
Van: Turen, dhr. J.G. (Jan) van [mailto:TURENJ@Noord-Holland.nl]  
Verzonden: maandag 12 november 2012 12:22 
Aan: Walter Smak 
Onderwerp: RE: Bestemmingsplan Dprpskernen 4 

 

Beste Walter, 

  

Op verzoek van Dolf van Doorm bevestig ik hierbij dat het bestemmingsplan “Dorpskernen Medemblik 

IV” geen aanleiding geeft tot opmerkingen, gelet op het conserverend karakter van het plan. 

  

Vriendelijke groet, 

  

Jan G. van Turen 

  
Medewerker Ruimtelijke Ordening 
Directie: Subsidies, Handhaving 
en Vergunningen 
Unit: Vergunningen Omgeving 
E-mail: turenj@noord-holland.nl 
Telefoon 023-514 3917 
Bezoekadres: Surinameweg 11, Haarlem 
Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 

  
Op woensdag werk ik niet  

Van: Walter Smak [mailto:walter.smak@medemblik.nl]  
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 13:48 
Aan: Turen, dhr. J.G. (Jan) van; ro-info; 'postbus@mdwf.nl'; 'info@mdwf.nl'; 'Wagenaar, Ruud'; 
'k.bruin@hhnk.nl'; 'risicobeheersing@veiligheidsregio-nhn.nl'; 'jwater@veiligheidsregio-nhn.nl'; 'energie-
ruimtelijkeplannen@mineleni.nl'; 'ijg-wso@rws.nl'; 'info@wznh.nu'; 'm.bartesl@hoorn.nl'; 
'c.soonius@hoorn.nl'; 'stadhuis@enkhuizen.nl'; 'gemeente@stedebroec.nl'; 'gemeente@drechterland.nl'; 
'info@pwn.nl'; 'info@nuon.nl'; 'info@ltonoord.nl'; 'mobiel@kpn.com'; 'RO_west@gasunie.nl'; 'dnh-
ruimtelijkeplannen@rws.nl'; 'info@recreatieschapwestfriesland.nl' 
CC: Minke Jellema 
Onderwerp: Bestemmingsplan Dprpskernen 4 

  

Geachte heer/mevrouw, 
  
Op 20 september 2012 heb ik u met onderstaand bericht over de start van de overleg- en inspraakronde 
voor het bestemmingsplan Dorpskernen 3. Vandaag, 26 oktober 2012, start het overleg ex artikel 3.1.1 
Bro en de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan Dorpskernen 4. Dit betreft het 
bestemmingsplan voor de kernen Zwaagdijk, Wognum en Nibbixwoud. Ook dit plan betreft een 
actualisering van bestaande plannen en is conserverend van aard.  
  
Het plan is te vinden onder dezelfde link als Dorpskernen 3 en reacties kunnen naar dezelfde adressen 
worden verstuurd. Graag onder vermelding van zaaknummer Z-12-23979.  
  
De publicatie treft u hierbij volledigheidshalve aan.  
  
Alvast bedankt voor uw reactie!   
  
Met vriendelijke groet, 
Walter Smak, juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening 



 

 
  
Telefoonnummer: (0229) 85 62  38 
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
E-mail: walter.smak@medemblik.nl 
Website: www.medemblik.nl 
Twitter: www.twitter.com/gemmedemblik 
Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum 
Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum 
  
Wilt u niet wachten bij de gemeente?  
Maak dan een afspraak met KCC Ruimte via (0229) 85 63 90.  
De mogelijkheid bestaat om óók op maandag- of woensdagavond een afspraak te maken. 
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Van: DNH-Ruimtelijkeplannen (DNH) [mailto:dnh-ruimtelijkeplannen@rws.nl]  
Verzonden: dinsdag 13 november 2012 17:36 
Aan: Walter Smak 
Onderwerp: RE: Bestemmingsplan Dprpskernen 4 

 

Geachte heer Smak, 
op 26 oktober ontving ik de kennisgeving van het ter inzage leggen van voorontwerp 
bestemmingsplan Dorpskernen IV.  

  

Rijkswaterstaat dienst Noord-Holland is beheerder van de nabij het plangebied gelegen rijksweg A7. 
Vanuit mijn dienst zie ik geen aanleiding voor een inhoudelijke reactie op dit plan. Ik blijft echter graag op 
de hoogte van ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Medemblik die voor Rijkswaterstaat van belang 
zijn. 

  

Vriendelijke groeten, 

  

Dorrith Dijkzeul  
Adviseur Verkeer en Vervoer 

 

........................................................................ 

Toekanweg 7 | 2035 LC Haarlem  | Kamer B3.54 

Postbus 3119 | 2001 DC Haarlem  

........................................................................ 

T 06-55745204 

dorrith.dijkzeul@rws.nl 

www.rijkswaterstaat.nl 

........................................................................ 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
........................................................................ 

 

 

Van: Walter Smak [mailto:walter.smak@medemblik.nl]  
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 13:48 
Aan: 'Turen, dhr. J.G. (Jan) van'; 'ro-info@noord-holland.nl'; 'postbus@mdwf.nl'; 'info@mdwf.nl'; 
'Wagenaar, Ruud'; 'k.bruin@hhnk.nl'; 'risicobeheersing@veiligheidsregio-nhn.nl'; 'jwater@veiligheidsregio-
nhn.nl'; 'energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl'; IJG-mail-Wso; 'info@wznh.nu'; 'm.bartesl@hoorn.nl'; 
'c.soonius@hoorn.nl'; 'stadhuis@enkhuizen.nl'; 'gemeente@stedebroec.nl'; 'gemeente@drechterland.nl'; 
'info@pwn.nl'; 'info@nuon.nl'; 'info@ltonoord.nl'; 'mobiel@kpn.com'; 'RO_west@gasunie.nl'; DNH-
Ruimtelijkeplannen (DNH); 'info@recreatieschapwestfriesland.nl' 
CC: Minke Jellema 
Onderwerp: Bestemmingsplan Dprpskernen 4 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 20 september 2012 heb ik u met onderstaand bericht over de start van de overleg- en inspraakronde 
voor het bestemmingsplan Dorpskernen 3. Vandaag, 26 oktober 2012, start het overleg ex artikel 3.1.1 
Bro en de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan Dorpskernen 4. Dit betreft het 
bestemmingsplan voor de kernen Zwaagdijk, Wognum en Nibbixwoud. Ook dit plan betreft een 
actualisering van bestaande plannen en is conserverend van aard.  
 
Het plan is te vinden onder dezelfde link als Dorpskernen 3 en reacties kunnen naar dezelfde adressen 
worden verstuurd. Graag onder vermelding van zaaknummer Z-12-23979.  
 
De publicatie treft u hierbij volledigheidshalve aan.  
 
Alvast bedankt voor uw reactie!   



 
Met vriendelijke groet, 
Walter Smak, juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening 
 

 
 
Telefoonnummer: (0229) 85 62  38 
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
E-mail: walter.smak@medemblik.nl 
Website: www.medemblik.nl 
Twitter: www.twitter.com/gemmedemblik 
Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum 
Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum 
 
Wilt u niet wachten bij de gemeente?  
Maak dan een afspraak met KCC Ruimte via (0229) 85 63 90.  
De mogelijkheid bestaat om óók op maandag- of woensdagavond een afspraak te maken. 
 
 

Van: Walter Smak  
Verzonden: donderdag 20 september 2012 12:39 
Aan: 'Turen, dhr. J.G. (Jan) van'; 'ro-info@noord-holland.nl'; 'postbus@mdwf.nl'; 'info@mdwf.nl'; 
'Wagenaar, Ruud'; 'k.bruin@hhnk.nl'; 'risicobeheersing@veiligheidsregio-nhn.nl'; 'jwater@veiligheidsregio-
nhn.nl'; 'energie-ruimtelijkeplannen@mineleni.nl'; 'ijg-wso@rws.nl'; 'info@wznh.nu'; 'm.bartesl@hoorn.nl'; 
'c.soonius@hoorn.nl'; 'stadhuis@enkhuizen.nl'; 'gemeente@stedebroec.nl'; 'gemeente@drechterland.nl'; 
'info@pwn.nl'; 'info@nuon.nl'; 'info@ltonoord.nl'; 'mobiel@kpn.com'; 'RO_west@gasunie.nl'; 'dnh-
ruimtelijkeplannen@rws.nl'; 'info@recreatieschapwestfriesland.nl' 
CC: Dolf van Doorm; Sandra Veldhuis; Piet Meester; Lenny Wever; Paul Vermeulen; 'Henk Lahuis' 
Onderwerp: bestemmingsplan Dorpskernen 3 

 

Geachte heer/mevrouw 
 
In verband met het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening vraag ik u hierbij om 
een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan Dorpskernen 3 van de gemeente Medemblik. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering van de bestaande, soms verouderde 
bestemmingsplannen voor de dorpskernen Onderdijk, Wervershoof en Andijk. Het bestemmingsplan 
omvat overwegend een woonfunctie. 
 
Inzage 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 september 2012 voor een periode van zes weken ter 
inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op onze website www.medemblik.nl 
onder Wonen en Leven – Bouwen, wonen en verkeer – Bestemmingsplannen – Bestemmingsplannen in 
ontwikkeling of via de link: 
http://www.medemblik.nl/medemblik/bouwenenwonen/bestemmingsplannen/bestemmingsplannenino
ntwikkeling/id_95419637 
Een papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden 
ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick 



Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de 
overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur. 
 
Reacties 
Een reactie in het kader van artikel 3.1.1 Bro overleg kunt u uiterlijk 1 november 2012 indienen per 
mail: info@medemblik.nl of schriftelijk aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, 
Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Bij het indienen van de reactie graag onder vermelding van nummer Z-
12-16777. Indien binnen de gestelde termijn geen reactie van u is ontvangen, neem ik aan dat u kunt 
instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Dorpskernen 3 van de gemeente Medemblik. 
 
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan gerust contact op met één van de 
medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: (0229)856310. 
 
Met vriendelijke groet, 
Walter Smak 
 
Juridisch medewerker Ruimtelijke Ordening 
Telefoonnummer: (0229) 85 6238 
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag 
 
E-mail: walter.smak@medemblik.nl 
Website: www.medemblik.nl 
Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum 
Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum 
 
Wilt u niet wachten bij de gemeente?  
Maak dan een afspraak met KCC Ruimte via (0229) 85 63 90.  
De mogelijkheid bestaat om óók op maandag- of woensdagavond een afspraak te maken. 
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Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, 

Postbus 603, 1620 AR Hoorn 
 

Bereikbaar:  Carla Soonius; 0229-/252589/06252-72867, c.soonius@hoorn.nl 
Michiel Bartels:  0229-252587/06304-68593/ m.bartels@hoorn.nl 

www.archeologiewestfriesland.nl 

 

Project:   Bestemmingsplan Dorpskernen III Medemblik 
Adviesnummer:  12206 
Opsteller:   drs. C.M. Soonius  
Datum:   14-12-2012 
 
Op verzoek van de gemeente Medemblik is gekeken naar het archeologisch aspect met 
betrekking tot het Voorontwerp Bestemmingsplan Dorpskernen IV Medemblik (Buro Vijn, 
2012).  Ten behoeve van de verbeelding is gelijktijdig een digitaal bestand aangeleverd 
waarin de Dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie zijn opgenomen. 
In dit document wordt een tekstvoorstel gedaan voor § 4.3, waarin de Dubbelbestemmingen 
Waarde Archeologie worden toegelicht. 
 
Voorstel voor aanvulling van de bestaande teksten  
 
Rijksbeleid en provinciaal beleid m.b.t. archeologie en cultuurhistorie toevoegen in alle 
bestemmingsplannen van de gemeente Medemblik. In onderhavige bestemmingsplantekst 
wordt gesproken van Rijksbelang (in andere teksten Rijksbeleid): 
 
2.1 Rijksbelang 
 
Het wettelijk kader voor de omgang met cultureel erfgoed is vastgelegd in de 
Monumentenwet 1988. Per 1 september 2007 zijn door het in werking treden van de Wet op 
de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) de artikelen die over archeologie handelen, 
aangepast. Daarnaast zijn enkele artikelen van de Woningwet, Wet Milieubeheer en de 
Ontgrondingswet aangepast. 
 
Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenwet doorgevoerd via een wijziging van 
artikel 3.6. lid 2 van Besluit ruimtelijke ordening. In de toelichting van een bestemmingsplan 
moet voortaan het volgende worden opgenomen: Een beschrijving van de wijze waarop met 
de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 
verwachten monumenten rekening is gehouden. Hierdoor dienen cultuurhistorische waarden 
dus uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. 
Gemeenten zullen een inventarisatie moeten (laten) maken van alle cultuurhistorische 
waarden in een bestemmingsplangebied, dus niet alleen de archeologische waarden. 
Daarnaast moeten ze aangeven welke conclusies ze daaraan verbinden en op welke wijze 
ze deze waarden borgen in het bestemmingsplan. Dit is één van de pijlers van de 
Modernisering Monumentenzorg (MoMo).   
De Rijksdienst helpt gemeenten om hieraan te voldoen met de Handreiking erfgoed en 
ruimte. Hierin staat hoe gemeenten zo’n inventarisatie en analyse kunnen uitvoeren. Ook 
wordt in deze handreiking aangegeven op welke wijze gemeenten cultuurhistorische 
waarden kunnen opnemen in een bestemmingsplan, compleet met voorbeeldbepalingen. 



Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 

Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, 

Postbus 603, 1620 AR Hoorn 
 

Bereikbaar:  Carla Soonius; 0229-/252589/06252-72867, c.soonius@hoorn.nl 
Michiel Bartels:  0229-252587/06304-68593/ m.bartels@hoorn.nl 

www.archeologiewestfriesland.nl 

 
2.2 Provinciaal beleid 
 

Aanvulling t.b.v. Structuurvisie 2040 (§ 2.2.1) 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de ‘Structuurvisie 2040 
Noord-Holland 2040 –Kwaliteit door veelzijdigheid’. Archeologie is daarin aangewezen als 
één van de kernkwaliteiten van het landschap. Daarnaast gaat de provincie Noord-Holland 
uit van een ontwikkelingsgerichte benadering, omdat ook tegenwoordige ruimtelijke 
ontwikkelingen het landschap vormen, zodat zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande 

(historische) kenmerken van het landschap. In de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie heeft de provincie regels geformuleerd omtrent de inhoud van en 
de toelichting in bestemmingsplannen als er sprake is van provinciaal belang. In een 
bestemmingsplan moet bijvoorbeeld duidelijk omschreven worden hoe er omgegaan wordt 
met de cultuurhistorische objecten (waaronder archeologische waarden).  
 
De provincie speelt een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening. Door haar 
ruimtelijk beleid bepaalt de provincie in belangrijke mate hoe de ruimte in Noord-Holland 
wordt ingericht. In het licht van de nWRO spitst de provinciale rol vanuit cultuur en 
cultuurhistorie in de ruimtelijke inrichting zich toe op drie terreinen, daar waar de provincie: 

- Haar cultuurhistorische provinciaal belang heeft gedefinieerd in de Structuurvisie; 

- Wettelijk bevoegd gezag is bij ingrepen die een relatie hebben met cultuurhistorie, 
bijvoorbeeld bij ontgrondingen of de aanleg van provinciale wegen; 

- Initiatiefnemer is bij projecten van het Rijk een (beschermende) taak hebben 
verkregen, zoals bij de nationale landschappen en Unesco-gebieden. 

 
Op provinciaal niveau is het beleidskader en de leidraad Landschap en Cultuurhistorie van 
belang voor onderhavig bestemmingsplangebied. 
 
2.2.3 Beleidskader en Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 
AANVULLING 
De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie (Provincie Noord-Holland, 2010). Deze vernieuwde leidraad is een uitwerking 
van het in 2006 vastgestelde Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt 
als leidraad voor ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en 
structuurplannen. Daarnaast bood het handreikingen aan gemeenten om landschap en 
cultuurhistorie als uitgangspunt te gebruiken bij planvorming. 
De provincie Noord-Holland heeft 10 archeologische gebieden van provinciaal belang 
gedefinieerd. De gemeente Medemblik ligt in een dergelijk gebied: West-Friesland. Als in 
gebieden van provinciaal belang het maatschappelijk belang dusdanig groot is dat 
waardevolle archeologische vindplaatsen aangetast moeten worden, vraagt de provincie aan 
te geven op welke wijze archeologische waarden door compenserende maatregelen in het 
plan zijn ondergebracht.  
De provincie Noord-Holland beschouwt stolpboerderijen van bovenlokaal belang. 
Stolpboerderijen zijn medebepalend voor de identiteit en beleving van het Noord-Hollands 
landschap. Van de ca. 5000 stolpen die nog aanwezig zijn in Noord-Holland zijn er 400 
beschermd (anno 2009). Het aantal historische stolpen, en daarmee de identiteitsbepalende 
waarde voor Noord-Holland, neemt gestaag af. In het landelijk gebied van de gemeente 
Medemblik is de stolpboerderij een zeer karakteristiek bebouwingstype.  
 
Tekstvoorstel en nog een vraag omtrent het stolpenbeleid 
2.4.6. Stolpenbeleid 

 

Op het ogenblik zijn er in Noord-Holland ongeveer 5500 stolpen en elk jaar verdwijnen er 
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naar schatting ongeveer 20 van deze stolpen. Van die 5500 stolpen staan er ongeveer 584 
(bron: Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’ december 2012) in de gemeente 
Medemblik. In december 2012 zijn hiervan 54 stolpen of stolphoeves (en 2 stolpschuren) 
aangewezen als rijksmonument en 10 stolpboerderijen aangewezen als provinciaal 
monument. De stolp is een karakteristieke en beeldbepalende bouwvorm in het Noord-
Hollandse polderlandschap. De boerderijenstichting omschrijft het op haar website als volgt: 
 
“De stolpboerderij is de trots en het visitekaartje van Noord-Holland. Stolpen markeren met 
hun piramidevormige daken de Noord-Hollandse horizon van Texel tot in de 
Haarlemmermeer. In vele varianten tref je de stolpen aan; van klein tot groot, van sober tot 
rijkversierd en soms zelfs met een 'stadse' voorgevel. De daken zijn bedekt met duizenden 
dakpannen of met riet waarin kunstig uitgesneden patronen.  
Vaak zie je ene fraai gemetselde, ronde schoorsteen. Bijna vierhonderd jaar lang was de 
stolpboerderij een uitermate doelmatig agrarisch bedrijfsgebouw. Alles onder één dak: het 
vee en de boerenfamilie, het hooi, de akkerbouwproducten en de wagenberging.” 
 
Per 1 februari 2011 is het Stolpenbeleid gemeente Medemblik vastgesteld. Het doel van dit 
beleid is zowel de bestaande Noord-Hollandse en de West-Friese stolpen in de gemeente 
Medemblik te behouden, als ook de karakteristieke stolpvormen als basisvorm voor 
nieuwbouwplannen te stimuleren. In het stolpenbeleid zijn regels opgenomen voor splitsing 
van bestaande stolpen en de nieuwbouw van stolpen op percelen waar op dit moment een 
andere woning staat. Voor beide ontwikkelingen worden randvoorwaarden gegeven. 
Uit het beleidsstuk blijkt dat het wenselijk is de regels in bestemmingsplannen te vertalen en 
vast te leggen, bijvoorbeeld door een wijzigingsbevoegdheid of ontheffingsbevoegdheid voor 
het splitsen, nieuw bouwen of anders gebruiken van een stolp te noemen. Dit 
bestemmingsplan kent geen regels ten behoeve van beide ontwikkelingen, omdat… (reden 
waarom het beleidsstuk hier niet wordt meegenomen). Medewerking kan eventueel worden 
verleend via toepassing van de wabo-projectprocedure. 
 
Tekstvoorstel § 4.3 
 
4.3.1 
Aangezien de gemeente Medemblik nog geen gemeentelijk archeologiebeleid heeft 
vastgesteld gelden rijks- en provinciaal beleid. In de Monumentenwet 1988 en de herziening 
ervan in 2007 (Wet op de Archeologische Monumentenzorg) wordt de omgang met 
eventueel aanwezige archeologisch waarden beschreven. De herziene Monumentenwet 
verplicht gemeenten om ‘rekening te houden met aanwezige of te verwachten 
archeologische waarden’. 
 
Het bestemmingsplan staat hierbij centraal. Hierin worden bouw- en aanlegvoorschriften 
opgenomen. Indien belangrijke archeologische waarden als gevolg van ruimtelijke 
ontwikkelingen niet in de bodem behouden kunnen blijven, dient de informatie te worden 
veiliggesteld d.m.v. een opgraving. De Monumentenwet gaat hierbij uit van een algemene 
vrijstelling voor ingrepen tot 100 m2, maar biedt de gemeente ook de nodige beleidsruimte 
om haar eigen afweging te maken. 
 
Binnen het grondgebied van de gemeente Medemblik is een aantal terreinen met een 
monumentale archeologische status aanwezig. Binnen het plangebied van voorliggend 
bestemmingsplan komt geen archeologisch rijksmonument voor. Rijksmonumenten 
behoeven geen dubbelbestemming aangezien de Monumentenwet boven het 
bestemmingsplan staat. 
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Ter bescherming van de archeologische waarden kunnen burgemeesters en wethouders, als 
daar op basis van een archeologisch onderzoek aanleiding toe bestaat, voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen. Daarnaast is een 
omgevingsvergunning vereist voor werkzaamheden waarbij de grond wordt geroerd.  
 
Het bestemmingsplan kent de volgende dubbelbestemmingen: 

- Waarde – Archeologie 1 (gebied van zeer hoge archeologische waarde): 
voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel bij 
elke bodemroering die dieper dan 40 cm; 

- Waarde –Archeologie 2 (gebied met hoge archeologische waarde): voorwaarden aan 
de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor gebouwen en 
werken dieper dan 40 cm en groter dan 100 m2; 

- Waarde – Archeologie 3 (relatief onbebouwd gebied met hoge of middelhoge 
verwachting)voorwaarden aan de omgevingsvergunning en 
omgevingsvergunningenstelsel voor gebouwen en werken dieper dan 40 cm en 
groter dan 500 m2;  

- Waarde Archeologie 4 (bebouwd gebied met hoge of middelhoge verwachting waar 
nog geen archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden): voorwaarden aan de 
omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor gebouwen en werken 
dieper dan 40 cm en groter dan 1.000 m2. 

 
Per dubbelbestemming gelden andere ondergrenzen voor wat betreft de oppervlakte en 
diepte van de verstoring. Voor verstoringen met een beperkt oppervlak of een beperkte 
verstoringsdiepte is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. In geval van overschrijding 
van de ondergrens is het aan te bevelen om eerst een archeologische quickscan te laten 
vervaardigen door Archeologie West-Friesland. Een Quickscan is een kort document waarin 
de aanwezige of te verwachten archeologische waarden worden afgezet tegen de huidige 
situatie en de geplande ingrepen. Het advies is richtinggevend voor het soort onderzoek dat 
plaats dient te vinden. Het kan ook betekenen dat er geen archeologisch onderzoek hoeft 
plaats te vinden.  
 
4.3.2 Onderbouwing van de dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie in het 
bestemmingsplan Dorpskernen IV 
 
Archeologie West-Friesland heeft inmiddels inzicht verkregen in de aanwezige of met grote 
zekerheid te verwachten archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Dit 
resulteert in een kaartbeeld waarop de reeds bekende archeologische terreinen (uit alle 
perioden) en de elementen, verzameld op basis van historische kaartanalyse en historische 
geografie voor de gehele gemeente Medemblik staan weergegeven.  
Voor het overige deel van het grondgebied geldt in de meeste gevallen een middelhoge tot 
hoge verwachting. In 2013 zal het overige gebied nader worden onderzocht.  
 
Aangezien het grootste deel van het plangebied bebouwd is, zijn in dit bestemmingsplan 4 
categorieën onderscheiden. Deze staan in de vorige paragraaf opgesomd. 
 
Binnen de categorie Waarde-Archeologie 1 bevinden zich de kerkterreinen. Voor deze 
terreinen geldt dat elke bodemroering dieper dan 40 cm vergunningplichtig is. Voor 
kerkterreinen geldt uiteraard dat normaal gebruik (indien de begraafplaats is meebegrensd) 
is toegestaan.  
 
De op de plankaart aangewezen gronden met de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 
betreffen de bekende archeologische terreinen, zoals bijvoorbeeld de bewoningslinten van 
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Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk, maar ook losse huisplaatsen of molens en 
molengangen.  
 
Bij bestudering van de verschillende archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd in het 
kader van ruimtelijke ontwikkelingen binnen het bestemmingsplangebied Dorpskernen IV zijn 
ook delen van het plangebied vrijgegeven m.b.t. het aspect archeologie. Deze begrenzingen 
zijn meegenomen in het kaartbeeld. 
 
Voor het overige deel van het bestemmingsplan Dorpskernen IV is een onderscheid gemaakt 
tussen de relatief lege gebieden waar nog geen archeologisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden en de nieuwbouwwijk uit de vorige eeuw waar nog geen inzicht is verkregen 
in de archeologische waarden d.m.v. een archeologisch onderzoek. Voor deze gebieden 
gelden resp. de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 3 en Waarde-Archeologie 4. Een 
nadere verfijning van deze delen van het bestemmingsplangebied volgt in de loop van 2013. 
 
Cultuurhistorie is, op het stolpenbeleid na, niet nader uitgewerkt door Archeologie 
West-Friesland voor onderhavig bestemmingsplan.  
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