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Geachte heer Wiering, 

Op 17 september 2014 heeft u een principeverzoek bij ons ingediend. Uw principeverzoek gaat over het 
perceel Zwaagdijk 212 te Zwaagdijk-Oost. U wilt op dit perceel een bouwblok voor het bouwen van een 
landgoed met gastenverblijf. Wij hebben een standpunt ingenomen over uw principeverzoek. In deze 
brief leest u onze reactie. 

Ons standpunt 

Wij zijn niet bereid om medewerking te verlenen aan uw principeverzoek. Hierna leest u onze redenen. 

De redenen 
Het realiseren van een landgoed met gastenverblijf op het perceel is in strijd met de provinciale 
regelgeving en bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan. Het gewenste bouwen en gebruik is 
op deze locatie niet toegestaan. Wij zien in uw verzoek geen reden hiervan af te wijken. 
Toelichting 

U doet uw verzoek vanuit twee invalshoeken, de eerste op grond van een veronderstelde meerwaarde 
die ontstaat als u een landgoed maakt, dat voor een ieder toegankelijk is. De tweede vanuit de 
noodzaak van een bedrijfswoning. 

Hieronder wordt op beide nader ingegaan. 

1.Het bouwen van een landgoed 

Over landgoederen is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie het volgende bepaald: 

Artikel 13a Nieuwe landgoederen 

Lid 1 Een bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe landgoederen in het landelijk gebied. 
Lid 2 In afwijking van het 1e lid kan een bestemmingsplan voorzien in nieuwe landgoederen indien de 

nieuwe landgoederen: 
a. bijdragen aan een substantiële verbetering van de in de directe omgeving daarvan 

aanwezige kwaliteiten van het landschap in het landelijk gebied; 
b. in overeenstemming zijn met de provinciale woonvisie 2010-2020 en de door GS en 

regiogemeenten vastgestelde regionale actieprogramma's; 
c. woningbouw in overeenstemming is met provinciale woningbouwmonitor en/-prognose; 

Verzonden 



d. woningbouw niet kan worden gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, 
combineren of transformeren binnen bestaand bebouwd gebied; 

e. het bepaalde in art. 15 in acht is genomen (het voldoen aan kwalitatieve 
uitgangspunten). 

Nu tot 2022 de kern Zwaagdijk niet in aanmerking komt voor woningbouw, is afwijking ook op grond 
van artikel 13 lid 2 niet van toepassing op de aanvraag, nu dat in strijd is met art. 13 a lid 2 sub b, c en 
d. 
Daarbij komt dat het bouwplan ook in strijd komt met lid 2a, nu het bouwplan ons inziens niet bijdraagt 
aan een substantiële verbetering van de in de directe omgeving daarvan aanwezige kwaliteiten van het 
landschap. Immers de kwaliteit van het landschap ligt ter plaatse met name bij de aanwezigheid van de 
Kromme Leek. Juist aan de Kromme Leek is in uw plan de nieuwe woning geprojecteerd. Het 
daarachter gelegen agrarische veld wordt voor een groot deel in stand gelaten met fruitbomen. 
De conclusie is dan ook dat er in het plan geen sprake is van het opwaarderen van de Kromme Leek, 
eerder een afwaardering door de geprojecteerde woningbouw. 

In de structuurvisie "Sterke kust en sterk achterland Medemblik 2012-2022" wordt in bijlage 3 het 
volgende opgemerkt: 

Op basis van de landschappelijke zonering op de Schatkaart kan Medemblik in de volgende 
gebiedeenheden worden  ingedeeld: 
1. IJsselmeer en kustdorpen 
2. De Gouw en de Vier  Noorder  Koggen 
3. Het Grootslag 
4. Kromme  Leek en Grote en Kleine Vliet 

De gebieden vormen  een raamwerk  voor  toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Per gebied worden 
het landschapsbeeld, de bebouwingsstructuur,  de landschappelijke dynamiek  en het laadvermogen  (de 
kansen en bedreigingen voor  verdere  ontwikkeling) beschreven.  Over  het Kromme  Leekgebied wordt 
het volgende  geschreven: 

Landschappelijke dynamiek:  laag 
Rust en ruimte bepalen de menselijke dynamiek  in dit gebied. Er  is natuurlijke dynamiek  in het 
ecosysteem en het water.  Uitgangspunt is het behoud en versterken  van deze kwaliteiten. 

o Het gebied is van gemeenschappelijk belang voor  de agrariërs,  bewoners,  recreanten, flora  en 
fauna. Kansen voor  het gebied liggen in het benutten van de combinatie van cultureel erfgoed,  de 
mogelijkheid om de primaire agrarische doelen met natuur en recreatie te verbreden,  hieraan 
gekoppeld de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem  en het realiseren van een recreatieve 
uitloop voor  de stedenban Hoorn-Enkhuizen  en de kustontwikkeling langs het IJsselmeer. 
D Het stroomgebied van de Kromme  Leek en de Grote en Kleine Vliet  is een schakel tussen het 
ecologisch waardevolle  gebied van de Leekerlanden aan de oostzijde en het IJsselmeer. Nachtelijke 
stilte en duisternis zijn kernwaarden.  Verdere  verdichting  van het gebied moet worden 
voorkomen. 
° Het waterlint en omgeving zijn geschikt voor  recreatief  medegebruik, er zijn nog veel 
landschappelijke elementen en historische patronen herkenbaar. De toegankelijkheid voor  vaartuigen 
kan rond dammen en duikers verbeterd  worden. 
D Uitgangspunt is het open houden van het gebied; een woonlandschap in het Kromme Leekgebied 
is niet gewenst. Beplanting langs Noord-Zuid  wegen transparant houden zodat er geen visuele 
scheidingen zijn. 

De raad spreekt zich in deze recent vastgestelde gemeentelijke structuurvisie dus heel duidelijk uit 
voor geen woonbebouwing of woonlandschap in het Kromme Leek gebied. 

De ruimtelijke kwaliteit van Zwaagdijk wordt verderop in de structuurvisie beschreven als: 



Lintbebouwing met doorzichten op het landschap. 
Het gebied ten noorden van de lintbebouwing maakt onderdeel  uit van het Kromme  Leek en Grote en 
Kleine Vliet.  De waarde  van dit gebied ligt in de natuurwaarden  in combinatie met andere functies 
zoals recreatie, wateropgave  en agrarisch. 

Gelet op vorenstaande is de conclusie dat de bouw van een landgoed nabij Zwaagdijk 212 in strijd komt 
met zowel het provinciaal als gemeentelijk beleid. 

2.Noodzaak bedrijfswoning 

Eerder heeft de ABC-commissie in 2004/2005 en in 2009 negatief geadviseerd. Uw brief geeft op dit 
punt geen gewijzigde omstandigheden aan. Het opnieuw aanvragen van een advies van de ABC-
commissie is daarom niet zinvol. 

Om deze redenen zien wij geen mogelijkheden om met uw verzoek mee te werken. 

Omdat medewerking in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet mogelijk is, zijn de 
milieuaspecten buiten de beoordeling gelaten. 

Voorbehoud 
Ik wijs u erop dat deze brief moet worden opgevat als een principestandpunt. Het instellen van 
bezwaar en beroep is op dit moment niet mogelijk. 


