorgaande punt) 

Planologisch maakt deze grond dus geen 

onderdeel uit van het woonperceel. 

Echter kijkend naar het gebruik van de 

percelen Binnenpad 72 en 74 en de 

aanwezige bebouwing is de bestemming 

Tuin – 1 niet overeenkomstig het (huidige) gebruik. Gelet op het feit dat de hoeveelheid 

bebouwing binnen een woonbestemming  is gemaximaliseerd kan het bijgebouwenvlak 

overeenkomstig de rode contour worden aangepast  te passen, zodat de bestaande bijgebouwen 

binnen het bijgebouwenvlak komen te liggen. 

 
4.37.6. Tweede woningen 

Indiener wil graag weten hoe de 2e woningen langs het pad in de hand worden gehouden. 

 

Reactie: 

 

Met de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de kernen is er voor gekozen om een 

eenduidige systematiek toe te kennen. De eigenaar van een woning mag deze woning ook 

gebruiken als 2e woning. Het recreatief gebruik van een woning is niet toegestaan binnen een 

bestemming ‘Wonen’.  
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4.37.7. Conclusie 

De zienswijze van indiener 37 geeft aanleiding voor aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan 

voor wat betreft de correctie van de aanduiding voor de botenverhuur bij Binnenpad 54 en de 

bestemmingsregeling voor de autoboxen en de botenhuizen. De aanduiding voor de botenverhuur 

zal worden aangepast zoal aangegeven bij paragraaf 3.47.1, de in het ontwerpbestemmingsplan (al) 

opgenomen regeling voor de bestaande mogelijkheden voor botenhuizen en autoboxen achter 

Binnenpad 54 zal in het ontwerpbestemmingsplan juridisch-technisch beter vorm worden gegeven 

op de in paragraaf 4.37.2 beschreven manier. Tenslotte wordt de ‘Tuin-1’ bestemming achter de 

locatie Binnenpad 72 omgezet in een woonbestemming. 

 

4.38. Indiener 38 

4.38.1. Vergroten bouwmogelijkheden/bouwvlak 

Indiener 38 verzoekt om vergroting van de bouwmogelijkheden en het bouwvlak in verband met 

toekomstige bouwplannen voor een garage, carport of atelier. 

 

Reactie: 

 

Voor de locatie Molenweg 3 is in het ontwerpbestemmingsplan een woonbestemming opgenomen 

met een achtererfgebied langs het water. Deze woning maakt deel uit van een bebouwingslint 

waarbij de bebouwing aan het water is geconcentreerd. 

 

 
 

Het vergroten van de bebouwingsmogelijkheden op wat nu een tuinbestemming heeft, ligt gezien 

deze bebouwingstructuur niet zonder meer de hand. Indiener maakt in zijn zienswijze niet 

concreet duidelijk wat voor bouwplannen hij precies heeft. De enkele wens om in de toekomst 

mogelijk te gaan te bouwen,  is onvoldoende om daar in het bestemmingsplan als dit, dat gericht is 

op het bestemmen van de huidige situatie, op te anticiperen in de vorm van het vrijgeven van 

bouwrechten. Het bouwvernemen is onvoldoende concreet voor een goede ruimtelijke beoordeling 

en afweging. Een eventueel concreet bouwplan in afwijking van de mogelijkheden van het 

ontwerpbestemmingsplan zal in aparte ruimtelijke procedure op zijn ruimtelijke aanvaardbaarheid 

moeten worden getoetst. 

 
4.38.2. Gebruik Molenweg als fietspad 

Indiener 38 suggereert het treffen van maatregelen om het gebruik van de Molenweg als fietspad te 

waarborgen. Volgens indiener 38 wordt het openbaar groen nu soms ge- of misbruikt als 
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vuilstortplaats en worden er (sloop)voertuigen geplaatst waardoor de doorgang van fietsers of 

voetgangers wordt bemoeilijkt. 

 

Reactie: 

 

Over het signaal dat indiener hier afgeef, bestaat geen verschil van mening. Een bestemmingsplan 

is echter geen instrument waarmee dergelijke fysieke maatregelen kunnen worden afgedwongen. 

Een bestemmingsplan regelt alleen wat er mag worden gebouwd en hoe gebouwen en gronden 

mogen worden gebouwd. Het gebruik van de weg of groen als stortplaats of afgedankte 

voertuigen is overigens niet in overeenstemming met het bestemmingsplan en/of de Algemene 

Plaatselijke Verordening. Het gaat hier om toezicht en handhaving. 

 
4.38.3. Conclusie 

De zienswijze van indiener 38 geeft geen aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te 

passen.  
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Bijlage 8 Nota van wijzigingen 



Nota van wijziging bestemmingsplan Giethoorn 
 

 

I. Wijziging van de regels 

 

De regels van het ontwerpbestemmingsplan worden als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 12 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

a) Artikel 12.2.1, onderdeel b komt als volgt te luiden:  

b. In de daarbij behorende bijgebouwen, zowel binnen als buiten de aanduiding 

'bouwvlak'; 

b) Artikel 12.2.1, onderdeel c komt als volgt te luiden: 

c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de in artikel 12.1 genoemde 

bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak';  

c) Artikel 12.2.4, onderdeel a komt als volgt te luiden: 

a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwvlak bedraagt 

maximaal 50 m²; 

 

2. In artikel 12.4.1 wordt de zinsnede “het bepaalde in artikel 12.3 sub c,” vervangen door: het 

bepaalde in artikel 12.2.3 en 12.2.4, 

 

3. In artikel 13 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

a) In artikel 13.1.1 vervalt onderdeel e. onder overeenkomstige vernummering van de 

onderdelen f. tot en met n.; 

b) In artikel 13.2.1 onderdeel b. vervalt de volgende tekst :“(…) met dien verstande dat 

bijgebouwen niet mogen worden gebouwd binnen de aanduiding ‘bijgebouwen 

uitgesloten’”; 

c) Artikel 13.2.4 wordt als volgt gewijzigd: 

1) Na onderdeel a. wordt een nieuw onderdeel b. ingevoegd, luidende: 

b. voor bouwpercelen met de aanduiding ‘detailhandel ‘geldt in afwijking van 

het bepaalde in sub a. dat indien de bijgebouwen zijn bedoeld voor opslag ten 

behoeve van de detailhandel de oppervlakte aan bijgebouwen binnen de 

aanduiding bijgebouwen maximaal 150 m2 bedraagt, ongeacht de oppervlakte 

van het bouwperceel;   

2) de onderdelen b. tot en met e. worden dienovereenkomstige vernummerd tot c. tot 

en met f. 

d) Onder 13.5 Specifieke gebruiksregels wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

 

13.5.1.1.1 Complementaire daghoreca 

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – daghoreca’ is een 

complementair daghorecabedrijf toegestaan uitsluitend in de vorm van de productie en 

verkoop van consumptie-ijs met een maximale oppervlakte van 100 m2 (inclusief terras);  

 

e) Artikel 13.5.1 Strijdig gebruik en 13.5.2. Aan huis verbonden beroep worden  

dienovereenkomstig vernummerd tot artikel 13.5.2 en 13.5.3. 

f) In artikel 13.5.2 (nieuw) worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

1) in onderdeel c wordt “artikel 13.5.2”vervangen door: artikel 13.5.3; 

2) aan onderdeel g wordt n artikel 13.1” toegevoegd: en artikel 13.5.1; 



g) In artikel 13.6.1 , onderdeel c wordt “artikel 13.5.2” vervangen door: artikel 13.5.3 

h) In artikel 13.6.3 wordt “artikel 13.5.1” vervangen door: artikel 13.5 en wordt “artikel 13.5.2” 

in onderdeel c vervangen door: artikel 13.5.3. 

 

4. In artikel 15 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

a) Artikel 15.1.1, onderdeel a. komt als volgt te luiden: 

a. horeca van categorie 1, 2 en 3; 

b) Artikel 15.1.1, onderdeel b vervalt en onderdelen c. tot en met m. worden 

dienovereenkomstig vernummerd tot onderdeel b tot en met l. 

c) In artikel 15.4.2 wordt de wordt de zinsnede “het bepaalde in artikel 15.2.3 en 15.2.4,” 

vervangen door: het bepaalde in 15.2.3, 15.2.4 en 15.2.5, 

 

5. Aan artikel 18.6.1, onderdeel c wordt na de zinssnede “in voldoende mate te kunnen voorzien 

in de parkeerbehoefte” toegevoegd: met dien verstande dat het bedrijfsvloeroppervlak van het 

horecabedrijf inclusief terras in ieder geval niet meer bedraagt dan 220 m2; 

 

6. In artikel 19.2.3 , onderdeel d wordt na sub 1.en sub 2. een sub 3 toegevoegd luidende: 

 

3. n afwijking van het bepaalde onder 1. en 2. geldt dat ter plaatse van de aanduiding maximale 

‘goothoogte’ en maximale bouwhoogte’ voor een botenhuis de aangeduide maximale 

goothoogte en bouwhoogte geldt 

 

7. De titel van artikel 23.2.1 wordt gewijzigd in: Gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde 

 

8. In artikel 26 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

a) in artikel 26.1.1, onderdeel b wordt na de zinsnede “(…) verhuur van rondvaartboten” 

ingevoegd: en de verhuur van pleziervaartuigen,;  

b) in 26.2.5, onderdeel wordt het woord “bouwaanduidining” vervangen door: 

bouwaanduiding; 

c) in artikel 26.4.1 wordt artikel 26.2.2, vervangen door: artikel 26.2.1  

d) in artikel 26.4.1 vervalt onderdeel e. waarbij onderdeel f. wordt geletterd e.   

e) in artikel 26.4.2 wordt de zinsnede “het bepaalde in artikel 26.2.2 of 26.2.6,” vervangen 

door: het bepaalde in artikel 26.2.2, 26.2.5 en 26.2.6, 

f) in artikel 26.4.3 wordt/worden:  

1) “artikel 28.2.5 “ vervangen door: artikel 26.2.5; 

2) de woorden “’speciale vorm van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’” telkens 

vervangen door: ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’; 

3) onderdeel b. vernummerd tot onderdeel a. onder dienovereenkomstige 

vernummering van onderdelen c. en d. 

g) na artikel 26.5.2 wordt een bepaling artikel 26.5.3 toegevoegd luidende: 

 

26.5.3 Uitsterfregeling verblijfsrecreatie 

In afwijking van het bepaalde in artikel 26.5.1, onder g mag het huidige gebruik van 

gronden en de daarop aanwezige gebouwen voor maximaal twee recreatie appartementen 

ter plaatse van de aanduiding “speciale vorm van recreatie – appartementen II” worden 

voortgezet met dien verstande dat indien dit gebruik eindigt weer uitsluitend het gebruik 

als wonen als bedoeld in artikel 26.1.1 en de daarbij horende bouwwerken in de vorm van 



bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde als bedoeld in artikel 26.2.1 is 

toegestaan 

  

9. In artikel 27.4.2 wordt de zinssnede “het bepaalde in artikel 272.3 of 26.2.4,” vervangen door: 

het bepaalde in artikel 27.2.3, 27.2.4 en 27.2.5, 

 

10. In artikel 32.2.1 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

a) in artikel 32.2.1 wordt de zinssnede “indien en voor zover bebouwing mogelijk is” 

vervangen door: alleen wanneer er bebouwing mogelijk is; 

b) aan artikel 32.2.1 wordt na de eerste zin eindigend op “(…) volgende regels van artikel 

32.2.2.” toegevoegd: Indien de onderliggende bestemming niet voorziet in de mogelijkheid 

van het bouwen van gebouwen zijn onderstaande bouwregels niet van toepassing. 

 

11. Aan artikel 33.2.1 wordt na de eerste zin eindigend op “(…) tot en met artikel 

33.2.5.”toegevoegd: Indien de onderliggende bestemming niet voorziet in de mogelijkheid van 

het bouwen van gebouwen en/of bijgebouwen zijn onderstaande bouwregels voor deze 

bouwwerken niet van toepassing. 

 

12. Aan artikel 34.2.1 wordt na de eerste zin eindigend op “(…) tot en met artikel 34.2.5” 

toegevoegd: Indien de onderliggende bestemming niet voorziet in de mogelijkheid van het 

bouwen van gebouwen en/of bijgebouwen zijn onderstaande bouwregels voor deze 

bouwwerken niet van toepassing 

 

13. Aan artikel 35.2.1 wordt na de eerste zin eindigend op “(…) tot en met artikel 

35.2.5.”toegevoegd: Indien de onderliggende bestemming niet voorziet in de mogelijkheid van 

het bouwen van gebouwen en/of bijgebouwen zijn onderstaande bouwregels voor deze 

bouwwerken   niet van toepassing. 

 

14. In artikel 36.2.1 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:  

a) in artikel 36.2.1 wordt de zinssnede “indien en voor zover bebouwing mogelijk is” 

vervangen door: alleen wanneer er bebouwing mogelijk is; 

b) aan artikel 36.2.1 wordt na de eerste zin eindigend op “(…) tot en met artikel 36.2.5.” 

toegevoegd: Indien de onderliggende bestemming niet voorziet in de mogelijkheid van het 

bouwen van gebouwen en/of bijgebouwen zijn onderstaande bouwregels voor deze 

bouwwerken niet van toepassing. 

 

15. aan artikel 37.2.1 wordt na de eerste zin eindigend op “(…) tot en met artikel 37.2.5.” 

toegevoegd: Indien de onderliggende bestemming niet voorziet in de mogelijkheid van het 

bouwen van gebouwen en/of bijgebouwen zijn onderstaande bouwregels voor deze 

bouwwerken niet van toepassing. 

 

16. Aan artikel 38.2.1 wordt na de eerste zin eindigend op “(…) tot en met artikel 38.2.5.” 

toegevoegd: Indien de onderliggende bestemming niet voorziet in de mogelijkheid van het 

bouwen van gebouwen en/of bijgebouwen zijn onderstaande bouwregels voor deze 

bouwwerken niet van toepassing. 

 

17. Aan artikel 39.2.1 wordt na de eerste zin eindigend op “(…) tot en met artikel 39.2.5.” 

toegevoegd: Indien de onderliggende bestemming niet voorziet in de mogelijkheid van het 



bouwen van gebouwen en/of bijgebouwen zijn onderstaande bouwregels voor deze 

bouwwerken niet van toepassing. 

 

18. In de bijlagen van de regels worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

a) In Bijlage 2  Overzicht aan huis verbonden beroepen en –bedrijven wordt de koptekst 

“Bijlage 3 bij de regels” verwijderd; 

b) Bijlage 3 Overzicht monumenten wordt aangepast conform het overzicht met monumenten  

op pagina 42 en 43 van toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. 

 



 

II. Wijziging van de verbeelding 

 

Ambtshalve wijzigingen 

 

1. Voor de percelen Zuiderpad 52 en Frensensteeg 7 wordt  de aanduiding ‘specifieke vorm van 

recreatie – rondvaart- en botenverhuur ‘op de verbeelding opgenomen conform de rode 

contour:  

 

 
Zuiderpad 52 

 

 
Frensensteeg 7 

 

2. Bij de percelen Binnenpad 28 en Binnenpad 82 wordt de functie-aanduiding ‘specifieke vorm 

van recreatie – receptie’ van de verbeelding verwijderd. Voor de volgende percelen wordt de 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ conform de 

rode contour opgenomen:  

 

 
Beulakerweg 118  

 

 
Binnenpad 28  

 



 
Binnenpad 47  

 

 
Binnenpad 54 

 

 
Binnenpad 82   

 

3. Op de volgende percelen wordt conform het groene vlak de bouwaanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding – monument’ op de verbeelding toegevoegd:  

 

Binnenpad 22 – 24 gemeentelijk monument object woonhuis 

 
 

Binnenpad 121 – gemeentelijk monument object woonhuis 

 
 

Kerkweg 17a nabij – gemeentelijk monument object Tjaskermolen 



 
 

Kerkweg 50 nabij – gemeentelijk monument gemaaltje 

 
 

Middenbuurt 7 –gemeentelijk monument object woning 

 
 

Molenweg 24 – rijksmonument object boerderij 

 
 

 

 

 

 

 

 



Molenweg 23 – gemeentelijk monument object woonhuis 

 
 

Nabij Molenweg 17 ( tegen over Molenweg 10)– gemeentelijk monument object paaltjasker 

 
 

Zuiderpad 50 – rijksmonument boerderij 

 
  

4. Op de bestemmingsvlakken van de bestemming ‘Gemengd-1’ worden de volgende 

wijzigingen doorgevoerd: 

a. op de bestemmingsvlakken van de bestemming Gemengd-1 voor de percelen 

Beulakerweg 165a en het perceel nabij Zuiderpad 46 wordt de bouwaanduiding 

‘bijgebouwen uitgesloten’ verwijderd conform de rode contour:  

 

 
Beulakerweg 165a 

 

 

 

 



 
Binnen het bestemmingsvlak Gemengd-1 behorende bij de bestemming Wonen - 

Zuiderpad 46  

 

b. op alle bestemmingsvlakken van de bestemming ‘Gemengd-1’ met uitzondering van 

de twee onder sub a. genoemde bestemmingsvlakken wordt de bouwaanduiding 

bijgebouwen’ opgenomen op dezelfde manier als bij de bestemmingen Wonen-1 

waarbij deze aanduiding achter het bouwvlak voor de hoofdbebouwing wordt 

gesitueerd. Zie als voorbeeld de onderstaande rode contour binnen de bestemming 

Gemengd – 1. 

 

 
 

c. voor de bestemmingsvlakken van de bestemming ‘Gemengd-1’ met een 

functieaanduiding ‘detailhandel’ wordt voor zover deze aanduiding niet samenvalt 

met het bestemmingsvlak de verbeelding zodanig gewijzigd dat de grens van de 

functieaanduiding ‘detailhandel’ gelijk is aan de begrenzing van het betreffende 

bestemmingsvlak ‘Gemengd-1’. Zie als voorbeeld het perceel Binnenpad 62.  

 

 
 

5. Op de verbeelding worden voor de bestemming Water de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

a. rondom de adressen Binnenpad 22-26 wordt op de verbeelding de bestemming ‘Water’ 

opgenomen conform de rode contour: 

 

 
 

b. in het gebied tussen de percelen Binnenpad 43 en 47a – 45 wordt op de verbeelding de 

bestemming ‘Water’ opgenomen conform de rode contour:  

 



 
 

6. Bij de locatie Zuiderpad 27-29 wordt de bestemming ‘Tuin’ op de verbeelding binnen de 

onderstaande rode contour gewijzigd in de bestemming Tuin-1: 

 

  
  

7. Bij het perceel Jonenweg 1a wordt de bestemming Tuin-1 binnen de onderstaande rode 

contour gewijzigd in de bestemming ‘Recreatie – jachthaven’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. Bij de locatie Jonenweg 1b wordt op de verbeelding een functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ 

opgenomen conform onderstaande rode contour (het kleinste rode vierkantje) en wordt het 

bouwvlak vergroot conform onderstaande rode contour (het grotere rode vlak):  

 

 
 

9. Bij de locaties Cornelisgracht 3 3 t/m 19 en Jonenweg 4 t/m 12, 14 en 16 wordt de 

bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ gelijk getrokken met de voorgevel conform de onderstaande  

rode contour.  

 

 
 

10. Bij de woningen  Ds. J.J. Ketstraat 19 t/m 25 wordt een bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ 

opgenomen conform onderstaande rode contour: 

 

 
 

11. De op verbeelding voor het perceel Ds. T.O. Hylkemaweg 1 opgenomen bouwmogelijkheden 

voor een appartementencomplex en een horecafunctie worden zodanig aangepast dat de 

afstand tussen dit appartementencomplex en de horecafunctie ten minste 30 meter zal 

bedragen. Daarnaast zal de bij deze locatie aanwezige bestemming “Water’ binnen 

onderstaande rode contour worden gewijzigd in de bestemming ‘Verkeer’: 

 



  
 

12. Bij de volgende locaties wordt de functieaanduiding ‘horeca tot en met categorie 3‘ verwijderd: 

 

 
Binnenpad 113 

 

 
Binnenpad 141  

 

13. Voor de locatie Binnenpad 74 wordt op de verbeelding de achter de woning Binnenpad 74 

opgenomen bestemming’Tuin-1’ conform onderstaande rode contour gewijzigd in de 

bestemming ‘Wonen’ door vergroting van het woonbestemmingvlak van deze woning. Binnen 

de rode controur wordt een bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ opgenomen: 

 

 
 

 

 

 



Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen 

 

1. Zienswijze indiener 1 (paragraaf 4.1 zienswijzenota), locatie Beulakerweg 97; de 

bedrijfsbestemming wordt op de verbeelding gewijzigd in de bestemming ‘Wonen-1’ waarbij 

voor de bestaande bedrijfswoning een bouwvlak wordt opgenomen en het perceelsgedeelte 

achter de woning wordt voorzien van de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ conform 

onderstaande rode contour:  

 

 
 

2. Zienswijze indiener 2 (paragraaf 4.2 zienswijzenota) locatie Bartus Warnersweg 7; het 

bouwvlak wordt voor dit perceel gewijzigd conform onderstaande rode contour: 

 

 

 



 

3. Zienswijze indiener 5 (paragraaf 4.5 zienswijzenota), locatie Zuiderpad 18; het 

bestemmingsvlak van de bestemming ‘Wonen-1’ en het bouwvlak worden aangepast conform 

onderstaande rode  contour.  

 

 
 

4. Zienswijze indiener 9 (paragraaf 4.9 zienswijzenota), locatie Jonenweg 1c; binnen de 

onderstaande rode contour wordt de tuinbestemming gewijzigd in de bestemming ‘Recreatie – 

Jachthaven’: 

 

 
 

5. Zienswijze indiener 11, (paragraaf 4.11 zienswijzenota), locatie Binnenpad 115; de volgende 

twee wijzigingen worden doorgevoerd: 

a. binnen onderstaande rode contour wordt de functieaanduiding ‘museum’ verwijderd 

(ook in het water): 

 

 
 

b. voor dit perceel wordt de functieaanduiding “detailhandel’ op de verbeelding 

opgenomen conform onderstaande rode contour:  

 

 
 



6. Zienswijze indiener 17 (paragraaf 4.17 zienswijzenota), locatie Jonenweg 10; de grens van 

bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ wordt verschoven naar de voorzijde van de woning conform 

onderstaande rode contour: 

 

 
 

7. Zienswijze indiener 19 (paragraaf 4.19 zienswijzenota), locatie Binnenpad 47a; voor deze 

woning wordt op de verbeelding bestemming ‘Verblijfsrecreatie’ met de functieaanduidingen 

‘bedrijfswoning’ en ‘specifieke vorm van recreatie – wonen’ opgenomen conform onderstaande 

rode contour(en) (het grootste rode vierkant vormt de grens van de bestemming, het kleinere 

rode vierkant is de begrenzing van beide aanduidingen): 

 

 
  

8. Zienswijze indiener 23 (paragraaf 4.23 zienswijzenota), locatie het gebied tussen de 

Kloostersteeg, Molenweg, Beulakerweg en de Veldweg/Brinklaan in Giethoorn Noord; binnen 

de onderstaande rode contouren wordt voor dit gebied op de verbeelding de bestemming 

‘Water’ opgenomen: 

 



 
 

9. Zienswijze indiener 25 (paragraaf 4.25 zienswijzenota), locatie Binnenpad 22; de 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ wordt 

conform de onderstaande rode contour van de verbeelding verwijderd:  

 

 
 

10. Zienswijze indiener 25 (paragraaf 4.25 zienswijzenota), locatie Binnenpad 28; op de 

verbeelding voor dit perceel wordt de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – 

appartement II’ opgenomen conform onderstaande rode contour:  

 

 
 

11. Zienswijzen indieners 27 en 16 (paragraaf 4.16 en 4.27 zienswijzenota, locaties Binnenpad 66 en 

Binnenpad 111; voor het perceel Binnenpad 66 wordt de functieaanduiding ‘specifieke vorm 

van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ conform de onderstaande dunne rode contour 



verwijderd. Voor het perceel Binnenpad 111 wordt volgens de onderstaande rode contour de 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ opgenomen: 

 

 
 

12. Zienswijzen indieners 27 en 34 (paragraaf 4.27 en 4.34 zienswijzenota), locatie Binnenpad 64; 

de voor dit perceel op de verbeelding opgenomen functieaanduiding ‘specifieke vorm van 

horeca –daghoreca’ wordt gewijzigd conform onderstaande rode contour (deze aanduiding 

geldt dus uitsluitend voort het deel van het perceel binnen deze contour): 

  

 
 

13. Zienswijze indiener 31 (paragraaf 4.32 zienswijzenota), locatie Noorderpad 5-7; op de 

verbeelding wordt conform onderstaande rode contour de functieaanduiding ‘specifieke vorm 

van recreatie – rondvaart- en botenverhuur’ toegevoegd: 

 

 
 

14.  Zienswijze indiener 31 (paragraaf 4.32 zienswijzenota), locatie Molenweg 2a: op de 

verbeelding wordt de functieaanduiding horeca tot en met categorie 2 conform onderstaande 

rode contour aangepast: 

 

 
.  



15. Zienswijze indiener 37 (paragraaf 4.37 zienswijzenota), locatie Binnenpad 54: op de 

verbeelding wordt de functie-aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en 

botenverhuur’ opgenomen conform onderstaande rode contour: 

 

 
 

16. Zienswijze indiener 37 (paragraaf 4.37 zienswijzenota), locatie Binnenpad 54: op de 

verbeelding wordt de bestemming ‘Gemengd-1’ voor de autoboxen vervangen door de 

bestemming ‘Verkeer’. Conform onderstaande rode contouren krijgen deze autoboxen verder 

de bouwaanduiding ‘garagebox’: 

 

 
 

17. Zienswijze indiener 37 (paragraaf 4.37, zienswijzenota); locatie Binnenpad 54: op de 

vebreelding wordt de bestemming Groen vervangen door de bestemming ‘Recreatie-

Jachthaven’. Binnen deze bestemming  wordt conform onderstaande rode contouren de 

aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding –botenhuis’ met een aanduiding voor een maxale 

goot- en nokhoogte van respectievelijk maximaal 3,0 en 5,0 meter 

 

 
 

18. Zienswijze indiener 37 (paragraaf 4.37, zienswijzenota); locatie Binnenpad 72: op de 

verbeelding wordt de bestemming ‘Tuin-1’ achter de woning Binnenpad 72 conform 

onderstaande rode contour gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ door vergroting van het 

woonbestemmingvlak van deze woning. Binnen de rode controur wordt een bouwaanduiding 

‘bijgebouwen’ opgenomen: 

 

 
 

 

 



Toelichting 

 

Toelichting op de wijziging van de regels 

 

De wijzigingen in de regels zijn gedeeltelijk juridisch-technisch van aard. In de regels van het 

ontwerpbestemmingsplan bevat nog enkele verschrijvingen. Ook kloppen de verwijzingen in de 

regels (naar andere regels) soms niet. Dit is onder meer het geval bij de afwijkingsmogelijkheid 

voor afwijkende dakhellingen, die mogelijkheid geldt in het ontwerpbestemmingsplan wel voor 

gebouwen maar niet voor bijgebouwen zoals (wel) gebruikelijk is. De wijzingen in deze nota van 

wijzigingen strekken er toe om dit waar nodig te corrigeren. Ook brengen enkele aanpassingen in 

de regels naar aanleiding van de zienswijzen weer nieuwe technische verschuivingen en 

aanpassingen met zich mee. 

 

Bij de bestemming Centrum (artikel 12) is gebleken dat de mogelijkheid voor het bouwen van 

bijgebouwen buiten het bouwvlak niet (goed) is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Op 

grond van de huidige bestemmingsregeling is het mogelijk om op percelen met deze functie 50 m2 

aan bijgebouwen te bouwen buiten het bouwvlak. De wijzigingen van artikel 12 strekken er toe om 

deze mogelijkheid te handhaven. 

 

Ook bij de regels van de bestemming Gemengd-1 (artikel 13) zijn er, mede naar aanleiding van de 

ingediende zienswijzen, enkele aanpassingen nodig. Als eerste is een bestemmingsregeling op 

maat opgenomen voor een complementair horecabedrijf dat zich richt op de productie en verkoop 

van (consumptie)ijs (zie de beantwoording van de zienswijzen van indieners 27 en 34 in de 

zienswijzenota, paragraaf 4.27 en 4.34). 

Bouwpercelen met de functiedetailhandel hebben nu op grond van de nog geldende 

winkelbestemmingsplan (nog) de mogelijkheid om 150 m2 aan bijgebouwen te realiseren als 

opslagmogelijkheid voor het winkelbedrijf. Deze specifieke bouwmogelijkheid is niet 

overgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. De wijziging in de regels als bedoeld in onderdeel 

3, sub c van deze nota van wijzigingen sterkt er toe om deze bouwmogelijkheid voor 

detailhandelsfuncties te handhaven. 

Omdat bij de bestemmingsvlakken voor de bestemming Gemengd-1 de verbeelding wordt 

aangepast waardoor bij deze vlakken een bouwaanduidingen voor bijgebouwen zal worden 

opgenomen (zie hieronder de toelichting op de wijziging van de verbeelding) kan de in de artikel 

13 opgenomen regel voor een aanduiding die de bouw van bijgebouwen uitsluit komen te 

vervallen. Hetzelfde geldt voor de in artikel 13.1.1 opgenomen functieaanduiding van een 

museum. Gelet op de begripsomschrijving van de toegestane culturele voorzieningen is dit een 

overbodige doublure. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn binnen de bestemming ‘Horeca’ (artikel 15) bij recht alleen 

horecafuncties van de eerste en tweede categorie toegestaan (horecabedrijven tot aan restaurants). 

Zwaardere horecafuncties zoals cafés zijn alleen maar toegestaan voor zover daarvoor op de 

verbeelding aan een aanduiding is opgenomen. Gebleken is dat dat (standaard)regeling niet goed 

aansluit op de huidige bestemmingsregeling van de bestemming horeca van het bestemmingsplan 

Giethoorn 1994 die nu voor Giethoorn geldt. In de huidige bestemming wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen horeca van de tweede en derde categorie waardoor binnen deze bestemming 

zowel restaurants als cafés bij recht zijn toegestaan. De regeling in het ontwerpbestemmingsplan 

betekent ten opzicht van de huidige regeling dus een gebruiksbeperking. Met deze wijziging wordt 

de horecabestemming van het nieuwe bestemmingsplan (dus) afgestemd op de huidige 



bestemmingsregels waardoor zowel horeca van de 2e als de 3e categorie bij recht binnen alle 

horecabestemmingen blijven toegestaan. Het aanduidingensysteem blijf voor zwaardere 

horecafuncties (categorie vier en vijf) wel gehandhaafd. 

 

Bij de bestemming Recreatie (artikel 18) is een binnenplanse afwijkingsregeling opgenomen voor 

een horecabedrijf. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze (zienswijze van indiener 32) 

wordt de aanduiding voor het gebied waarvoor deze afwijking kan worden verleend op de 

verbeelding iets verruimd (zie pararagraaf 4.32 van de zienswijzenota). De maximaal toelaatbare 

oppervlakte van het horecabedrijf kan echter niet veranderen en dit dient als gevolg van de 

aanpassing op de verbeelding in de regels te worden geborgd. 

 

In artikel 26, de bestemming Wonen-1, wordt naar aanleiding van een langdurige gebruik van 

woonbebouwing als recreatie-appartementen dat inmiddels onder het overgangsrecht is komen te 

vallen een uitsterfregeling opgenomen (zie de zienswijze van indiener 25). 

 

Volledigheidshalve worden aanvullende bestemmingsplanregels voor de bescherming van het 

beschermde dorpsgezicht van Giethoorn (artikel 32 tot en met 39) aangevuld met een bepaling die 

regelt dat deze bepalingen buiten toepassing blijven indien en voor zover de (onderliggende) 

enkelbestemming voor bepaalde bouwwerken al geen bouwmogelijkheden bevat 

 

Tenslotte is ook gebleken dat in de bijlagen bij de regels enkele aanpassingen moeten worden 

doorgevoerd. Zo is Bijlage 3 van de regels dat een overzicht bevat alle monumenten in het 

plangebied niet volledig. Het betreffen overzicht in de toelichting is dat wel. Het 

monumentenoverzicht van de toelichting wordt daarom overgenomen in de regels. 

 

Toelichting op de wijziging van de verbeelding 

 

1. Ontbreken van de functieaanduiding specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en 

botenverhuur op enkele percelen. Op diverse plekken in het gebied zijn rondvaart- en 

botenverhuur bedrijven aanwezig binnen de bestemming Wonen. In het huidige 

bestemmingsplan Giethoorn ’94 hebben een groot deel van deze verhuurbedrijven binnen de 

bestemming Wonen een aanduiding op de plankaart en met daarbij extra bouwmogelijkheden 

ten behoeve van deze bedrijfsactiviteiten. Deze oude rechten worden overgenomen in dit 

nieuwe bestemmingsplan. Voor het percelen Noorderpad 5 (zie zienswijze 4.32), Zuiderpad 52 

en Frensensteeg 7 is deze aanduiding in het ontwerpbestemmingsplan niet (of niet goed) op de 

verbeelding opgenomen. Dit wordt met deze wijziging gecorrigeerd. De aanpassing met 

betrekking tot Noorderpad 5 staat in deze nota vermeld bij de wijzigingen naar aanleiding van 

de zienwijze omdat voor deze locatie op dit onderdeel ook een zienswijze is ingediend. 

 

2. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de huidige, vergunde locatie binnen de bestemming  

“Water” voor de verhuur van boten en/of de exploitatie van rondvaartboten plaatsvindt 

voorzien van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – rondvaart- en 

botenverhuur’. Een aantal vergunde locatie is in het ontwerpbestemmingsplan nog niet 

opgenomen. Deze wijziging strekt er toe omdat alsnog te doen. Abusievelijk is bij twee locaties 

Binnenpad 28 en 82 in dit verband een verkeerde functieaanduiding op de verbeelding 

opgenomen (voor een receptie voor een recreatieterrein). Deze verkeerde aanduiding wordt 

uiteraard verwijderd. 

 



3. De opzet van het nieuwe bestemmingsplan Giethoorn is om alle rijksmonumenten en 

gemeentelijke monumenten met een aanduiding op de verbeelding weer te geven. Dit heeft 

overigens vooral een indicatieve waarde omdat de bescherming van deze monumenten (al) 

voortvloeit uit de monumentenregelgeving. Gebleken is dat in het ontwerpbestemmingsplan 

nog niet alle monumenten zijn opgenomen.  Met deze wijziging worden de nog ontbrekende 

monumenten alsnog aangeduid. 

 

4. Voor de bestemming ‘Gemengd-1’ moeten enkele verbeteringen worden aangebracht. Ten 

eerste komt bij bestemming Gemengd-1 komt de functieaanduiding detailhandel voor. 

Geconstateerd dat de ene keer deze functieaanduiding op de verbeelding alleen op het pand 

zit en de andere keer op het perceel zit. Vanuit het huidige bestemmingsplan is de bestemming 

Winkel van toepassing op het gehele perceel. De verbeelding van het nieuwe bestemmingsplan 

wordt daarom aangepast, daar waar de functieaanduiding detailhandel aanwezig is, zodat 

deze aanduiding steeds voor het bouwperceel geldt. Ten tweede heeft de bestemming 

Gemengd – 1 kent een regeling welke verwijst naar het bijgebouwenvlak. De systematiek van 

een bijgebouwenvlak is standaard bij de o.a. de bestemming Wonen. In het 

ontwerpbestemmingsplan is deze aanduiding echter nog niet opgenomen op de 

bestemmingsvlakken met de bestemming ‘Gemengd-1’. Met deze wijziging worden deze 

vlakken alsnog aangebracht. In dit verband geldt tenslotte nog dat er twee percelen met de 

bestemming Gemengd-1 zijn waar geen bijgebouwen mogen worden gebouwd omdat deze 

locaties op de verbeelding zijn voorzien van een aanduiding ‘bijgebouwen uitgesloten’. Ook 

deze bouwaanduiding wordt bouwaanduiding wordt van de verbeelding verwijderd en er 

wordt geen bijgebouwenvlak opgenomen (waarmee voor deze percelen materieel dezelfde 

regeling blijft gelden). 

 

5. Voor enkele locaties is bij nader inzien de ruimtelijke afweging dat het beter is om het behoud 

van de bestaande waterstructuur te borgen door toekenning van de bestemming ‘Water’. Dit 

betreft de waterstructuur structuur rondom Binnenpad 22 – 26 en de waterstructuur tussen 

Binnenpad 43 en 47a – 45.  Met betrekking tot dit laatste gebied geldt dat daarmee ook (beter) 

wordt aangesloten op de regeling in het naastgelegen bestemmingsplan 

Verblijfsrecreatieterreinen Giethoorn. 

  

6. De percelen aan het Zuiderpad 27 t/m 39 hebben tussen de bebouwing en het Zuiderpad van 

oudsher een bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarden. Deze bestemming 

is ook opgenomen in het Wijzigingsplan Zuiderpad 29 (vastsgesteld 11-01-2005).  

 



  
 

Voor het rood omlijnde gedeelte is er in het ontwerp Giethoorn voor gekozen om hier reguliere 

bestemming Tuin op te leggen. Echter gezien de ligging en de omliggende percelen is het beter 

om hier de bestemming Tuin-1 toe te kennen. Op grond van de bestemming Tuin kan niet 

worden uitgesloten dat deze locatie of delen moeten worden beschouwd als onderdeel van het 

bouwperceel van de woningen aan het Zuiderpad waardoor erfbebouwing mogelijk wordt. 

Ruimtelijk is dat geen logische ontwikkeling. Door deze aanpassing is en blijft de ruimtelijke 

uitstraling wel gericht op het gebruik als tuin, echter de bouwmogelijkheden zijn binnen een 

bestemming Tuin-1 beperkt.  

 

7. In het ontwerpbestemmingsplan is ter hoogte van Jonenweg 1a gedeeltelijk voorzien in een 

tuinbestemming. Op grond van het huidige bestemmingsplan heeft deze strook grond echter 

een jachthavenbestemming. Er is geen aanleiding om dit veranderen. De bestemming Tuin-1 

wordt daarom gewijzigd in de bestemming Recreatie-Jachthaven conform het voorliggende 

bestemmingsplan Giethoorn Tussengebied 

. 

8. In het ontwerpbestemmingsplan  is de bedrijfswoning behorende bij het bedrijf Jonenweg 1b 

abusievelijk niet opgenomen op de plankaart. Ook is het bebouwingsvlak verkleind ten 

opzichte van de huidige bebouwingsmogelijkheden. De bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

het ontwerpbestemmingsplan voor deze locatie worden met deze wijziging in 

overeenstemming gebracht met de huidige regeling. 

 

9. Deze aanpassing houdt verband met de wijziging die voortvloeit uit de zienswijze van 

indiener 17 ten aanzien van Jonenweg 10. Voor deze omgeving is het op grond van de huidige 

bestemmingsregeling om bijgebouwen te bouwen tot aan de voorgevel van de woning 

(hoofdgebouw) in afwijking van de hoofdregel dat er tussen de voorgevel van het hoofgebouw 

en een bijgebouw een zekere afstand moet bestaan. Het is daarom logisch om deze 

bouwmogelijkheid niet alleen te behouden voor Jonenweg 10 maar ook voor de directe 

omgeving daarvan, zoals in de zienswijzenota naar aanleiding van deze zienswijze ook is 

opgemerkt. 

 



10. In het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt het bijgebouwenvlak voor de woningen Ds. J.J. 

Ketstraat 19 t/m 25. Met deze wijziging wordt deze bouwmogelijkheid voor deze woningen 

alsnog opgenomen. 

 

11. De afstand tussen het te realiseren appartementencomplex en de horecaonderneming op het 

perceel Ds. T.O. Hylkemaweg 1 dient 30 meter te bedragen. Hiervoor is in 2007 een 

vrijstellingsprocedure  afgerond. In het ontwerp Giethoorn is geen rekening gehouden met 

deze afstand van 30 meter. Met deze wijziging wordt deze omissie hersteld conform de 

verleende vrijstelling van 2007. 

 

 
 

Naast het verplaatsen van het appartementencomplex moet ook worden geconstateerd dat de 

ingetekende bestemming Water te breed is opgenomen in het ontwerp Giethoorn. Met de 

aangegeven wijziging wordt de bestemming Water gewijzigd in de bestemming Verkeer 

conform de huidige planregeling. 

 

12. De verwijdering van deze twee functieaanduidingen voor horeca houdt verband met de 

aanpassing van de regels van de horecabestemming. Zie in dit verband de eerdere toelichting 

op de wijziging van de regels. 

 

13. Deze aanpassing houdt verband met een wijziging van de Tuin-1 bestemming door vergroting 

van een woonbestemming naar aanleiding van een zienswijze (indiener 37) met betrekking tot 

het naastgelegen perceel Binnenpad 72. Uit het oogpunt van eenduidigheid moet de 

bestemmingsregeling bij Binnenpad 74 als vergelijkbare situatie dan ook worden aangepast. 
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