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College van Burgemeester en wethouders                            Stichting Behoud Waterland 
van de gemeente Edam-Volendam    Overlekergouw 3 
Postbus 180       1151 CX  Broek in Waterland 
1132 KN Volendam 
        
 
 
       Broek in Waterland, 10 november 2020 
 
Betreft: bescherming kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap Zeevang en Waterland 
 
Geacht college, 
 
Het buitengebied van uw gemeente maakt deel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) 
Zeevang en van het BPL Waterland op grond van de nieuwe Omgevingsverordening NH2020. De 
reden is dat de waarden daarvan uniek zijn en wij deze waarden willen koesteren in onze drukke 
omgeving. Het BPL is door de provincie N-H beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied.1 De 
bescherming daarvan moet worden geregeld in bestemmingsplannen2. U draagt hiervoor dus een 
belangrijke verantwoordelijkheid.  
De laatste jaren is in een hoog tempo de openheid van het landschap afgenomen, is de kwaliteit van 
weidevogelleefgebieden achteruitgegaan en zijn verkavelingspatronen aangetast. De vigerende 
ruimtelijke plannen schieten op bepaalde punten tekort, omdat het deze ontwikkeling geen halt 
toeroept.  
Wij roepen u daarom op nu in actie te komen en doen u in deze brief een aantal suggesties voor 
aanpassing van deze ruimtelijke plannen. 
 
Kernkwaliteiten 
 
De kernkwaliteiten voor BPL Zeevang zijn vastgelegd in Bijlage 6 van de Omgevingsverordening 
NH2020. Deze betreffen: 

- Natuurlijke veenwaterlopen 
- Strokenverkaveling veenweidegebied; 
- Open ruimte en vergezichten; 
- Habitat voor weidevogels; 
- Aantal ruimtelijke dragers, waaronder bebouwingslinten. 

Het bestemmingsplan Buitengebied Zeevang (Bp Zeevang) is van toepassing op het buitengebied van 
Zeevang.  
 
De kernkwaliteiten voor BPL Zeevang gelden ook voor het buitengebied Edam-Volendam ten 
noorden van het Oorgat (excl. Zeevang). Voor dit buitengebied geldt de Beheersverordening 

 
1 Het BPL is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord-Holland die 
landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in 
kernkwaliteiten per deelgebied in bijlage 6 van de Omgevingsverordening.  
2 Omgevingsverordening artikel 6.41 lid 2 ‘Een ruimtelijk plan ter plaatse van het werkingsgebied Bijzonder provinciaal 
landschap bevat regels ter bescherming van de voorkomende kernkwaliteiten.’ 
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Buitengebied Edam-Volendam 2015. Daarin is bepaald welke bestemmingsplannen verder nog van 
toepassing zijn op dit buitengebied.  
 
De kernkwaliteiten voor BPL Waterland zijn eveneens vastgelegd in Bijlage 6 van de 
Omgevingsverordening. Deze betreffen voor het buitengebied Edam-Volendam ten oosten van de 
N247, inclusief de Lange Weeren:  

- Onregelmatige strokenverkaveling in veenweidepolders; 
- Open ruimte en vergezichten; 

De habitat voor weidevogels is geen kernkwaliteit voor dit buitengebied. 
De Beheersverordening Lange Weeren is van toepassing op dit buitengebied. Daarin is bepaald welke 
bestemmingsplannen verder nog van toepassing zijn.  
 
De ruimtelijke plannen voor het buitengebied Edam-Volendam ten noorden van het Oorgat en ten 
oosten van de N247, inclusief Lange Weeren, worden hierna tezamen ‘Ruimtelijke Plannen’ 
genoemd.  
 
Hieronder lichten wij toe welke kernkwaliteiten onvoldoende in de Ruimtelijke Plannen en in Bp 
Zeevang zijn beschermd. 
 
Natuurlijke veenwaterlopen en verkaveling 
 
Dempen van waterlopen 

Het komt voor dat (natuurlijke) waterlopen worden gedempt of rechtgetrokken. Dat wordt meestal 
gedaan door agrariërs om hun bedrijfsvoering efficiënter te maken. Waterlopen maken deel uit van 
een uit de middeleeuwen daterend verkavelings- en slotenpatroon. Volgens de provincie N-H is deze 
kernkwaliteit onvervangbaar. Zij zegt daarover in de interpretatie en toetsing in BPL Zeevang: 
‘Ruimtelijke ontwikkelingen die het verkavelingspatroon wijzigen, of ruimtelijke ontwikkelingen die 
leiden tot het dempen of wijzigen van sloten en andere waterlopen van het gebied, inclusief de 
ingepolderde braken, zijn in ieder geval een aantasting van de kernkwaliteit’. In BPL Waterland staat: 
‘Ontwikkelingen die het verkavelingspatroon van de veen- weidepolders wijzigen of leiden tot het 
dempen en wijzigen van sloten en andere waterlopen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit’3.  

Keurregels Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Voor het dempen van sloten is een watervergunning vereist van het HHNK (als de sloot op kaarten, 
zogenaamde leggers, staan aangegeven). Echter, HHNK beoordeelt alleen de waterhuishoudkundige 
aspecten bij de afgifte daarvan. Met (cultuur)landschappelijke aspecten wordt geen rekening 
gehouden. Dat betekent dat de kernkwaliteiten betreffende natuurlijke waterlopen en verkaveling 
niet door HHNK worden beschermd. 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Zeevang 2015 
In het Bp Zeevang is geen bepaling opgenomen over het dempen, vergraven of vergroten van 
waterlopen op gronden met de bestemming Agrarisch met waarden. Dat is wel gedaan voor gronden 
met de bestemming Natuur. Op deze gronden is het verboden zonder een omgevingsvergunning 
waterlopen te graven, vergraven of dichten en dammen te maken4. 

 
3 Omgevingsverordening, Bijlage 6 kernkwaliteiten Bijzonder provinciaal landschap provincie Noord-Holland Bpl Zeevang en 
Bpl Waterland 
4 Bp Buitengebied Zeevang 2015, artikel 11.4.1: ‘Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de in lid 11.1 bedoelde gronden de volgende werken en 
werkzaamheden uit te voeren: a. het graven, vergraven of dichten van waterlopen en het maken van dammen’ 
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Kortom, het vigerende Bp Zeevang voorziet onvoldoende in regels voor bescherming van 
(natuurlijke)waterlopen en verkavelingspatronen.   
 
Beheersverordeningen voor buitengebied Edam-Volendam 
Op grond van deze Ruimtelijke Plannen is het verboden zonder een omgevingsvergunning 
waterlopen en greppels te graven, dichten, verdiepen of te verbreden5. Een omgevingsvergunning is 
niet nodig als het werk wordt uitgevoerd ten behoeve van normaal onderhoud en beheer ten dienste 
van de huidige bestemming6. Verder is bepaald dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd 
indien door het werk schade wordt toegebracht aan de landschappelijke, natuurwetenschappelijke/ 
ecologische of cultuurhistorische waarde van het gebied7. 
 
Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met ‘normaal onderhoud en beheer ten dienste van de huidige 
bestemming’. Verder is onduidelijk wanneer er sprak is van schade.  
Vergroten van percelen door waterlopen te dempen of recht te trekken of om een andere reden te 
veranderen wordt vaak gedaan voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. Dat wordt mogelijk 
als normaal beheer aangemerkt, waarvoor het verbod niet geldt. De kernkwaliteit wordt echter wèl 
aangetast en dat is ongewenst. De provincie beschouwt het wijzigen van waterlopen ook als een 
aantasting, zoals hierboven is opgemerkt. 
 
Kortom, de Ruimtelijke Plannen zijn op bepaalde punten onduidelijk en voorzien volgens de SBW 
onvoldoende in regels ter bescherming van waterlopen en strokenverkaveling. Het is ons ook niet 
duidelijk hoe de gemeente deze voorschriften controleert en handhaaft. 
 
Open ruimte en vergezichten  
 
Bestemmingsplan Buitengebied Zeevang 2015 en Beheersverordeningen voor buitengebied Edam-
Volendam 
Feit is dat de openheid steeds minder wordt. Het zicht wordt steeds mee belemmerd door 
bijvoorbeeld de nieuwbouw van alsmaar grotere en hogere schuren naast en achter elkaar, sleufsilo’s 
en loodsen op bouwvlakken en zelfs daarbuiten in het landelijk gebied. Op grond van de 
Omgevingsverordening mogen agrarische bouwpercelen twee hectare bedragen. 
Wij hebben twee suggesties voor bescherming van de openheid en vergezichten in het Bp Zeevang 
en in de Ruimtelijke Plannen: 

1. Maximeer agrarische bouwpercelen op anderhalve hectare, mede gelet op de 
kleinschaligheid van het landschap; 

2. Toets alle nieuwbouw in het landelijk gebied aan de kernkwaliteiten, ook de nieuwbouw ten 
behoeve van agrarische bedrijven.  

 
Habitat voor weidevogels  
 
Het BPL Zeevang is een geschikt habitat voor weidevogels. Het is een open veenpolderlandschap met 
(kruidenrijk) grasland. Het wordt volgens de beschrijving van deze kernkwaliteit8 gekenmerkt ‘door 
een (zeer) hoog grondwaterpeil, een hoge diversiteit in bodemleven en de aanwezigheid van 
microreliëf. Het microreliëf zorgt voor afwisseling in vochtigheidsgraad en daarmee variatie in 
vegetatie’. Scheuren van grasland is schadelijk voor het bodemleven en maakt het microreliëf kapot. 
Het tast dus de kernkwaliteit habitat voor weidevogels aan. 

 
5 Beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam artikel 2.4.1. en Beheersverordening Lange Weeren artikel 3.4.1. 
6 Beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam artikel 2.4.2. en Beheersverordening Lange Weeren artikel 3.4.2. 
7 Beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam artikel 2.4.3. en Beheersverordening Lange Weeren artikel 3.4.3. 
8 Omgevingsverordening, Bijlage 6 kernkwaliteiten Bijzonder provinciaal landschap provincie Noord-Holland, Bpl Zeevang  
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Scheuren van grasland 
Grasland scheuren betekent grasland vernietigen. Dat wordt veelal gedaan om het te kunnen 
vernieuwen. Het bestaande gras wordt eerst doodgespoten en daarna, als na tien dagen het 
verdelgingsmiddel is uitgewerkt, wordt nieuw gras ingezaaid. Of het wordt niet doodgespoten maar 
mechanisch gescheurd en het gras wordt direct ingezaaid.  
Graslanden worden door agrariërs gescheurd ten behoeve van een doelmatig agrarisch gebruik. Het 
weiland wordt geëgaliseerd en veelal ingezaaid met monotoon Engels raaigras. De graslandproductie 
gaat omhoog evenals de voederwaarde ervan voor de melkkoeien. Het wordt meestal gedaan door 
de meer intensieve boeren. 
 
Regels voor scheuren van centrale overheid 
Bij het scheuren van grasland wordt de zode kapot gemaakt. Dan mineraliseert veel organisch 
gebonden stikstof uit de graszode. Deze stikstof neemt het nieuw ingezaaide gewas weer op. Maar 
als dat te laat in het jaar gebeurt, spoelt veel van de stikstof uit. Daarom zijn door of onder 
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit regels opgesteld 
voor scheuren van grasland9. De hoofdregel is dat scheuren van klein- en veengrond alleen is 
toegestaan van 1 februari tot en met 15 september. 
 
Scheuren in provinciale regelgeving 
Scheuren van grasland in veenweiden is in het algemeen nadelig voor de kwaliteit van 
weidevogelgebieden en kan leiden tot meer CO2 uitstoot en een snellere bodemdaling. Mede 
daarom is in artikel 6.28 van de nieuwe Omgevingsverordening een verbod opgenomen. Daarin staat 
onder sub (h):  

‘indien het agrarisch bedrijf is gelegen in veenpolderlandschap, bevat het ruimtelijk plan een 
verbod op het scheuren van grasland, tenzij wordt aangetoond dat dit bijdraagt aan meer 
biodiversiteit in het grasland en daarbij bodemerosie en extra CO2 uitstoot wordt vermeden.’ 

Het is een instructieregel. Het betekent dat dit verbod in bestemmingsplannen moet worden 
opgenomen. Dit verbod is overigens niet nieuw. In de tot half november geldende Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV) is al een verbod opgenomen.10 Het Bp Buitengebied Zeevang 2015 en 
de Ruimtelijke Plannen moeten daaraan moet voldoen. Deze bevatten echter bepalingen die 
daarmee in strijd zijn. 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Zeevang 2015  
Volgens het Bp Zeevang zijn gronden met de bestemming Agrarisch met waarden o.a. bestemd voor 
het verbouwen van ruwvoedergewassen, met dien verstande dat niet meer dan 25% van de bij het 
bedrijf behorende gronden voor dit doel mogen worden gebruikt11. Te denken valt aan de teelt van 
mais. Het kan impliceren dat grasland moet worden vernietigd voor de verbouw daarvan.  
Er geldt een verbod voor scheuren van grasland, het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
zonder een schriftelijke vergunning12. Het verbod is echter niet van toepassing indien het werk 
normaal onderhoud betreft of van ondergeschikte betekenis is. 

 
9 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/grasland-scheuren 
10 Artikel 26 lid 4 PRV: ‘Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op veenpolderlandschappen bevat geen regels die 
voorzien in het scheuren van grasland.’  
11 Bp Buitengebied Zeevang 2015, artikel 5.1:‘ De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
…..c. het verbouwen van ruwvoedergewassen, met dien verstande dan niet meer dan 25% van de bij het bedrijf behorende 
gronden voor dit doel mogen worden gebruikt’; 
12 Bp Buitengebied Zeevang 2015, artikel 5.6: ‘Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden, zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders, de navolgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde en niet zijnde werkzaamheden van 
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Op gronden met de bestemming natuur is het scheuren van grasland helemaal niet toegestaan.13  
Het Bp Zeevang voorziet dus in een regeling voor het scheuren/vernietigen van grasland in het 
veenpolderlandschap op gronden met de bestemming Agrarisch met waarden. Dat is strijdig met de 
PRV. Deze regeling is ook in strijd met de nieuwe Omgevingsverordening. Wij verzoeken u daarom Bp 
Zeevang aan te passen op dit punt.  
 
Scheuren in Beheersverordeningen voor buitengebied Edam-Volendam 
Op grond van de Ruimtelijke Plannen is het verboden zonder een omgevingsvergunning de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen, egaliseren,  
scheuren van grasland.14 Een omgevingsvergunning is niet nodig als het werk wordt uitgevoerd ten 
behoeve van normaal onderhoud en beheer ten dienste van de huidige bestemming15. Verder is 
bepaald dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door het werk schade wordt 
toegebracht aan de landschappelijke, natuurwetenschappelijke/ ecologische of cultuurhistorische 
waarde van het gebied16. 
Scheuren van grasland ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zal in het algemeen als 
‘normaal onderhoud en beheer’ worden aangemerkt. Volgens de SBW zal in dat geval geen 
omgevingsvergunning nodig zijn.  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de Ruimtelijke Plannen voorzien in een regeling voor 
scheuren/vernietigen van grasland in het veenweidelandschap. Dat is in strijd met de huidige PRV èn 
in strijd met de nieuwe Omgevingsverordening. Wij verzoeken u daarom de Ruimtelijke Plannen aan 
te passen op dit punt.  
 
Specifieke gebruiksregels 
De bescherming van de kernkwaliteit habitat voor weidevogels kan nog beter worden geborgd door 
bijvoorbeeld in het Bp Zeevang en in de Beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam 2015 het 
gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen of het uitrijden van drijfmest op bepaalde 
gronden te verbieden. Verder stellen wij voor een duidelijk verbod op te nemen voor (andere) 
ruimtelijke ontwikkelingen die habitat voor de weidevogels kunnen verkleinen of die een verlaging 
van het waterpeil tot gevolg kunnen hebben. Deze ontwikkelingen worden door de provincie (in 
beginsel) als een aantasting van de kernkwaliteit Habitat voor weidevogels gezien17. 
 
Algemeen 
 
Om te borgen dat een ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan de kernkwaliteiten van het BPL 
Zeevang stellen wij voor een algemene regeling in het Bp Zeevang op te nemen. Dit sluit aan bij het 
bepaalde daarover in de Omgevingsverordening18. Het kan eenvoudig worden gedaan door in 
Hoofdstuk 3 - Algemene regels op te nemen: ‘Een ruimtelijk plan dat ziet op grond binnen het 
Bijzonder Provinciaal Landschap Zeevang borgt dat de kernkwaliteiten niet worden aangetast, die 
daarvoor zijn vastgelegd in bijlage 6 van de provinciale Omgevingsverordening NH2020’.  

 
ondergeschikte betekenis, uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren: …c. het afgraven, ophogen en integraal egaliseren 
van gronden; het scheuren van grasland’; 
13 Bp Buitengebied Zeevang 2015, artikel 11.3: ‘Tot een gebruik van gronden strijdig met de bestemming wordt in ieder 
geval gerekend:… g. het scheuren van grasland.’ 
 
 
14 Beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam artikel 2.4.1. en Beheersverordening Lange Weeren artikel 3.4.1. 
15 Beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam artikel 2.4.2. en Beheersverordening Lange Weeren artikel 3.4.2. 
16 Beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam artikel 2.4.3. en Beheersverordening Lange Weeren artikel 3.4.3 
17 Omgevingsverordening, Bijlage 6 kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap provincie Noord-Holland - Bpl Zeevang, 
zie onder interpretatie en toetsing kernkwaliteit habitat voor weidevogels 
18 Omgevingsverordening artikel 6.41  
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Hetzelfde geldt voor de Ruimtelijke Plannen. Wij stellen voor daarin een nieuw artikel op te nemen: 
‘Een ruimtelijk plan dat ziet op grond binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap Waterland of het 
Bijzonder Provinciaal Landschap Zeevang borgt dat de kernkwaliteiten niet worden aangetast, die 
daarvoor zijn vastgelegd in bijlage 6 van de provinciale Omgevingsverordening NH2020’. 
 
Conclusie 
 
Het landschap en de natuur binnen uw gemeente zijn zeer waardevol. U heeft een belangrijke 
verantwoordelijkheid deze te beschermen. De bescherming moet beter om de kernkwaliteiten 
verkaveling, openheid en habitat voor weidevogels te kunnen borgen. Het Bp Zeevang en de 
Ruimtelijke Plannen voldoen niet aan de PRV en niet aan de Omgevingsverordening.  
Wij dringen er bij u op aan deze plannen aan te passen, zodat de kernkwaliteiten van het BPL 
Zeevang en BPL Waterland geborgd worden. Natuurlijk zijn wij bereid ons verzoek mondeling toe te 
lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet. 
Stichting Behoud Waterland 
 
 
Rineke Neppelenbroek, voorzitter 
rineke.neppelenbroek@xs4all.nl 
T: 06 5366 3266 
 
Klaas Breunissen, secretaris 
klaas.breunissen@wxs.nl 
T: 06 4608 6874 
 
 


