
Bijlage II: Hoofdlijnen ruimtelijke onderbouwing 

 
Aanvraag : vooroverleg omgevingsvergunning met kenmerk VO-2013-054 
Bouwplan : plaatsen van een pinbox 
Adres : Kruisbaakweg 1, 1156DH Marken 
Documentdatum : 23 juli 2014 
 

 
In deze fase worden de hoofdlijnen van een ruimtelijke onderbouwing globaal getoetst aan de hand van de 
beschikbare stukken en informatie. In een latere fase kan alsnog blijken dat het bouwplan in strijd is met 
een goede ruimtelijke onderbouwing. 
 

Het bouwplan is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening: 
 
1. Verhouding tot het aangrenzende gebied 
De voorgestelde locatie aan langs de Kruisbaakweg, bij Boxenring 40 te Marken, is gelegen naast de su-
permarkt en viskraam bij de toegangsweg van Marken en het openbare parkeerterrein. Via deze weg ko-
men behalve de bewoners van Marken, ook bezoekers en toeristen het eiland op. Het gebied rond de 
Kruisbaakweg is daarmee het toeristische aankomstgebied en daarnaast ook de locatie voor de dagelijkse 
boodschappen. De beoogde locatie voor de pinbox betreft een voetgangersgebied bij de supermarkt, langs 
de doorgaande weg, bij het openbare parkeerterrein, bij de bushaltes voor lijnbussen en opstapplaatsen 
voor touringcars. 
 
2. Rijks-, provinciaal en regionaal beleid 
Het project is niet in strijd met beleid van het Rijk, provincie Noord-Holland of regionaal beleid. Het 
bouwplan is buiten bestaand bebouwd gebied gelegen. De voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet 
in een actuele regionale behoefte, omdat er verder geen pinmogelijkheden binnen het verzorgingsgebied 
zijn. Deze behoefte kan niet worden opgevangen binnen bestaand stedelijk gebied, omdat er geen private 
partijen zijn die bestaande bebouwing daarvoor beschikbaar stellen. De locatie is al voldoende passend 
ontsloten en bereikbaar vanwege de omliggende voorzieningen, en de pinbox trekt geen extra vervoers-
middelen aan.  
 
3. Water 
Door de aard van het project zijn op voorhand geen nadelige gevolgen met betrekking tot de waterhuis-
houding te verwachten.  
 
4. Archeologie  
De Archeologienota Waterland 2011 vereist op deze locatie archeologisch onderzoek bij plannen groter 
dan 2.500 m² en dieper dan 40 cm. Op de betreffende locatie is niet te verwachten dat archeologische 
waarden in de grond aanwezig zijn. Door de aard, omvang en diepte van het project is geen archeologisch 
onderzoek vereist.  
 
5. Cultuurhistorie 
Het bouwplan is gelegen in het Nationaal Landschap Laag Holland. Op grond van artikel 15 van de Pro-
vinciale Ruimtelijke Verordening wordt in de toelichting van een bestemmingsplan aangegeven in welke 
mate rekening wordt gehouden met de uitgangspunten uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS 
d.d. 21 juni 2010). Door de aanvraag worden geen bepalende elementen van het gebied verstoord.  
 
6. Geluid, milieu en veiligheid  
In de Richtafstandenlijst van de VNG (Bedrijven en milieuzonering) is geen minimale afstand tot omlig-
gende gevoelige objecten vastgesteld. Aangenomen kan worden dat een pinbox niet meer hinder veroor-
zaakt dan een bank of supermarkt, waarvoor de richtafstand is vastgesteld op 10 meter. De dichtstbijzijnde 
woning is gelegen op 50 meter afstand. 
 
7. Natuur, bodem- en luchtkwaliteit 
Er zijn op voorhand geen significante effecten op natuur- bodem- of luchtkwaliteit te verwachten.  
 
8. Bescherming plant- en diersoorten 
Er zijn op voorhand geen significante effecten op beschermde plant- en diersoorten te verwachten, omdat 
de locatie al intensief wordt gebruikt door klanten van de supermarkt en de viskraam. 
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9. Ruimtelijk relevante verkeersbewegingen 
De pinbox trekt geen extra vervoersmiddelen aan. De klanten van de pinbox zijn over het algemeen de-
zelfde klanten als die voor de bestaande functies ter plaatse waarvoor voldoende parkeergelegenheid be-
staat. De locatie is bereikbaar voor de geldtransportwagen. 
 
10. M.e.r.-beoordeling 
Er wordt geen project mogelijk gemaakt waarbij aanzienlijke nadelige milieugevolgen als bedoeld in het 
Besluit m.e.r. kunnen optreden. Voor dit plan is geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
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