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Toelichting
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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

De initiatiefnemer wil het perceel Helmweg 10 ontwikkelen met een bijzonder hotel met
circa 60 kamers. Het bijzondere is dat dit hotel onderscheidend wil zijn in de markt, door zich
te richten op toeristen die bij uitstek de rust, de ruimte en de kust op zoeken. Het hotel is
geen overnachtingsplek maar een bestemming. Gasten komen voor het hotel, voor de
belevenis. "Daar moet je echt een keer naartoe." Ze moeten zich thuis voelen, maar het
moet beter zijn dan thuis. De kustrecreant is de voornaamste doelgroep, echter de kwaliteit
en beleving van het hotel zal voor een deel van de klanten ook de reden moeten zijn om
het hotel en de regio te bezoeken.
Het hotel wil een kwalitatieve en luxe uitstraling neerzetten waarbij zorgvuldige inpassing in
de omgeving en comfort van verblijf essentieel zijn. Daarmee ligt er een vrij nadrukkelijke
focus op de wat hogere inkomens. Wie zijn dan globaal de bezoekers? De doelgroep:
Fitte 50+: Op zoek naar comfort, rust en ontspanning aan de kust. Geniet van de
omliggende natuur aan de kust en in de herontwikkelde polders. Gaat op zoek naar
historie en vermaak in stedelijk achterland. Hoge besteding tijdens verblijf.
Young Urban Professional: Jonge tweeverdieners zonder kinderen. Op zoek naar kwaliteit
en een goed verblijf aan specifiek de kust. Willen exclusiviteit en onderscheid in verblijf en
locatie. Het vinden en verblijven op dat ene mooie plekje is wat men wil en wat men
deelt met vrienden.
Buitenlandse toerist: Verblijf in Holland boven Amsterdam. Een goed alternatief verblijf
voor de verhitte stedelijke markt. Goede combinatie tussen het Landelijke Holland met
een verblijf 'letterlijk tussen de bollenvelden' en relatief nabije ligging van Amsterdam.
Het hotel biedt de buitenlandse toerist de mogelijkheid om op kwalitatief hoog niveau
in de regio te blijven overnachten tijdens het bezoeken van de regio.
Zakelijke klant: Exclusieve zakelijke mogelijkheden als kleine congressen en faciliteren van
'hei' sessies. Rustige privé ligging aan kust buiten de randstad.
In Groote Keeten en in de omliggende strandzone liggen geen hotels die hiermee
vergelijkbaar zijn.
De nieuwbouw van een hotel is op deze locatie onder het huidige planologisch regime
echter niet toegestaan. Om het hotel te kunnen ontwikkelen moet het huidige
bestemmingsplan worden herzien. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Helmweg 10 aan de noordzijde van Groote Keeten in de
gemeente Schagen. Het betreft een deel van het kadastrale perceel met gemeentecode
CLO00, sectie B, nummer 1777. In onderstaand figuur is de ligging van het plangebied
globaal weergegeven.
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Figuur 1. Luchtfoto ligging plangebied

1.3

Geldend bestemmingsplan

In het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied Zijpe', zoals vastgesteld op 18
mei 2016. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 'Agrarisch' en ligt er
een bouwblok ten behoeve van agrarische bedrijfsgebouwen. Naast de hoofdbestemming
zijn tevens de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 6', 'Waterstaat - Waterkering' en
de
gebiedsaanduidingen
'overige
zone
bollenconcentratiegebied'
en
'weidevogelleefgebied' van kracht.
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Figuur 2. Uitsnede verbeelding (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)
Het huidige bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om de functie om te zetten naar
een verblijfsrecreatieve functie zoals beoogd. Om de bouw van het hotel
juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt de bestemming van de gronden in het
onderhavige bestemmingsplan gewijzigd naar de bestemmingen 'Horeca - hotel' en
'Groen'.

1.4

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Hierbij
is ingegaan op de bestaande en toekomstige situatie in het plangebied en de functionele
dan wel ruimtelijke aspecten die daarmee samengaan. In hoofdstuk 3 is het relevante
beleidskader van het Rijk, de provincie en gemeente uiteengezet. In hoofdstuk 4 is ingegaan
op de verschillende milieukundige en planologische aspecten binnen het plangebied die
ten behoeve van de uitvoering van het plan aan de orde zijn. De juridische toelichting op
het bestemmingsplan is in hoofdstuk 5 gegeven. Tot slot komen in hoofdstuk 6 de
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Bestaande situatie

Het perceel bestaat in de huidige situatie uit open akkerland en een agrarisch erf. Het
agrarische erf heeft een opdeling in een groen en beplant voorerf en een open meer
verhard en bebouwd achtererf. De bebouwing bestaat uit een kop-rompboerderij, een
kleine stal en een naast gelegen grote stal. Achter de stallen is sprake van een forse strook
verharding. De huiskavel ligt iets hoger dan het akkerland.

Figuur 3. Luchtfoto huidige situatie plangebied (globale duiding plangebied)
Het huidige erf en de huidige bebouwing heeft een relatie met zowel de lintbebouwing als
de polder. Het contrast tussen de duinen aan de Helmweg en de openheid van de polder is
in het plangebied voelbaar. De bestaande gebouwen verkeren in een overwegend zwakke
staat door jarenlange leegstand en zijn voor de beoogde ontwikkeling niet te hergebruiken.
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2.2

Toekomstige situatie

Het planvoornemen betreft de oprichting van een hotel met 60 kamers op het perceel aan
de Helmweg 10. Het hotel komt in de plaats van de bestaande agrarische bebouwing. De
agrarische bedrijfsvoering is al geruime tijd gestaakt en de initiatiefnemer wil het perceel
ontwikkelen. Op 13 mei 2016 heeft daartoe een eerste verkennend gesprek (met o.a. de
gemeente) plaatsgevonden over de mogelijke ontwikkeling van het perceel. Dit gesprek
vond plaats op locatie, een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’, waardoor ook goed inzicht
werd verkregen van de kenmerken, kwaliteiten en kansen van de plek.
Voor de inpassing van de gewenste ontwikkeling is, in relatie tot het beleid en de
kenmerken van de locatie en het landschap, een aantal ruimtelijke modellen onderzocht.
Gekeken is naar drie mogelijkheden:
1. opwaardering en uitbreiding van het bestaande erf en bebouwing;
2. sloop van de bestaande bebouwing en voortzetting van de lintbebouwing aan de
Helmweg met nieuwe bebouwing;
3. sloop van de bestaande bebouwing en inpassing van een nieuwe groen, vrijliggend erf
in de polder.
Een hoog ambitieniveau voor de vormgeving van de gebouwen en de inrichting van het
terrein zal in alle gevallen uitgangspunt moeten zijn, omdat er ruimtelijk gezien sprake is van
een waardevol gebied. Een uitwerking waarbij de terreininrichting en de bebouwing een
samenhangend geheel vormen is dan ook van groot belang.
In overleg tussen de gemeente en initiatiefnemer is besloten om een nieuw 'boerenerf' in het
lintbebouwingspatroon te ontwikkelen. Dat biedt goede kans om in lijn met het huidige
stedenbouwkundige patroon verder te werken.
Mede vanwege de bouwkundige staat wordt de bestaande bebouwing gesloopt en krijgt
het lint aan de Helmweg een nieuw bijzonder erf. De gebouwen gaan in maat en schaal
een relatie aan met restaurant Brekers aan de Helmweg 9 en daarmee het lint. Op de
inrichtingsschets is de positie van het gebouw indicatief weergegeven zodat
overeenkomstig de huidige situatie er weer een 'boeren'erf ontstaat. De inrichting van het
terrein verzorgt de aanhechting met de weg en de bestaande bebouwing. In de uitwerking
neemt het oppervlak aan verharding (nu circa 1.500 m 2) en bebouwing (circa 1.425 m 2) niet
toe. Voor het parkeren is in de schets uitgegaan van 70 parkeerplaatsen (circa 1.200 m 2
verharding). Hiervoor is voldoende ruimte op de locatie. Nadere uitwerking toont aan dat
hierbij sprake is van een worstcase scenario. Aan de hand van de kencijfers van het CROW is
bepaald dat een hotel van 60 kamers op deze locatie een parkeervraag van 42 tot 48
parkeerplaatsen met zich mee brengt. In de uitwerking van het parkeren wordt verder
aangesloten op de Nota parkeernormen Schagen 2016 (zie paragraaf 4.10). De
inrichtingschets is in onderstaand figuur opgenomen.
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Figuur 4. Indicatieve inrichtingsschets
De indicatieve schets geeft aan dat de nieuwe bebouwing en erfinrichting zich dient op te
stellen als een hernieuwd 'boeren'erf met een aansluitende groengebied met referenties naar
nollenlandschap zonder opgaande beplanting.
De toekomstige bebouwing zal worden gerealiseerd vanuit een duurzaam concept.
Enerzijds wordt het energieverbruik zoveel mogelijk teruggebracht, anderzijds wordt met
duurzame oplossingen in de resterende energievraag voorzien. De benodigde energie wordt
waar mogelijk op eigen terrein opgewerkt, bijvoorbeeld door het plaatsen van
zonnepanelen. De bebouwing wordt in onderlinge samenhang ontwikkeld en
vormgegeven.
De agrarische cultuurgrond wordt ingericht als groengebied met een verruigd
nollenlandschap. Hierbij wordt de openheid van het gebied grotendeels in stand gehouden
ten behoeve van het vogelweideleefgebied.
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Hoofdstuk 3
3.1

Beleid

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de "Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte" (SVIR) van kracht geworden.
In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor
Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft het integrale kader dat de basis vormt
voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor
een meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Het Rijk zet in op topsectoren
zoals logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en voedsel en tuinbouw, waar
de kracht van Nederland ligt ten opzichte van internationale concurrenten. Voor de periode
tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt:
Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-economische
structuur van Nederland.
Verbeteren van de bereikbaarheid.
Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden.
Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in de SVIR
verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden
regio's. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid
gekregen op het terrein van de ruimtelijke ordening. De reden hiervoor is dat het kabinet
van mening is dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie
in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen
afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. Er zijn in het onderhavige
geval
geen specifieke nationale belangen,
zoals het
hoofdwegennet,
de
hoogspanningsleidingen of de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland, die een rol
spelen in het plangebied.
Ladder voor duurzame verstedelijking
De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Op
1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd, waarbij een nieuwe vereenvoudigde
Laddersystematiek geldt. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een optimale
en zorgvuldige benutting van de ruimte nagestreefd. Het uitgangspunt van de ladder is dat
pas wanneer herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende
ruimte biedt om aan de ruimtevraag van het plan te voldoen, er sprake kan zijn van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het begrip 'stedelijke ontwikkeling' is daarbij als volgt
gedefinieerd: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
Voordat de ladder wordt doorlopen is het nodig na te gaan of het planvoornemen een
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Voorliggend planvoornemen heeft
betrekking op de realisatie van een nieuw hotel. Een hotel wordt als accommodatie voor
leisure (verblijfsrecreatie) gezien als overige stedelijk voorziening. Of er ook sprake is van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling hangt af van de huidige functie op het perceel en de
maximale bebouwingsmogelijkheden die met het geldend planologisch regime worden
geboden. Belangrijk is ook de functiewijziging die op het perceel plaatsvindt. De op het
perceel aanwezige bebouwing had een landelijke functie. Omdat een stedelijke functie op
het perceel in de huidige situatie ontbreekt, wordt uitgegaan van een nieuwe stedelijke
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ontwikkeling en de ladder doorlopen.
Uit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik en ter voorkoming dat wordt gebouwd voor
leegstand, moet worden nagegaan of sprake is van behoefte aan deze nieuwe functie.
Hiernaar is onderzoek gedaan door Van der Reest Advies: Haalbaarheid hotelontwikkeling
Helmweg 10 te Groote Keeten. Het volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 1.
Het onderzoek onderbouwt de behoefte aan het hotel dat met het planvoornemen
mogelijk wordt gemaakt. In het onderzoek wordt de marktbehoefte van een nieuwe
hotelaccommodatie voor kansrijke doelgroepen, waarop het planvoornemen is gericht,
aangetoond. Er is in de regio vraag naar goede en voor toeristen aantrekkelijke hotels.
Het perceel aan de Helmweg 10 is geschikt voor de realisatie van het hotel, omdat het zich
bevindt in de kern van Groote Keeten en op korte afstand van de strandopgang. Het
betreft een voormalig agrarisch bedrijfsperceel aansluitend op het lint. De locatie wordt
echter niet tot het bestaand stedelijk gebied gerekend. Bestaand stedelijk gebied wordt in
het Bro (artikel 1.1.1 onder h) als volgt gedefinieerd: "bestaand stedenbouwkundig samenstel
van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of
horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen,
stedelijk groen en infrastructuur". Er is op dit perceel weliswaar bebouwing aanwezig, deze
bebouwing was bedoeld en in gebruik voor een landelijke functie. Omdat er sprake is van
een locatie buiten bestaand stedelijk gebied, dient tevens te worden gemotiveerd waarom
het planvoornemen niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd.
Deze vraag is meegenomen in het onderzoek van Van der Reest. Vanwege de beoogde
samenwerking met restaurant Brekers (Helmweg 9) is hiervoor gekeken naar het perceel
gelegen naast dit restaurant. Uit het onderzoek blijkt dat dit perceel te klein is voor de
voorgenomen ontwikkeling en biedt geen reëel alternatief.
Met transformatie van het perceel aan de Helmweg 10 wordt bovendien gehandeld in lijn
met de strekking van de ladder: het tegengaan van leegstand. De aanwezige bebouwing
op het voormalig agrarisch erf in onbruik geraakt en verkeert in vervallen staat. Door deze
locatie te ontwikkelen wordt de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verbeterd. De agrarische
cultuurgrond wordt bestemd als 'Groen' om verstedelijking op deze gronden tegen te gaan.
Op grond van bovenstaande afwegingen en de behoefte aan de ontwikkeling, kan
worden aangegeven dat het project voldoet aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

3.2

Provinciaal beleid

Omgevingsvisie NH2050
De Omgevingsvisie is op 19 november 2018 vastgesteld door de Provinciale Staten van de
provincie Noord-Holland. De provincie streeft naar een evenwichtige balans tussen
economische groei en leefbaarheid. Een economisch vitale provincie draagt bij aan het
welzijn, en een leefbare provincie draagt bij aan economische vitaliteit. De provincie staat
voor een gezonde en veilige leefomgeving, goed voor mens, plant en dier, en daarmee
ook goed voor het economisch vestigingsklimaat binnen de provincie. Dit evenwicht staat
ten dienste van duurzame ontwikkeling: toekomstige generaties moeten ook profiteren van
de keuzes die wij maken.
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In de omgevingsvisie is het principe van 'lokaal wat kan, centraal wat moet' leidend. Hieruit
komen een aantal hoofdthema's naar voren:
Noord-Holland in beweging, op weg naar een economisch en duurzame toekomst;
dynamisch schiereiland, benutten van een unieke ligging;
metropool in ontwikkeling, vergroten agglomeratiekracht door het ontwikkelen van een
samenhangend metropolitaan systeem;
sterke kernen, sterke regio's, sterke kernen houden regio's vitaal;
nieuwe energie, economische kansen benutten van energietransitie;
natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, vergroten van biodiversiteit en ontwikkelen van
een economisch duurzame agri-foodsector.
Het planvoornemen is niet in strijd met de Omgevingsvisie.
Provinciale Ruimtelijke Verordening
Aanvullend op de reeds vastgestelde Omgevingsvisie NH2050, worden belangrijke
onderwerpen uit de Omgevingsvisie verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening
Noord-Holland. De Omgevingsverordening is echter nog in de ontwerpfase. Er zal dan ook
nog uit worden gegaan van de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) staan de regels waaraan ruimtelijke plannen in
Noord-Holland moeten voldoen.
Provinciale Staten hebben op 27 mei 2019 de "Provinciale Ruimtelijke Verordening" (PRV)
vastgesteld en is in werking getreden op 7 juni 2019. Hierin zijn de provinciale belangen zoals
opgenomen in de provinciale structuurvisie uitgewerkt in algemene regels. Verschillende
regels zijn opgenomen over de inhoud van en de toelichting op ruimtelijke plannen. Het
gaat hierbij om onderwerpen waar een provinciaal belang mee gemoeid is.
De
verordening zelf voorziet niet in nieuw beleid. Toekomstig nieuw provinciaal beleid zal via
een herziening van de verordening kunnen doorwerken. De verordening is dus dynamisch en
zal regelmatig worden aangepast.
Voorliggend planvoornemen voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Op grond van
artikel 5a uit de PRV kan een bestemmingsplan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke
ontwikkeling als deze in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke
afspraken.
In regionaal verband is onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de huidige verblijfsrecreatie
en de hierbij behorende marktkansen zijn onderzocht. Het aanbod voor recreanten en
toeristen in de regio is zeer afwisselend en bestaat onder andere uit strand, duinen, bossen,
polders en karakteristieke steden en dorpen. Uit gesprekken met toeristische ondernemers en
consumenten blijkt echter dat het aanbod van verblijfsrecreatie in bepaalde gevallen niet
meer aansluit op de marktvraag. Een kwaliteit- en innovatieslag is belangrijk, omdat de
verblijfsrecreatiesector van grote invloed is op ondernemerschap, investeringen,
werkgelegenheid, leefbaarheid en directe en indirecte bestedingen van bezoekers.
In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, achttien gemeenten in
Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland, is derhalve onderzoek uitgevoerd
naar
de
recreatiesector.
Dit
heeft
geresulteerd
in
de
eindrapportage
"(Her)ontwikkelperspectieven Verblijfsrecreatie" (ZKA, 4 november 2016). Het onderzoek heeft
mede ten doel gehad een kader te bieden om de haalbaarheid voor nieuwe
ontwikkelingen sneller inzichtelijk te hebben. Met het rapport kan de sector verantwoorde
keuzes maken om de verblijfsrecreatie te versterken. Nieuwe ontwikkelingen zullen regionaal
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afgestemd moeten worden. Er zijn hiervoor in het rapport zeven nieuwe marktgerichte
deelregio's geïntroduceerd.
In de analyse wordt een beeld van de sector geschetst waarbij op basis van beschikbare
gegevens zoveel mogelijk is ingezoomd op deze deelregio’s. De planlocatie valt onder de
deelregio Noordkust. Deze deelregio wordt als volgt omschreven " Een smal
vrijetijdslandschap met toeristische infrastructuur van beperkte kwaliteit en enkele
'vrijetijdshotspots' zoals Julianadorp en Callantsoog. Een langgerekt gebied met weidse
uitzichten waarbij landbouw op polderklei vermengen met wonen en betrekkelijk
monotone recreatie. De concurrentiepositie ten opzichte van Zeeland en de Wadden is
slecht door versnipperd en kleinschalig eigendom en beperkte kwaliteit van de
verblijfsomgeving." De hotelsector in deze regio is relatief klein ten opzichte van andere
regio's.
Aan de hand van de in de eindrapportage verkregen inzichten, is inmiddels een
ontwikkelingskader regionale verblijfsrecreatie gemaakt. Om het voorliggende planidee te
kunnen beoordelen, is een zelfstandig marktonderzoek uitgevoerd. Hiervoor wordt verwezen
naar Bijlage 1. Hierin is het planvoornemen tevens beoordeeld in relatie tot de omgeving
(Kop van Noord-Holland). Het planvoornemen is daarmee zoveel mogelijk in lijn met het
provinciale beleid voor nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 5a op een
locatie in het landelijk gebied, moet worden voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseis uit
artikel 15. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de uitgangspunten zoals vermeld in
de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Hierop wordt navolgend ingegaan.
De locatie ligt binnen de begrenzing van het weidevogelleefgebied. In het
weidevogelleefgebied is het van belang de openheid te behouden. Op basis van artikel 25
lid 1 van de PRV is nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een
uitbreiding daarvan, in beginsel niet toegestaan. In afwijking van het eerste lid kan hierin
wel worden voorzien als de beoogde ingreep geen netto verstoring van het
weidevogelleefgebied geeft. Het beoogde hotel wordt gerealiseerd binnen het bestaande
agrarisch bouwvlak. Het naastliggende perceel bollengrond wordt ingericht als open
nollenlandschap. Dit betekent dat het planvoornemen niet in strijd is met artikel 25 uit de
PRV. Bovendien wijst het ecologisch onderzoek, zie paragraaf 4.5, uit dat het plan geen
ontwikkelingen mogelijk maakt die een negatief effect hebben op weidevogelleefgebied.
Het planvoornemen is in overeenstemming met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
De provincie Noord-Holland wil de Noord-Hollandse landschappen optimaal gebruiken
door hun (kern)kwaliteiten te benutten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de Leidraad
Landschap en Cultuurhistorie is af te lezen dat het plangebied behoort tot het
'Aandijkingenlandschap'. Nieuwe ontwikkelingen moeten aantoonbaar rekening houden
met de kernkwaliteiten van dit landschapstype. Voor de landschappelijke inpassing zijn de
onderstaande kernkwaliteiten relevant:
de nollen;
stolpboerderijen langs de wegen en vaarten zijn kenmerkende elementen;
grootschalige zeekleipolders;
open en vlak, bouwland;
open tot zeer open gebied.
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Aandijkingen zijn aangeslibde zand- en slibplaten langs de oorspronkelijke kustlijn, die vanaf
de aangrenzende hogere gronden door de mens zijn ingedijkt en zo zijn toegevoegd aan
het land.
Het plangebied is gesitueerd in de Polder 't Hoekje dat onderdeel is van Polder Koegras. Het
plangebied grenst aan de zuidzijde aan de Helmweg en een duinenrij die onderdeel is
geweest van het oude eiland 't Oghe. Voor de aanleg van de Zanddijk en de Polder
Koegras was het plangebied een stroomgeul (Heersdiep) en was er sprake van een open
verbinding met de zee.

Figuur 5. 1618 Anthonis Metius, collectie UB Leiden

Figuur 6. Topografische kaarten 1858-'59 (links) en 1910 (rechts)

Figuur 7. Topografische kaarten 1961 (links) en 2004 (rechts)
ORDENINGSPRINCIPES IN HET LANDSCHAP
Het plangebied ligt op de grens van twee gebieden. Het plangebied ligt in de Polder
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Koegras. Ten zuiden van het plangebied ligt een duinenrij met daarachter de Zandpolder.
De duinenrij vormt door de natuurlijke uitstraling, het reliëf en de grillige situering een mooi
contrast met de meer rationeel ingerichte open polders.
De Polder Koegras is een grootschalig aandijkingslandschap en wordt begrensd door een
smalle duinenrij aan de westkant, het Noordhollandsch Kanaal aan de Oostkant, de rand
van Den Helder en in het zuiden door de Noord-Schinkeldijk en de Zijperdijk. Anders dan in
de Zijpe- en Haze Polder is hier sprake van een vierkante ontginningsstructuur met
bijbehorende waterwegen. De polder wordt gekenmerkt door lange, rechte vooral
noord-zuid en oost-west gerichte ontginningsassen. Evenwijdig aan de Helmweg is sprake
van een 'schuine' ontginningsas. Binnen deze structuur is een onregelmatig blokvormig
verkavelingspatroon ontstaan. De polder heeft een nagenoeg vlakke ligging. Het ruimtelijk
beeld wordt bepaald door het grotendeels agrarische grondgebruik van de polder, met
veel bollenteelt. Tegen de duinen en in 't Hoekje zijn voornamelijk graslanden te vinden.
BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK
Het bebouwingsbeeld in de omgeving van het plangebied kent een tweedeling. Aan de
Helmweg is sprake van lintbebouwing, terwijl in de polder vooral sprake is van vrij in het
open landschap liggende, dan wel kleine clusters agrarische erven en woonerven.
In beide gebieden komt zowel historische bebouwing als meer recente bebouwing voor.
Opvallend zijn de relatief veel voorkomende stolpboerderijen en oudere boerderijen en
woningen. De oudere bebouwing wordt veelal gekenmerkt door forse opgaande
erfrandbeplanting. Bij meer recente woningbouw en bij uitbreiding op agrarische erven
ontbreekt de erfrandbeplanting veelal. De veel voorkomende bollenschuren staan hierdoor
veelal goed zichtbaar in het landschap.
INPASSING IN DE WIJDERE OMGEVING
Het contrast tussen de rationeel ingerichte open polder met verspreid liggende bebouwing,
de duinen en de reliëfrijke natuurlijke duinenrij en lintbebouwing van Groote Keeten en de
herkenbaarheid van de verschillende delen is kenmerkend voor de omgeving. Respecteren
van deze kenmerken is uitgangspunt voor ontwikkelingen.
BESTAANDE KWALITEITEN
ONTWIKKELING

VERSUS

MOGELIJK

NEGATIEVE

EFFECTEN

VAN

DE

NIEUWE

Voorkomen moet worden dat de genoemde kenmerken van de omgeving aangetast
worden. Met de uitgewerkte modellen zijn mogelijkheden geschetst om de genoemde
negatieve effecten van de ontwikkelingen te voorkomen. Eén van deze modellen is
uitgangspunt bij de uitwerking van het planvoornemen. Hierin is rekening gehouden met het
voorkomen van negatieve effecten op het landschap.
Op grond van voorgaande, is gemotiveerd dat het plan is voorzien van een goede
landschappelijke inpassing en zich daardoor goed verhoudt ten opzichte van het
provinciaal beleid.

3.3

Gemeentelijk beleid

Reisgids ruimtelijke ontwikkelingen
De gemeente Schagen heeft de 'Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen' opgesteld. Deze
gids wijst de weg bij de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen. De voorgestelde
ontwikkeling past niet binnen het vastgestelde beleid. Het plan is echter gericht op het
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realiseren van een aanvulling op het bestaande toeristische aanbod. Hierdoor is onder
voorwaarden maatwerk denkbaar.
De gids gaat in op recreatieve ontwikkelingen en geeft een aantal trends en conclusies (op
basis van onderzoek in 2012). Trends zijn:
verschuiving van kamperen naar bungalowmarkt;
ontwikkelingen zijn gericht op kwaliteit;
behoefte aan meer ruimte en luxe en enerzijds en meer 'back to basic' anderzijds;
de hotelmarkt groeit, maar vrijwel alleen plannen in Metropoolregio Amsterdam.
Conclusies zijn:
groeiend aanbod, met mogelijk achterblijvende vraag;
grote kwaliteitsverschillen in het aanbod;
meer ruimtevraag per eenheid in relatie tot afname vraag leidt tot een gelijkblijvende
ruimtevraag.
Gebaseerd op deze trends en conclusies richten ontwikkelingen van recreatie in de
gemeente Schagen zich steeds meer op kwaliteit dan kwantiteit. Er is behoefte aan meer
ruimte en luxe. Voor de planontwikkeling wordt in deze reisgids verwezen naar de PRV
Noord-Holland. Dit is besproken in paragraaf 3.2.
Reisgids ruimtelijke kwaliteit
De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de 'Reisgids voor ruimtelijke
kwaliteit'. Het voorliggende bestemmingsplan ligt conform de gebiedsindeling van de
Reisgids in het komgebied van Groote Keeten. De gemeente hanteert hier een regulier
welstandsniveau.
De voorgestelde ontwikkeling beoogt een andere functie waarbij de huidige in slechte staat
verkerende bebouwing niet kan worden hergebruikt. De 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit'
stelt dan dat er een beeldkwaliteitsplan nodig is. Vanwege de beperkte planomvang en
omdat voor recreatiecomplexen de criteria voor ‘recreatiegebied’ van toepassing worden,
wordt volstaan met deze paragraaf voor de ontwikkeling.
De stedenbouwkundig-landschappelijk inpassing is in samenspraak met de gemeente tot
stand gekomen. Dat heeft geleid tot de afbeelding zoals opgenomen in paragraaf 2.2.
Voor de uitwerking gelden aanvullend en/of afwijkend van de criteria voor
“recreatiegebied”, de volgende beeldkwaliteitsaspecten:
Versterken stedenbouwkundige positie door aansluiting op en inpassing in de structuur
van de Helmweg;
Bouwmassa en opbouw die refereert naar een landelijke bebouwingscluster (nieuw soort
'boerenerf');
Orientatie representatief bouwdeel naar de Helmweg;
Duidelijke kapvormen;
Architectuur is eigentijds en afgestemd op landelijk-dorpse omgeving;
Bebouwing kent zorgvuldige detaillering.
Ten aanzien van de terreininrichting geldende de volgende aspecten:
Erfranden 'huiskavel' accentueren met gebiedseigen opgaande boom- of struiksoorten;
Enkele solitaire opgaande bomen;
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Parkeervakken in waterdoorlatende verharding; hagen toepassen om zicht op
geparkeerde auto's te minimaliseren;
Het groene gedeelte (westelijk van het hotel) blijft vooral een open landschap met
enige verruwing (nollen).
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Hoofdstuk 4
4.1

Omgevingsaspecten

Geluidhinder

Wet- en regelgeving
De Wet geluidhinder (Wgh) is erop gericht om de geluidhinder vanwege onder andere
wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen en beperken. De
Wgh bepaalt dat de 'geluidsbelasting' op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige
objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde norm. In veel gevallen is deze
norm 48 dB, die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. Aangezien in de omgeving
van het plangebied geen sprake is van industrielawaai en spoorweglawaai, is hierop verder
niet ingegaan.
In het kader van de Wgh bevinden zich langs alle wegen geluidzones. De geluidszone voor
wegen in binnenstedelijk gebied bedraagt 200 meter gerekend vanuit de as van de weg.
Voor wegen buiten de bebouwde kom is dit 250 meter. Bij de bouw van geluidsgevoelige
objecten binnen deze zones dient door middel van akoestisch onderzoek vastgesteld te
worden of aan de grenswaarden van de Wgh wordt voldaan. Dit geldt niet voor wegen
die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een
maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
Onderzoek
Voor de ontwikkeling in het plangebied is nagegaan of toetsing aan de Wet geluidhinder
nodig is. Het plangebied ligt in de geluidszone van de Helmweg. Een hotel is geen
geluidsgevoelig object in het kader van de Wgh. Met dit planvoornemen wordt derhalve
geen nieuw geluidsgevoelig object binnen de geluidszone mogelijk gemaakt. Toetsing aan
de Wgh is voor dit planvoornemen niet nodig.
Conclusie
Het planvoornemen wordt niet in de uitvoering belemmerd vanwege de Wet geluidhinder.

4.2

Bedrijfshinder

Wet- en regelgeving
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de ruimtelijk-functionele afstemming
tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en hindergevoelige functies (waaronder woningen)
noodzakelijk. Door middel van de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in
woongebieden zo veel mogelijk voorkomen. Bedrijven en instellingen zijn verplicht te
voldoen aan de eisen van een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur), dan wel een
milieuvergunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, waarbij rekening gehouden
dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Er dient te worden aangetoond dat
een planvoornemen buiten de invloedssfeer van eventuele hinderlijke activiteiten in de
omgeving valt en daarnaast geen belemmeringen oplevert voor nabijgelegen functies.
Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de
basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Een richtafstand
wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van
bedrijfsactiviteiten (betreffende geluid, geur, stof en gevaar) redelijkerwijs kan worden
uitgesloten. De grootste afstand is bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend,
maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden afgeweken.
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In de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering worden twee omgevingstypen
onderscheiden. Bij het omgevingstype 'rustige woonwijk of rustig buitengebied' wordt
functiescheiding nagestreefd. Hiertoe worden de voorgenoemde minimale richtafstanden
gehanteerd. Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' is sprake van functiemenging. In
tegenstelling tot rustige woongebieden zijn in dergelijke levendige gebieden
milieubelastende activiteiten op kortere afstand van woningen mogelijk. Hiertoe mogen de
aangegeven minimale richtafstanden met één afstandsstap worden verkleind.
Onderzoek
Voor hotels is in de genoemde VNG-publicatie de volgende categorie opgenomen: Hotels
en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra (SBI-2008 code 5510). Deze
bedrijvigheid wordt ingedeeld in milieucategorie 1, met een richtafstand van 10 m
vanwege geur, geluid en gevaar.
De richtafstand wordt formeel gezien gemeten vanaf de grens van de inrichting
(bestemmingsgrens) en de dichtstbijgelegen gevel van de woning. De dichtstbijzijnde
woning ligt ook aan de Helmweg, op circa 11 m vanaf de bestemmingsgrens
'Horeca-hotel'. Hiermee wordt aan de richtafstand voldaan. Onaanvaardbare bedrijfshinder
is gezien deze afstand niet te verwachten. De vestiging van het hotel zal derhalve niet
leiden tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omliggende woningen ten
gevolge van bedrijfshinder.
Conclusie
Voor wat betreft het aspect bedrijfshinder is het planvoornemen uitvoerbaar.

4.3

Externe Veiligheid

Wet- en regelgeving
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de woon- en leefomgeving
bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of lpg. Het
aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan
plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. Het beleid rond externe
veiligheid heeft als doel een minimaal veiligheidsniveau voor de burger te garanderen, en
de burger buiten de risicovolle inrichting te beschermen. Het beleid is erop gericht te
voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen
plaatsvinden, en tevens de risico's zelf (deels) te beperken. Dit is verankerd in diverse wet- en
regelgeving, zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb), Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).
De veiligheidsrisico's in het kader van externe veiligheid worden uitgedrukt in een
plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). De normen voor het plaatsgebonden
risico en groepsrisico hebben tot doel een voldoende veiligheidsniveau te garanderen voor
de burger als persoon, dan wel deel uitmakend van een groep. Voor het groepsrisico
gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen grenswaarden maar slechts
oriënterende waarden. In bovenstaande besluiten is de verantwoordingsplicht voor het
groepsrisico opgenomen. Deze verantwoording houdt in dat iedere wijziging met
betrekking tot planologische keuzes middels een belangenafweging moet worden
onderbouwd en verantwoord door het bevoegd gezag. Bij een toename van het
groepsrisico moet ten opzichte van de oriëntatiewaarde gekeken worden naar
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alternatieven, zoals de rol van de brandweer en dergelijke.
Onderzoek
In het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een zogenoemde risicokaart
ontwikkeld. Op de risicokaart staan verschillende risico-ontvangers en risicobronnen
aangegeven. Voor dit bestemmingsplan is op de risicokaart nagegaan of er ook
aandachtspunten (in dit geval risicobronnen) op het vlak van de externe veiligheid
aanwezig zijn. Op basis van deze kaart blijkt dat in de directe omgeving van het
plangebied geen risicobronnen aanwezig zijn.

Figuur 8. Kaartfragment risicokaart (bron: www.risicokaart.nl)
Ten zuiden van Groote Keeten is wel een risicobron aanwezig. Dit betreft een
propaanopslag op Camping Callassande. Voor deze risicobron geldt een plaatsgebonden
risicocontour (PR 10-6) van 20 m. Er vindt ter plaatse geen overschrijding van het groepsrisico
plaats. Gezien de grote afstand tot het plangebied (bijna 450 m), worden in het plangebied
geen gevaren op het gebied van extern veiligheid verwacht vanwege deze inrichting.
Voorliggend bestemmingsplan staat in het plangebied geen risicobronnen toe, waardoor
uitvoering van het planvoornemen geen verhoogde risico's op het gebied van externe
veiligheid voor de omgeving tot gevolgd heeft.
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Conclusie
Het bestemmingsplan is ten aanzien van het aspect externe veiligheid uitvoerbaar.

4.4

Luchtkwaliteit

Wet- en regelgeving
Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de
Wet milieubeheer. Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de
luchtkwaliteit hoeven op grond van de Wet milieubeheer (Wm) niet te worden getoetst aan
de geldende grenswaarden. Een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een
toename van maximaal 1,2 µg/m 3 NO2 of PM10) wordt als nibm beschouwd. Van een
dergelijke verslechtering van de luchtkwaliteit is sprake wanneer een ruimtelijk plan tot een
toename van
meer
dan 1.504 voertuigbewegingen (van auto's) of 109
(voertuigbewegingen van vrachtauto's) per weekdagetmaal leidt (grenswaarden 2017).
Kenniscentrum InfoMil vermeld op hun website dat als de luchtkwaliteit aan de PM10 normen
voldoet, dit ook geldt voor de PM2,5 normen. Op grond hiervan is toetsing aan de
grenswaarden voor PM2,5 niet nodig, als aan de PM10 normen wordt voldaan.
Onderzoek
Aan de hand van de CROW-publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie is
bepaald dat de verkeersgeneratie van het hotel tussen de 121,2 -138,6
motorvoertuigbewegingen per weekdagetmaal ligt. Een nadere uitwerking van de
verkeerseffecten wordt in paragraaf 4.10 gegeven, maar op grond van het bovenstaande
kan worden aangegeven dat de toename van het aantal voertuigbewegingen vanuit dit
planvoornemen ruimschoots onder de geldende grenswaarden van 1504 ligt. Het plan kan
worden beschouwd als nibm-plan.
Conclusie
De uitvoering van voorliggend bestemmingsplan wordt niet door de wettelijk gestelde eisen
wat betreft de luchtkwaliteit belemmerd.

4.5

Ecologie

Wet- en regelgeving
In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het van belang om
aandacht te besteden aan beschermde natuurwaarden. De effecten op natuurwaarden
dienen te worden beoordeeld in relatie tot bestaande wet- en regelgeving op het gebied
van soortenbescherming en gebiedsbescherming. De wettelijke grondslag hiervan ligt per 1
januari 2017 in de Wet natuurbescherming (Wnb).
Onderzoek
Voor het planvoornemen is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft
geresulteerd in het rapport: Advies Natuurwaarden Helmweg 10, Callantsoog, zoals
opgenomen in Bijlage 2. Dit Advies Natuurwaarden behandelt de ecologische beoordeling
van het planvoornemen. De effecten op natuurwaarden worden beoordeeld in relatie tot
de Wet natuurbescherming (Wnb) met de daaraan gekoppelde provinciale verordening en
het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.
NATURA 2000
In de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van specifieke natuurgebieden
geregeld. Het betreft de Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming
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genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn
vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe
werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de
natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.
De gronden van het plangebied zijn niet aangewezen als een in het kader van de Wnb
beschermd Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft Duinen Den
Helder-Callantsoog op circa 190 meter ten westen van het plangebied. Het Natura
2000-gebied Noordzeekustzone ligt op circa 1 kilometer ten westen van het plangebied.
Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 3 kilometer van het plangebied. Het
plangebied heeft door de inrichting als intensief beheerde akker en erf geen belangrijke
ecologische relaties met Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.
Op meer dan 3 kilometer afstand zijn, gezien de aard van het plan, hooguit effecten door
stikstofdepositie mogelijk. Voor de overige effecten beperkt de effectbeoordeling zich tot de
binnen 3 kilometer afstand gelegen Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog
en Noordzeekustzone.
Door een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is de Programmatische Aanpak
Stikstof vernietigd. Dit betekent dat er niet meer met een drempelwaarde mag worden
gerekend zoals opgenomen in het Advies Natuurwaarden (bijlage 2), wat onderdeel is van
het bestemmingsplan. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State is ook het
rekenmodel AERIUS herzien. Om deze redenen is besloten om een nieuwe geactualiseerde
berekening te maken waarbij alle relevante bronnen zijn betrokken voor zowel de aanlegals de gebruiksfase. De rapportage is als Bijlage 3 bij de toelichting gevoegd.
Omdat de stikstofdepositie meer bedraagt dan de nieuwe drempelwaarde is gezocht naar
maatregelen om de stikstofemissie vanuit de locatie te verlagen. Door initiatiefnemers is
voorgesteld om het hotel volledig gasloos te realiseren waardoor er geen stookinstallaties
meer nodig zijn. Hiermee wordt ook de uitstoot van NOx verminderd. Wat rest zijn de
vervoersbewegingen die plaatsvinden van en naar het hotel.
Tevens is onderzocht welke emissies van stikstof er in de huidige situatie plaatsvinden. Op de
onderzoekslocatie is momenteel bebouwing aanwezig ten behoeve van een agrarisch
bedrijf en landbouwgronden. Op het bedrijf is ook een bedrijfswoning aanwezig. Als gevolg
van dit bedrijf vindt er emissie van stikstof plaats door de stookinstallatie van de woning en
voertuigen die het bedrijf bezoeken en op het terrein en landbouwgronden
werkzaamheden verrichten. Ook bij het bemesten van de landbouwgronden is er sprake
van emissie vanuit de mest.
Omdat exacte kengetallen voor de hoeveelheid emissie bij landbouwmachines en uitrijden
van mest ontbreken zijn deze bronnen niet ingevoerd in de berekening. Voor de emissie van
de stookinstallatie van de agrarische bedrijfswoning is aansluiting gezocht bij de kengetallen
die zijn opgenomen in de factsheet van AERIUS.
In deze factsheet zijn voor een oudere vrijstaande woning emissies opgenomen van 3,59 kg
NOx per jaar en 0,47 kg NH3. Deze getallen zijn opgenomen in de berekening ter plaatse van
de woning.
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Deze wijzigingen zijn doorgerekend met het nieuwe rekenmodel AERIUS Calculator 2019A. Er
is een verschilberekening gemaakt om in beeld te brengen wat de eventuele toename van
stikstofdepositie is als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Vanwege de vertraging
die het bestemmingsplan heeft opgelopen zal het hotel pas na 2021 worden geopend. Als
rekenjaar voor de gebruiksfase is gerekend met het jaar 2022.
Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat er geen sprake is van een toename van
stikstofdepositie wanneer het hotel gasloos wordt gerealiseerd. Door het gasloos realiseren
van het hotel is het mogelijk dat de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase hoger zal zijn dan
de gebruiksfase. Om dit inzichtelijk te maken is eenzelfde berekening gemaakt tussen de
huidige situatie en aanlegfase (rekenjaar 2020). Ook uit deze berekening blijkt dat er geen
sprake is van een toename van stikstofdepositie.
Voor de overige aspecten geldt dat het plan zowel tijdens de aanlegfase als in de
gebruiksfase
geen
(significant)
negatieve
effecten
veroorzaakt
op
de
instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog en
Noordzeekustzone.
PROVINCIAAL NATUURBELEID
Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland,
dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de
wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel
opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke
bescherming van de provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de Structuurvisie
Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening.
Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke
plannen specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn
specifieke gebieden aangewezen.
Het plangebied ligt niet op gronden die in het kader van het provinciaal ruimtelijk
natuurbeleid zijn aangewezen als NNN. Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als
NNN ligt op 100 meter ten westen van het plangebied en betreft het duingebied dat
onderdeel is van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.
Het plangebied is wel onderdeel van weidevogelleefgebied net als het omringende gebied
ten noorden van de Helmweg en ten oosten van de Duinweg (N502).
Het plan zorgt niet voor een belemmering van de omzetting van de gronden van het NNN
naar een natuurfunctie en leidt niet tot negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en
waarden van het NNN. Het plan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die een negatief
effect hebben op weidevogelleefgebied. De activiteit is op het punt van natuur niet in strijd
met de Provinciale omgevingsverordening.
SOORTENBESCHERMING
Relevante wetgeving op het gebied van de soortenbescherming is uitgewerkt in de Wet
natuurbescherming. De bescherming van flora en faunasoorten is in de Wnb opgedeeld in
twee beschermingscategorieën:
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Strikt beschermde soorten:
Soorten van de Vogelrichtlijn (art. 3.1);
Soorten van de Habitatrichtlijn (art. 3.5).
Overige beschermde soorten:
Nationaal beschermde soorten (art. 3.10).
Voor beide categorieën geldt dat het verboden is opzettelijk exemplaren te doden, vangen
of plukken, en voortplantingsverblijfplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te vernielen of te
beschadigen. Een belangrijk verschil tussen beide beschermingsregimes is dat voor de strikt
beschermde soorten ook het opzettelijk verontrusten verboden is, terwijl dit voor de overige
beschermde soorten niet het geval is.
Voor vogels geldt daarnaast dat het opzettelijk storen niet verboden is in geval de storing
niet van wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort. Echter, voor vogels die staan in bijlage II van de Conventie van Bern geldt deze
uitzondering niet. Daarnaast is er een lijst met jaarrond beschermde broedvogelnesten. Dat
houdt in dat voor de op deze lijst genoemde vogelsoorten de nestplaats ook buiten het
broedseizoen beschermd is.
De gevolgen van het plan voor in het kader van de Wnb beschermde soorten konden
tijdens de ontwerpfase nog niet volledig in kaart gebracht worden. Zoals aangegeven in
het Advies Natuurwaarden moest nader onderzoek naar vogels met jaarrond beschermde
nestplaatsen, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren uitwijzen of negatieve effecten
op niet-vrijgestelde beschermde soorten op kunnen treden.
Conclusies nader onderzoek (zie Bijlage 4)
Op basis van alle uitgevoerde onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er in het
plangebied geen voortplantingsbiotoop of leefgebied van rugstreeppad, nesten van
gierzwaluw of kerkuil of verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Er is geen sprake van
een verbodsovertreding in het kader van de Wnb ten aanzien van rugstreeppad,
gierzwaluw, kerkuil of vleermuizen. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming is voor
deze soorten niet nodig.
Bij de sloop van de bebouwing gaan wel acht jaarrond beschermde nestplaatsen van
huismus verloren. Voor de uitvoering van het plan is wel een ontheffing van de Wet
natuurbescherming (Wnb) voor deze soort nodig.
Rugstreeppad is tijdens de inventarisatierondes gehoord in de directe omgeving van het
plangebied maar niet binnen het plangebied. Vanwege die nabijheid is het zaak om er
voor te zorgen dat het plangebied in de periode van de werkzaamheden niet toegankelijk
is voor rugstreeppad.
In de bebouwing zijn nesten aangetroffen van spreeuw en op het erf zijn koolmezen
waargenomen. De nesten van spreeuw en koolmees vallen, naast dat ze tijdens het
broedseizoen beschermd zijn, ook onder jaarrond beschermd categorie 5 soorten (jaarrond
beschermd bij zwaarwegende feiten of als ecologische omstandigheden dat
rechtvaardigen). In de omgeving is evenwel voldoende alternatieve nestgelegenheid
aanwezig voor deze soorten.
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Er dient daarnaast rekening te worden gehouden met het broedseizoen van overige vogels.
Het vernielen en beschadigen van nesten van vogels tijdens het broedseizoen is verboden.
Wat betreft de waargenomen territoria van veldleeuwerik verwijzen we naar pagina 24 van
het Advies Natuurwaarden waarin ook is aangegeven dat het plangebied en de omgeving
thans binnen de huidige verstoringszone voor weidevogels om bebouwing valt. Hierdoor zal
in de praktijk geen verstoring van weidevogels optreden tijdens de aanlegfase. Het
weidevogelleefgebied buiten het bestaande erf wordt niet toegankelijk gemaakt in de
gebruiksfase, zodat ook tijdens de gebruiksfase geen sprake is van zal zijn van verstoring van
weidevogelleefgebied in en om het plangebied.
Conclusie
Voor het plan is een ontheffing van de Wnb voor huismus nodig. Op basis van onze kennis
en ervaring met eerdere projecten is de verwachting dat bij vastgestelde aanwezigheid van
niet-vrijgestelde soorten, er zodanige mitigerende maatregelen te treffen zijn dat een
ontheffing van de Wnb kan worden verkregen. Wanneer een ontheffing is verleend kan in
redelijkheid worden gesteld dat de huidige natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid
van het plan niet in de weg staat.

4.6

Erfgoed

Wet- en regelgeving
De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van erfgoed is per 1 juli 2016 de
Erfgoedwet. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de
archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden
archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). Daarnaast dient ieder
ruimtelijk plan vanwege de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) een analyse van
cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied
sprake is van erfgoed, dient op grond van voorgaande dan ook aangegeven te worden op
welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te
verwachten archeologie rekening wordt gehouden.
4.6.1

Archeologie

Onderzoek
In het plangebied geldt op basis van het het geldende bestemmingsplan Buitengebied Zijpe
de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 6'. Deze dubbelbestemming vereist het
uitvoeren van archeologisch onderzoek bij ingrepen groter dan 10.000 m2 archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd. Omdat het plangebied een grotere oppervlakte heeft
is door De Steekproef een archeologisch Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 5.
Naar aanleiding van het onderzoek kan de verwachting voor bewoningsresten uit alle
perioden worden bijgesteld tot een lage verwachting. Op dit punt geven de resultaten van
het onderzoek geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.
Uit het onderzoek komt naar voren dat ter plaatse in 1799 gevechten hebben
plaatsgevonden. De verwachtingswaarde voor het aantreffen van losse artefacten (in de
vorm van bot- en metaalresten) kan op basis van het onderzoek niet naar beneden worden
bijgesteld. Dergelijke artefacten zijn niet door middel van booronderzoek op te sporen. De
kans op in situ liggende resten is echter klein door de bodemverbeteringswerkzaamheden
die hier hebben plaatsgevonden. Om te voorkomen dat losse artefacten

27

bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten

ongedocumenteerd verloren gaan, zou
plangebied kunnen worden uitgevoerd.
geval de gemeente Schagen, om te
metaaldetectie-onderzoek kan worden
planvoornemen niet in de weg.

eventueel een metaaldetectie-onderzoek in het
Het is echter aan de bevoegde overheid, in dit
beoordelen of zij dit noodzakelijk acht. Een
uitgevoerd. Dit staat de uitvoering van het

Conclusie
Op grond van het uitgevoerd onderzoek is er geen aanleiding om de vigerende
dubbelbestemming te continueren. Het gebied is onderzocht en er is qua archeologie
sprake van een uitvoerbaar plan.
4.6.2

Cultuurhistorie

Onderzoek
Als handreiking voor onderzoek naar de cultuurhistorie is de provinciale Leidraad landschap
en cultuurhistorie met bijbehorende informatiekaart beschikbaar. Voor het planvoornemen
is deze digitale informatiekaart geraadpleegd op het voorkomen van cultuurhistorisch
waardevolle aspecten, zoals monumenten, structuurlijnen of andere elementen. Uit de
provinciale informatie blijkt dat het plangebied valt binnen de begrenzing van het
Aandijkingslandschap, maar dat in het plangebied zelf geen cultuurhistorisch waardevolle
aspecten aanwezig zijn.
Conclusie
Het planvoornemen wordt niet belemmerd vanwege de mogelijkheid op het verstoren van
onderkende cultuurhistorische waarden.

4.7

Bodem

Wet- en regelgeving
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een ruimtelijk plan
inzicht verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit betekent dat er
onder meer duidelijkheid over de noodzakelijke financiële investering in een (mogelijk
noodzakelijke) bodemsanering moet bestaan. Een onderzoek naar de milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem is derhalve onderdeel van de onderzoeksverplichting bij de
voorbereiding van een ruimtelijk plan. Daarnaast geldt in het kader van een goede
ruimtelijke ordening in relatie tot de volksgezondheid dat het bestemmen van gronden met
een bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige
bestemming, zoals wonen, in beginsel moet worden voorkomen.
Onderzoek
Het zogeheten Bodemloket van Rijkswaterstaat biedt informatie over bodemonderzoeken
en -saneringen die zijn uitgevoerd en over bedrijven of terreinen waar 'verdachte'
werkzaamheden hebben plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben
veroorzaakt.
Voor dit bestemmingsplan is de bodeminformatiekaart van het bodemloket geraadpleegd
(zie figuur 6). Hieruit blijken geen bijzonderheden voor het plangebied. De in het plangebied
aanwezige gronden zijn niet als 'verdacht' aangemerkt, wat betekent dat er ter plaatse
geen aanleiding is om bodemverontreiniging te verwachten veroorzaakt door activiteiten
uit het verleden. Het planvoornemen betreft de realisatie van een hotel, ter plaatse van een
voormalig agrarisch erf. Bij het agrarisch bedrijf werd in de voormalige situatie reeds
gewoond. Planologisch bestaan er derhalve vooralsnog geen bodemkundige bezwaren
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tegen het planvoornemen. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
bouwen zal een actueel bodemonderzoek worden overlegd.

Figuur 9. Kaartfragment Bodemloket (bron: www.bodemloket.nl)
Voor te ontgraven en eventueel naar buiten het plangebied af te voeren gronden kunnen
op basis van het Besluit Bodemkwaliteit beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik
bestaan. Hergebruik is sterk afhankelijk van de toepassingslocatie en dient met het bevoegd
gezag afgestemd te worden.
Conclusie
Vanuit het oogpunt van de milieuhygiënische
bestemmingsplan planologisch uitvoerbaar.

4.8

kwaliteit

van

de

bodem

is

dit

Water

Wet- en regelgeving
Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een
waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de
gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In deze paragraaf dient
uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de
waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de
schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel van de watertoets is het
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in
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beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen
en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht
besteed aan het wateraspect.
Onderzoek
Op 10 oktober 2017 is de digitale watertoets voor het plan doorlopen. Hieruit komt naar
voren dat de normale watertoetsprocedure moet worden doorlopen, omdat het
plangebied de zoneringen regionale waterkering en primaire waterlopen raakt (zie Bijlage
6). Dit betekent dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), als
waterbeheerder, een planspecifiek wateradvies uitbrengt. Hierin is op basis van de
ingevoerde gegevens geoordeeld dat het planvoornemen geen invloed heeft op de ten
zuiden van de Helmweg gelegen waterkering. De beschermingszone van deze waterkering
is in dit bestemmingsplan voorzien van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering'
opgenomen, zodat bescherming van de waterkering ook in de toekomst wordt geborgd.
Watercompensatie ten gevolgde van een toename van het verhard oppervlakte is niet aan
de orde, omdat de realisatie van het plan zoals dat nu voor ligt geen of slechts een geringe
verhardingstoename tot gevolg heeft. Als te zijner tijd toch blijkt dat er 800 m² of meer
verhardingtoename zal zijn, dient hiervoor tijdig een watervergunning te worden
aangevraagd.
Volgens de globale inrichtingsschets zoals die nu voor het plangebied is opgesteld, lijkt een
doodlopende, secundaire waterloop in het plangebied te worden gedempt. Het oppervlak
van eventuele demping dient volledig te worden gecompenseerd door middel van het
graven van extra oppervlakte water. Het HHNK treedt graag in overleg over de exacte
invulling van de compenserende maatregelen, wanneer demping ook in de uitgewerkte
plannen aan de orde blijkt. Het plangebied biedt voldoende ruimte om eventuele
watercompensatie binnen het plangebied op te lossen. Uitgangspunt is echter de plannen
dusdanig uit te werken dat er geen demping optreedt.
Per mail d.d. 7 maart 2018 is aanvullend op het wateradvies zoals hier verwoord en in de
bijlage opgenomen, aangegeven dat er geen verdere op- en/of aanmerkingen zijn.
Conclusie
Het planvoornemen is rekening houdend met bovenstaande, uitvoerbaar voor wat betreft
het aspect water.

4.9

Milieu effectrapportage (MER)

De bij elk ruimtelijk plan uit te voeren m.e.r.-beoordeling houdt in dat nagegaan moet
worden of er activiteiten plaatsvinden die negatieve effecten op het milieu kunnen hebben.
De grondslag hiervoor is enerzijds het Besluit m.e.r. (Besluit milieueffectrapportage) en
anderzijds de hiervoor beschreven onderzoeken. De activiteiten die in het plangebied
worden beoogd, overschrijden geen drempelwaarden in de D-lijst van het Besluit m.e.r.
Voor het bestemmingsplan geldt daarom geen plan-MER. Daarnaast zijn de milieueffecten
in voorgaande paragrafen voldoende onderzocht. Op grond hiervan kan in alle redelijkheid
worden aangenomen dat de toekomstige activiteiten in het plangebied geen
onaanvaardbare gevolgen voor het milieu zullen hebben.
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4.10

Verkeer en parkeren

Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg van een
planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden
onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op de effecten van de ontwikkeling op de
verkeersafwikkeling en parkeren (bereikbaarheid), de verkeersveiligheid en de verkeershinder
(leefbaarheid).
Verkeer
In navolgende zijn de verkeerseffecten vanwege het planvoornemen in het plangebied in
beeld gebracht. Hiertoe is gebruik gemaakt van publicatie nr. 317 "Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie" (2012) van CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte). In deze publicatie zijn vuistregels en kengetallen
aangereikt om verkeerseffecten bij ontwikkelingen te bepalen. Er zijn kencijfers omtrent de
ritproductie voor woon-, werk- en voorzieningenfuncties per weekdagetmaal gegeven en
ook parkeerkencijfers, met een minimale en maximale aan te houden bandbreedte. Bij
gebruikmaking van deze publicatie is er van uitgegaan dat Schagen in 'weinig stedelijk
gebied' ligt. In aansluiting op de Nota Parkeernomen Schagen 2016 is het plangebied
aangemerkt als 'rest bebouwde kom'.
Het planvoornemen heeft betrekking op de realisatie van een 4-sterrenhotel met 60 kamers.
Voor een 4-sterrenhotel wordt in deze situatie een bandbreedte gegeven van minimaal 20,2
tot maximaal 23,1 motorvoertuigbewegingen per 10 kamers. Omgerekend naar 60 kamers
betekent dit een bandbreedte van 121,2 -138,6 motorvoertuigbewegingen per
weekdagetmaal. Gemiddeld gaat het om 130 (129,9) motorvoertuigbewegingen.
Uitgaande van een spits-uurintensiteit van 10% van de etmaalintensiteit leidt dit tot een
toename van de spitsuurintensiteit van 13 motorvoertuigbewegingen bij een volledige
uitvoering van het plan. Het hotel wordt direct ontsloten op de Helmweg, maar ook de
Duinweg (N502) is, als doorgaande weg, belangrijk als het gaat om de ontsluiting van het
hotel. Gezien de inrichting van beide wegen en de huidige verkeersintensiteit kan worden
aangenomen dat de doorstroming op zowel de Helmweg als de Duinweg vanwege de
verkeersgeneratie van het planvoornemen niet in het geding komt. Een goede
verkeersafwikkeling blijft mogelijk.
Parkeren
De parkeerbehoefte in het plangebied neemt toe als gevolg van het planvoornemen. De
realisatie van het hotel brengt een zekere vraag naar parkeervoorzieningen met zich mee.
Om in deze parkeerbehoefte te voorzien is in de regels van dit bestemmingsplan vastgelegd
dat een omgevingsvergunning alleen kan worden afgegeven wanneer de zekerheid
bestaat dat voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. De normen die de
gemeente hanteert om te beoordelen of sprake is van voldoende parkeergelegenheid zijn
opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016'. Deze toetsing vindt plaats op basis
van deze nota, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de
planperiode. Zo wordt bij ontwikkeling altijd voorzien in de actuele parkeerbehoefte.
In de Nota Parkeernormen Schagen 2016 zijn onder andere parkeernormen opgenomen
voor horeca en (verblijfs-)recreatie. De hoogste hotelcategorie waarvoor parkeernormen
staan genoemd is een 3-sterrenhotel. Hiervoor geldt in de rest bebouwde kom een
parkeernorm van 5,2 parkeerplaatsen (pp) per 10 kamers. Voor het hotel met 60 kamers
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betekent dit dat er 31,2 pp. moeten worden gerealiseerd.
In de eerder genoemde CROW-publicatie zijn wel parkeerkencijfers opgenomen voor een
4-sterrenhotel. In onderhavig geval gaat het om een bandbreedte van 7,0 - 8,0 pp. per 10
kamers. Omgerekend naar 60 kamers is dit 42 - 48 pp. voor het hotel. In de globale
inrichtingstekening is rekening gehouden met 70 parkeerplaatsen. Dit betekent dat het erf
voldoende ruimte biedt om op eigen terrein in de parkeerbehoefte te voorzien.
Conclusie
Het bestemmingplan kan ten aanzien van de aspecten verkeer en parkeren uitvoerbaar
worden geacht.

4.11

Duurzaamheid

Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling kan tot
uitdrukking komen in de thema's: kwaliteit van de leefomgeving, water, energie, mobiliteit,
natuur/ecologie en milieu. Onder deze laatste kan onder meer het volgende worden
verstaan: gezondheid, externe veiligheid, materiaalkeuze en hergebruik van materialen,
duurzaam slopen, geluid, lucht en beheer/onderhoud van een gebied of gebouw. Er
bestaat geen wettelijke verplichting om het thema duurzaamheid in bestemmingsplannen
vast te leggen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke
debat en daarmee een belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid.
Gemeenten streven in dat
Bestemmingsplannen kunnen
energieaspecten te regelen.

kader naar een duurzame (gebouwde) omgeving.
echter beperkt worden gehanteerd om duurzame

Voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie
opwekken kunnen inwoners en ondernemers van Noord-Holland Noord tegenwoordig bij
het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente Schagen participeert hierin.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische toelichting

Algemeen

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012
(SVBP2012) toegepast. Dit houdt onder andere in dat in de nieuwe Wro de strafbepaling en
de algemene gebruiksbepaling zijn neergelegd, zodat deze niet meer hoeven te worden
opgenomen in de planregels.
De SVBP2012 bepaalt in grote mate de vormgeving en inrichting van bestemmingsplannen.
De SVBP2012 bevat bijvoorbeeld omschrijvingen van begrippen die letterlijk moeten worden
overgenomen in elk bestemmingsplan. Daarnaast bevat het regels ten aanzien van de wijze
waarop regels geformuleerd moeten worden. In het Bro is daarnaast een formulering
opgenomen ten aanzien van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht die letterlijk
moeten worden overgenomen in de planregels.
De regels zijn zo opgesteld dat ze gebruikt kunnen worden in een analoog alsook digitaal
bestemmingsplan. Op basis van de Wro is het digitaal vastgestelde bestemmingsplan
leidend. Als er verschil bestaat tussen het analoge en digitale bestemmingsplan, is het
digitale bestemmingsplan bepalend.

5.2

Bestemmingsplanprocedure

In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure vastgelegd.
Hierin zijn de volgende fasen te onderscheiden.
Voorbereidingsfase
De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan
onderzoek uit naar de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in de
gemeente. De gemeente stelt voor het overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro haar
voornemen beschikbaar aan de besturen en diensten van hogere overheden. De gemeente
geeft een reactie op mogelijke overleg- en inspraakreacties en verwerkt deze indien nodig.
Ontwerpfase
Wanneer de voorbereidingsfase is afgerond, wordt een ontwerpbestemmingsplan
opgesteld. Dit plan wordt na aankondiging in de Staatscourant en de website
www.officielebekendmakingen.nl voor een periode van zes weken ter inzage gelegd op
www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kan door iedereen een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.
Vaststellingsfase
Na de periode van terinzagelegging worden, voor zover nodig, de zienswijzen verwerkt in
het bestemmingsplan. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen ten
hoogste twaalf weken vast. Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de
gemeenteraad het vaststellingsbesluit bekend en wordt het vastgestelde bestemmingsplan
wederom ter inzage gelegd. Voor belanghebbenden bestaat gedurende een periode van
zes weken na bekendmaking de gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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5.3

Juridische vormgeving

De SVBP2012 voorziet in een standaardopbouw van een bestemmingsplan waarvan niet
mag worden afgeweken. Bestemmingsplanregels zijn hierdoor altijd als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 1: Inleidende regels
Dit hoofdstuk bestaat uit twee artikelen: de begrippen en de wijze van meten. Dit houdt in
dat belangrijke begrippen worden omschreven en nader wordt toegelicht hoe precies
wordt gemeten. Hierdoor wordt verzekerd dat uiteenlopende interpretaties de naleving van
de regels niet in de weg staan.
Hoofdstuk 2: bestemmingsregels
In dit hoofdstuk zijn de regels terug te vinden die gelden voor de verschillende
bestemmingen. De verbeelding en regels van een bestemmingsplan vertellen in samenhang
welke regels waar precies gelden.
Hoofdstuk 3: algemene regels
In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle
bestemmingen in het bestemmingsplan en worden om die reden in een apart hoofdstuk
opgenomen. Hierbij wordt ingegaan op de anti-dubbeltelregel en de bouwregels,
gebruiksregels en afwijkingsregels.
Hoofdstuk 4: overgangs- en slotregels
De regels van het bestemmingsplan sluiten altijd af met regels met betrekking tot het
overgangsrecht en de slotregel. Het overgangsrecht wordt wettelijk voorgeschreven in
artikel 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening en bevat daardoor altijd exact
dezelfde formulering. De slotregel vertelt hoe een bestemmingsplan mag worden geciteerd.

5.4

Planregels

Nu het juridische kader is geschetst, kan gekeken worden naar de regels die specifiek in dit
gebied gelden. Hierbij wordt een toelichting gegeven op de regels binnen de
bestemmingen 'Groen' en 'Horeca - Hotel', de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering'
en de algemene regels.
Groen
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn in hoofdzaak bestemd voor groenvoorzieningen,
bermen en beplanting en waterlopen en waterpartijen. Gebouwen zijn niet toegestaan
binnen deze bestemming. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd
tot een bouwhoogte van 3,5 m.
Horeca - Hotel
De bestemming 'Horeca - Hotel' is in dit bestemmingsplan opgenomen voor de gronden
waarop de realisatie van een hotel is beoogd. De bestemming is afgestemd op de
specifieke karakteristieken van het planvoornemen. Het maximum aantal hotelkamers is
begrensd tot 60 kamers. Zowel het maximum aantal kamers als de maximum goot- en
bouwhoogte is geregeld door middel van aanduidingen op de verbeelding met
koppelingen naar bepalingen in de regels. Door middel van een bouwvlak wordt
aangegeven waar mag worden gebouwd.
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Gebruik van bouwwerken of gronden voor detailhandel en de huisvesting voor
seizoensarbeiders is verboden.
Waterstaat - Waterkering
De dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' beschermt de waterkering en de
waterbeheersing die in een klein gedeelte van het plangebied aanwezig is. Deze
bescherming vindt voornamelijk plaats door middel van het omgevingsvergunningsstelsel
dat is opgenomen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat binnen het bestemmingsvlak
gebouwen pas kunnen worden gebouwd wanneer advies is ingewonnen bij de
verantwoordelijk waterbeheerder. Ook voor het verrichten van werken, geen bouwwerken
zijnde die mogelijk gevolgen hebben voor de waterkering, zoals het afgraven of ophogen
van gronden en het aanbrengen van beplanting dient een omgevingsvergunning te
worden aangevraagd. De bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze
gronden toegekende bestemmingen.
Algemene regels
In de algemene regels wordt onder andere het parkeren nader geregeld. Deze regeling is
gekoppeld aan bouwactiviteiten in het plangebied en is afgestemd op de inhoud van het
facetbestemmingsplan 'Parkeren'. De regeling houdt in dat enkel gebouwd mag worden
voor zover is voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Aan de hand van de meest
recente parkeernota wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergelegenheid.
Momenteel is dat de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016'.
De planontwikkeling vindt plaats in gebied dat door de provincie Noord-Holland is
aangewezen als weidevogelleefgebied. Zie ook paragraaf 3.2 waarin dit nader wordt
toegelicht. In het voorliggende plan is hiermee rekening gehouden door de aanduiding
'overige zone - weidevogelleefgebied' op te nemen en hieraan een regeling te koppelen in
de algemene aanduidingsregels. Deze regeling zorgt ervoor dat in het plangebied rekening
wordt gehouden met de instandhouding van het leefgebied van weidevogels. In de
regeling is een verbodsbepaling opgenomen ten aanzien van werkzaamheden die de
functie als weidevogelleefgebied van de locatie mogelijk verstoren. Van de
verbodsbepaling kan slechts worden afgeweken met een omgevingsvergunning. Wanneer
deze omgevingsvergunning wordt aangevraagd, wordt getoetst of verlening van de
vergunning er niet toe leidt dat de waarde van de gronden als broed- en fourageergebied
voor weidevogels onevenredig wordt aangetast.
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Hoofdstuk 6
6.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

Grondexploitatie
Op grond van artikel 6.12 Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor
gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. Wat onder een bouwplan moet worden
verstaan, is in artikel 6.2.1 Bro aangegeven. Dit bestemmingsplan ziet toe op de sloop van
de bestaande agrarische bebouwing en herbouw van een nieuw hotel en betreft daarmee
een bouwplan op grond van artikel 6.2.1 Bro onder b: "de bouw van één of meer andere
hoofdgebouwen".
Doel van een grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiële
haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal,
waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de
publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van
overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels
stellen voor de desbetreffende gronden.
Onderzoeks- en plankosten
De kosten voor het verrichten van de noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van de
planvorming vanwege dit bestemmingsplan worden door de ontwikkelende partij
gedragen. De kosten voor de gemeente betreffen de gebruikelijke kosten voor de
ambtelijke planbegeleiding. In de tussen partijen af te sluiten anterieure overeenkomst
worden de kostenafspraken vastgelegd.
Realisatiekosten en financiële uitvoerbaarheid
Initiatiefnemer van het planvoornemen van dit bestemmingsplan is een private partij. De
kosten voor realisatie van het planvoornemen komen voor rekening van deze partij. De
initiatiefnemer heeft een exploitatieberekening laten opstellen. Hieruit blijkt dat de beoogde
hotelontwikkeling op deze locatie bedrijfseconomisch haalbaar is. In redelijkheid mag
worden aangenomen dat de beoogde ontwikkeling binnen de planperiode van in beginsel
10 jaar wordt uitgevoerd.
Planschade
Door het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan voor de betreffende gronden is er de
kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving van het plangebied bij de
gemeente op grond van artikel 6.1 Wro een verzoek tot tegemoetkoming in planschade
wordt ingediend. Diegenen die schade lijden door de bestemmingsplanherziening, omdat
hun onroerend goed in waarde vermindert, kunnen de schade verhalen (voor zover deze
redelijkerwijs niet voor de aanvrager behoort te blijven) wanneer dit boven de 2% van de
waarde van het onroerend goed uitkomt. Afspraken over de mogelijke kosten die
samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade worden in de tussen
initiatiefnemer en gemeente overeengekomen anterieure overeenkomst opgenomen.
Conclusie
Het kostenverhaal, evenals de afwenteling van de planschade, zal worden geregeld in een
tussen de gemeente en initiatiefnemer te ondertekenen afzonderlijke anterieure
overeenkomst. Deze overeenkomst moet zijn getekend vóór vaststelling van het
voorliggende bestemmingsplan. Op basis van deze overweging moet het planvoornemen
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van dit bestemmingsplan economisch uitvoerbaar worden geacht. De exploitatiekosten zijn
derhalve anderszins verzekerd. Een exploitatieplan op grond van de Grondexploitatiewet is
dan ook niet noodzakelijk. Voorgaande betekent dat dit bestemmingsplan niet door
onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg
Het planvoornemen wordt verstuurd aan diverse partijen in verband met vooroverleg. Zij
worden hiermee in de gelegenheid gesteld op het plan te reageren.
Vanuit het vooroverleg is door de Provincie Noord Holland en het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier gereageerd. De provincie heeft positief gereageerd met daarbij
de opmerking dat het plan mogelijk nog via de ARO voor advies gaat. De aanvullende
reactie van het HHNK is instemmend (zie ook paragraaf 4.8).
Tervisielegging
Met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan stelt de gemeente vervolgens
een ieder in de gelegenheid om kennis te kunnen nemen van, alsmede te reageren op, de
inhoud van het planvoornemen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1 Haalbaarheidsonderzoek hotelontwikkeling
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Bijlagen
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1

I n l e i d i n g

In verband met het plan voor de bouw van een hotel aan de Helmweg 10 in

AANLEIDING

Groote Keeten bij Callantsoog wordt een planologische procedure doorlopen.
In dit kader is het noodzakelijk om een onderzoek uit te voeren naar effecten
op de natuurwaarden (soortenbescherming en gebiedenbescherming). Het
voorliggende rapport voorziet hierin.
Voorliggend Advies Natuurwaarden behandelt de ecologische beoordeling van

DOEL VAN HET ADVIES

de genoemde plannen. De effecten op natuurwaarden worden beoordeeld in
relatie tot de Wet natuurbescherming (Wnb)1 met de daaraan gekoppelde provinciale verordening en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.
De beschrijving van de relevante te beschermen natuurwaarden is gebaseerd

INFORMATIE

op:
-

bestaande bronnen zoals databanken, verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, rapporten en websites;

-

verkennend veldbezoek waarbij vooral is gekeken naar kritische en/of
beschermde soorten, zowel wat betreft aanwezigheid van als potenties
voor deze soorten.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het plangebied en de plannen weer-

OPZET VAN HET RAPPORT

gegeven. De mogelijke effecten van deze plannen op beschermde Natura 2000gebieden worden in hoofdstuk 3 beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming. In hoofdstuk 4 worden potentiële effecten van de plannen op in het
kader van het provinciale natuurbeleid beschermde natuurgebieden getoetst.
Op basis van bekende verspreidingsgegevens en het veldbezoek worden de
mogelijke effecten van de toekomstige plannen op in het kader van de Wet
natuurbescherming beschermde flora en fauna getoetst (hoofdstuk 5). In
hoofdstuk 6 ‘Conclusie en consequenties’ wordt tenslotte een samenvatting
van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gegeven.

1

De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel
soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.
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S i t u a t i e s c h e t s

2

e n

p l a n n e n
2.1

Ligging en huidige situatie
Het plangebied ligt aan de Helmweg 10 te Groote Keeten ten noorden van
Callantsoog. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Helmweg. Ten westen en oosten van het plangebied liggen langs de Helmweg erven
met bebouwing. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan open akkergebied.
In het plangebied zijn een woning en 3 grote schuren aanwezig. De vervallen
woning is opgetrokken uit bakstenen muren en heeft een met dakpannen bedekt dak. De woning is aan de noordzijde verbonden met een grote schuur die
eveneens is opgetrokken uit bakstenen muren. Het dak van de schuur bestaat
uit een rieten dak met net boven de dakgoot enkele rijen dakpannen. De muren van de twee schuren andere schuren zijn eveneens opgetrokken uit bakstenen, maar hebben een golfplaten dak. Behalve deze grote schuren is nog
een klein schuurtje met golfplaten dak en wanden die zijn opgebouwd uit
planken.
Om de gebouwen is grasland en verharding aanwezig. De verharding bestaat uit
betonplaten, asfalt en bestrating. Verder zijn op het erf een aantal hagen en
groenstroken aanwezig met jonge bomen, struiken en braamstruweel. Om het
erf ligt een akker.
Langs de Helmweg ligt een gedeeltelijk droogstaande greppel. Het plangebied
wordt aan de overige zijden begrensd door vrij smalle kavelsloten met steile
oevers die zijn verbonden met duikers.
De ligging van het plangebied wordt weergegeven in figuur 1.

Woning met geschakelde schuur binnen het plangebied (16 oktober
2017)
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Figuur 1. Topografische kaart met ligging plangebied ( rood).
(Bron kaartbeeld: Jan-Willem van Aalst, www.imergis.nl Bron webservice: Esri Nederland, www.esri.nl)

Schuur met golfplaten dak (16 oktober 2017)

Akker binnen het plangebied (16 oktober 2017)
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2.2

Voorgenomen plannen
Het plan bestaat uit de sloop van de bestaande gebouwen ten behoeve van de
bouw van een hotel met circa 60 kamers. Bij het hotel worden ca 70 parkeerplaatsen gerealiseerd. Zowel het hotel als de parkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de oostzijde van het plangebied, waar ook in de huidige situatie
bebouwing en verharding aanwezig is. Het overige deel van het plangebied
wordt ingericht als groen. Grenzend aan de bestaande hoge delen van het erf
worden lage nollen aangelegd vergelijkbaar met de bestaande nollen en duinen
ten westen van het plangebied. De lagere delen van het plangebied die nu zijn
ingericht als akker worden vernat, zodat een plas-drassituatie ontstaat.
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V o o r t o e t s

3

N a t u r a

2 0 0 0

3.1

Inleiding
In de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van specifieke natuur-

WET

gebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000-gebieden, die een internationa-

NATUURBESCHERMING

le bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten op
deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een
externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten
een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura
2000-gebied.
De voorliggende rapportage is geschreven als voortoets in het kader van de

VOORTOETS

Wnb. Het begrip 'voortoets' komt niet als zodanig voor in de Wnb. Het begrip
wordt in de praktijk echter veel gebruikt als naam voor een globale toetsing
waarmee een indicatie wordt verkregen van de mogelijke negatieve gevolgen
van een activiteit op in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000gebieden. Door een voortoets uit te voeren, wordt de vraag beantwoord of er
een kans bestaat dat de activiteit verslechtering en/of significante gevolgen
met zich meebrengt. De provincie Noord-Holland is in voorliggende situatie in
het kader van de Wnb het bevoegd gezag.
De gronden van het plangebied zijn niet aangewezen als een in het kader van

INVENTARISATIE

de Wnb beschermd Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000gebied betreft Duinen Den Helder-Callantsoog op circa 190 meter ten westen
van het plangebied. Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone ligt op circa 1
kilometer ten westen van het plangebied. De ligging van het plangebied ten
opzichte van de Natura 2000-gebieden wordt weergegeven in figuur 2. Overige
Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 3 kilometer van het plangebied. Het
plangebied heeft door de inrichting als intensief beheerde akker en erf geen
belangrijke ecologische relaties met Natura 2000-gebied Duinen Den HelderCallantsoog.
Op meer dan 3 kilometer afstand zijn, gezien de aard van het plan, hooguit

EFFECTBEOORDELING

effecten door stikstofdepositie mogelijk. Voor de overige effecten beperkt de
effectbeoordeling zich tot de binnen 3 kilometer afstand gelegen Natura 2000gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog en Noordzeekustzone.
Voor het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog worden de effecten van de aanleg- en gebruiksfase behandeld. Bij de effectbeoordeling voor
Natura 2000-gebied Noordzeekustzone wordt uitsluitend de gebruiksfase nader
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getoetst. Dit Natura 2000-gebied ligt zo ver van het plangebied, dat negatieve
effecten tijdens de aanlegfase gezien de aard van het plan niet op zullen treden.
Voor de effectbeoordeling is de effectenindicator van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie geraadpleegd2. In de effectenindicator
wordt de gevoeligheid van aangewezen soorten en habitats per potentiële
verstoringsfactor weergegeven.
Een aantal storingsfactoren uit de effectenindicator zijn op voorhand uit te
sluiten gezien de aard van het plan en de ligging van het plangebied ruim buiten Natura 2000-gebieden. Het gaat om oppervlakteverlies, versnippering,
verzoeting, verzilting, verontreiniging, verdroging, vernatting, verandering
stroomsnelheid en overstromingsfrequentie, verandering dynamiek substraat,
verandering in populatiedynamiek en bewuste verandering soortensamenstelling.
De overige factoren worden hieronder nader behandeld. Het gaat om verzuring
en vermesting door stikstofdepositie, verstoring door geluid, licht en trilling,
optische verstoring en verstoring door mechanische effecten.

Figuur 2. Ligging van het plangebied (rode belijning) ten opzichte
van

Natura

2000-gebieden

Duinen

den

Helder-Callantsoog

Noordzeekustzone
(Bron kaartbeeld: Jan-Willem van Aalst, www.imergis.nl
Bron webservice: Esri Nederland, www.esri.nl)

2

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx
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en

3.2

Beschrijving Natura 2000-gebied
Hieronder volgt een beschrijving van de Natura 2000-gebieden Duinen Den
Helder-Callantsoog en Noordzeekustzone. De gebiedsbeschrijvingen zijn gemaakt aan de hand van de aanwijzingsbesluiten en informatie van
www.synbiosys.alterra.nl en omvatten een overzicht van de belangrijkste instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.
Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog
Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog is in december 2004 aangewezen als habitatrichtlijngebied. In mei 2013 is het gebied definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.
Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – Callantsoog maakt onderdeel uit van
een gevarieerd en uitgestrekt duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk
zeer afwisselend is. Het Natura 2000-gebied bestaat van noord naar zuid uit de
Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen, de Noordduinen (de strook tussen
Den Helder en Callantsoog) en enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten
oosten van Callantsoog. Het noordelijk deel en de nollen zijn restanten van
voormalige eilanden. In het noordelijk deel verandert het landschap van west
naar oost van de zeereepduinen via een sterk geaccidenteerd landschap met
valleicomplexen naar een bosrijke binnenduinrand. Over een groot deel van de
duinen ontbreekt een binnenduinrand, hierdoor is een abrupte hoge steile
overgang van duinen naar polders aanwezig. Het gebied heeft goed ontwikkelde duingraslanden. In 1995 is in de Grafelijkheidsduinen een natte duinvallei
hersteld en langs de randen uitgebreid. In de Noordduinen zijn in de afgesnoerde strandvlakte bij het Botgat vochtige duinvalleien aanwezig. De nollen
behoren tot de Oude Duinen; hier zijn duingraslanden aanwezig. Het Kooibosch
was in het verleden ingericht als eendenkooi.
De instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog zijn opgenomen in bijlage 3.
De belangrijkste doelstellingen voor het Natura 2000 gebied zijn:
2.02

Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat van tapuit A277, velduil A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en verstruweling.

2.05

Behoud oppervlakte en herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige duinvalleien H2190 als habitat van roerdomp A021, lepelaar A034, blauwe kiekendief A082, velduil A222,
noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis
H1903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). Op Terschelling
en Schiermonnikoog meer ruimte voor duinbossen (vochtig) H2180_B.

2.06

Ontwikkeling heischrale graslanden *H6230, grijze duinen (heischraal)
*H2130_C en blauwgraslanden H6410 op kansrijke locaties.
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In algemene zin is voor dit gebied een opgave geformuleerd voor de landschappelijke waarden van het duingebied. Het gaat om het behoud of herstel
van samenhangend landschap met een aantal gradiënten en mozaïeken door
versterken van noord-zuid gradiënt en samenhang daarbinnen, herstel gradiënt
van zeereep-binnenduinrand: droog-nat, meer of minder wind, meer of minder
zout, jong-oud, behoud en herstel van mozaïeken: open-dicht, hoog-laag, behoud en herstel van rust en donker voor fauna en het versterken samenhang
met Noordzee, Wadden en Delta en met Meren en Moerassen.
Natura 2000-gebied Noordzeekustzone
Natura 2000-gebied Noordzeekustzone is op 7 december 2004 aangewezen als
habitatrichtlijngebied. Vogelrichtlijngebied en op 7 december 2004 aangemeld
als Habitatrichtlijngebied en op 7 april 2005 ook als Vogelrichtlijngebied. Het
gebied is op 26 februari 2009 door de minister van LNV (nu EZ) definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.
Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone bestaat uit de kustwateren van de
Noordzee tussen Bergen Eems. De zeewaartse grens ligt op de doorgaande NAP
-20 meter dieptelijn. Op de Waddeneilanden behoren de stranden tot aan de
duinvoet tot de Noordzeekustzone. Hierdoor is de grens dynamisch: bij duinaangroei verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag landinwaarts met
de duinvoet mee. De Noordzeekustzone is een gebied met ondiepe kustwateren, ondiepten, (permanent overstroomde) zandbanken en zandstranden waar
wind en water zorgen voor veel dynamiek. Het gebied is hierdoor belangrijk
voor verschillende vissen, zeezoogdieren en kust- en zeevogels.
De instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone zijn opgenomen in bijlage 4.
De belangrijkste doelstellingen voor het Natura 2000 gebied zijn:
1.01

Behoud zee-ecosysteem met permanent overstroomde zandbanken
(Noordzee-kustzone) H110_B, als habitat voor zwarte zee-eend A065,
roodkeelduiker A001, topper A062 en eider A063, met bodems van verschillende ouderdom en meer natuurlijke opbouw van vispopulaties.

1.02 Verbetering kwaliteit leefgebied zeezoogdieren.
1.11

Behoud slikken en platen voor rustende en foeragerende nietbroedvogels zoals voor bonte strandloper A149, rosse grutto A157,
scholekster A130, kanoet A143, steenloper A169 en eider A063 en rustgebieden voor gewone zeehond H1365 en grijze zeehond H1364.

1.13

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat
(waaronder embryonale duinen H2110) voor bontbekplevier A137,
strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern A195,
visdief A193 en grijze zeehond H1364.

In algemene zin is er voor dit gebied een opgave voor landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Noordzee, Waddenzee en Delta). Behoud of
herstel ruimtelijke samenhang diep water, kreken, geulen, ondiep water, pla-
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ten, kwelders of schorren, stranden en bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen. Behoud openheid, rust en donkerte. Voor vogels betekent dit voldoende

rust

en

ruimte

om

te

foerageren

en

voldoende

rustige

hoogwatervluchtplaatsen op korte afstand van foerageergebieden in het intergetijdengebied.

3.3

Effectbeoordeling
3 . 3 . 1

Verzuring en vermesting

In het kader van de plannen is een AERIUS-berekening uitgevoerd voor zowel
de aanleg- als gebruiksfase. Uit de AERIUS-berekening blijkt dat de realisatie
van een regulier hotel leidt tot een geringe toename van stikstofdepositie. De
emissie blijft met 60 hotelkamers onder de depositie van 0,05 mol N/ha/jr.
De maximale stikstofdepositie als gevolg van het hotel dat het bestemmingsplan mogelijk maakt is lager dan de grenswaarde van 0,05 mol N/ha/jaar die
gehanteerd wordt in het PAS. Dit past bij de duurzaamheidsambitie waarop het
planvoornemen stoelt. Significant negatieve effecten als gevolg van vermesting
en verzuring zijn hierdoor uitgesloten.
3 . 3 . 2

Geluid

Hierbij gaat het om verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen, veroorzaakt
door menselijke activiteiten. Met name zeezoogdieren, vogels en vissen zijn in
meer of mindere mate gevoelig voor verstoring door geluid.
In de aanlegfase wordt geluid geproduceerd, doordat de bouwwerkzaamheden

GELUID IN AANLEGFASE

in de buitenlucht plaatsvinden. De geluidsverstoring in de aanlegfase betreft
een tijdelijk effect.
In de gebruiksfase is geen sprake van hoge geluidsniveaus. Hooguit kan geluids-

GELUID IN GEBRUIKSFASE

verstoring optreden door hotelgasten die recreëren in het duingebied en het
strand ten westen van het plangebied. Ten opzichte van de huidige situatie
betekent dit geen grote verandering, aangezien ten westen van het plangebied
ook in de huidige situatie veel gerecreëerd wordt.
De habitattypen van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog zijn

EFFECTBEOORDELING

niet gevoelig voor verstoring door geluid (zie bijlage 5). De geluiden van werkzaamheden tijdens de aanlegfase zullen daarom geen effect hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.
Een aantal aangewezen soorten van Natura 2000-gebied Noordzeekustzone zijn
wel gevoelig voor geluidsverstoring. Het gaat om zeezoogdieren, vissen en
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enkele steltlopers (zie bijlage 6). Bij bruinvis, fint, rivierprik en zeeprik zijn
met name de effecten van onderwatergeluid belangrijk. Onderwatergeluid
treedt niet op als gevolg van het plan door de grote afstand tussen de bouwlocatie en de Noordzee (circa 1 kilometer). Gewone en grijze zeehond en de
aangewezen steltlopersoorten zijn ook gevoelig voor andere geluiden dan onderwatergeluid. Hierbij zijn echter een aantal punten belangrijk.
Ten eerste omvat Natura 2000-gebied Noordzeekustzone aan de NoordHollandse kust uitsluitend het open water. Op de Waddeneilanden zijn ook de
droogvallende stranden onderdeel van het Natura 2000-gebied, zodat hier
belangrijke rustgebieden van zeehonden en foerageer- en rustgebied van steltlopers binnen het Natura 2000-gebied vallen. De Noord-Hollandse kust heeft
door deze begrenzing een minder belangrijke functie voor de instandhoudingsdoelen van gewone en grijze zeehond en de aangewezen steltlopers.
Ten tweede vindt al in de huidige situatie veel recreatie op het strand ten
westen van het plangebied plaats, zodat voor verstoring gevoelige soorten
ontbreken of verder van de kust foerageren. De bouw van een hotel met circa
60 kamers zorgt niet voor een grote toename van het aantal recreanten en zal
zeker niet leiden tot negatieve effecten op de aangewezen soorten.
Negatieve effecten door geluidsverstoringeffecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog en Noordzeekustzone treden niet op.
3 . 3 . 3

Licht

Hierbij gaat het om verstoring door kunstmatige lichtbronnen.
De habitattypen van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog zijn
niet gevoelig voor verstoring door licht (zie bijlage 5). Door de grote afstand
tussen het plangebied en Natura 2000-gebied Noordzeekustzone treden als
gevolg van het plan ook geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied op.
In de aanleg- en gebruiksfase treden geen negatieve effecten als gevolg van
(kunst)licht op in de Natura 2000-gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog en
Noordzeekustzone.
3 . 3 . 4

Trilling

Hierbij gaat het om verstoring door trillingen in bodem en water die veroorzaakt worden door menselijke activiteiten.
Als gevolg van het plan kan, gezien de aard van het plan en de afstand tot de
Natura 2000-gebieden, hooguit sprake zijn van trilling door heiwerkzaamheden
bij aanleg van het hotel. De habitattypen van Natura 2000-gebied Duinen Den
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Helder-Callantsoog zijn niet gevoelig voor trilling (zie bijlage 5). Door de grote
afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebied Noordzeekustzone van
circa 1 kilometer zijn negatieve effecten door trillingen uitgesloten.
Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van beide Natura
2000-gebieden als gevolg van verstoring door trillingen zijn dan ook niet aan de
orde.
3 . 3 . 5

Optische verstoring

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging
van mensen dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem.
De aangewezen habitattypen en een deel van de aangewezen soorten van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog en Noordzeekustzone zijn
gevoelig voor optische verstoring (zie bijlage 5 en 6).
Tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied Duinen Den HelderCallantsoog ligt bebouwing en opgaande beplanting die zicht op de bouwplaats
vanuit het Natura 2000-gebied grotendeels wegnemen. Langs de rand van het
Natura 2000-gebied ligt bovendien de N502, waarvan in de huidige situatie al
optische verstoring uitgaat. Negatieve effecten door optische verstoring treden
niet op tijdens de aanlegfase gezien de inrichting van het gebied tussen het
plangebied en het Natura 2000-gebied en de afstand tot het Natura 2000gebied.
Tijdens de gebruiksfase kan sprake zijn van optische verstoring door hotelgasten die in of nabij de Natura 2000-gebieden recreëren. Het Natura 2000-gebied
Duinen Terschelling is uitsluitend toegankelijk via bestaande paden, wegen en
strandopslagen (Provincie Noord-Holland, 2017). De bestaande wegen en paden
worden in de huidige situatie al intensief gebruikt. Langs de Helmweg ligt het
Sandepark met veel recreatiewoningen en een grote parkeerplaats en vanaf de
Helmweg wordt het duingebied doorsneden door een strandopgang met een
strandpaviljoen. Dit betekent dat de huidige optische verstoring al groot is,
waardoor soorten die gevoelig zijn voor optische verstoring niet voorkomen in
de omgeving van de wegen en paden ter hoogte van het plangebied. Bovendien
zorgt het hotel met maximaal 60 kamers niet voor een grote toename van het
aantal recreanten in het duingebied.
In paragraaf 3.3.2 wordt aangegeven dat het strand geen onderdeel uitmaakt
van Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. Het water van de Noordzee heeft
geen functie rustgebied van gewone en grijze zeehond en als foerageer- en
rustgebied van aangewezen steltlopersoorten. Ten aanzien van watervogels en
foeragerende zeehonden geldt dat aan het Noordzeestrand ter hoogte van het
plangebied in de huidige situatie al veel optische verstoring plaatsvindt. Hierdoor is het water dichtbij het strand in de huidige situatie al ongeschikt als
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foerageergebied voor verstoringsgevoelige soorten. Als gevolg van het plan
treden dan ook geen negatieve effecten op.
Het plan leidt niet tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen
van de Natura 2000-gebieden als gevolg van optische verstoring in de aanlegfase en gebruiksfase.
3 . 3 . 6

Mechanische effecten

Hiervan is sprake wanneer als gevolg van mechanische activiteiten effecten
negatieve effecten op soorten en/of habitats optreden. Hierbij kan gedacht
worden aan betreding, luchtwervelingen of golfslag.
De activiteiten tijdens de aanlegfase vinden plaats ver buiten Natura 2000gebieden, zodat mechanische effecten uitgesloten zijn. Tijdens de gebruiksfase kan betreding van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog
plaatsvinden. Dit gebied is echter uitsluitend toegankelijk via de bestaande
wegen en paden. Bovendien leidt het plan niet tot een grote toename van het
aantal recreanten ten opzichte van de huidige situatie.
Negatieve effecten op aangewezen soorten en/of habitats als gevolg van mechanische effecten zijn dan ook niet aan de orde als gevolg van het plan.
3 . 3 . 7

Landschappelijke waarden

Het hotel wordt ruim buiten de Natura 2000-gebieden Duinen Den HelderCallantsoog en Noordzeekustzone aangelegd. Bovendien heeft het plangebied
geen belangrijke landschappelijke en ecologische relaties met het ten westen
van het plangebied gelegen duingebied. In het plangebied en in tussen de Natura 2000-gebieden en het plangebied ligt bebouwing, opgaande beplanting en
intensief beheerde akkers. De landschappelijke waarden van het duingebied
met gradiënten in vegetatie en milieuomstandigheden worden niet aangetast.
De landschappelijk inrichting zal in de nieuwe situatie zelfs beter aansluiten
bij het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog, doordat de intensieve akker in een groot deel van het plangebied wordt omgezet naar groen.
Voor beide Natura 2000-gebieden geldt ook een opgave voor het behoud van
donkerte en rust. De beoogde locatie voor de bouw van het hotel ligt op ruime
afstand van de Natura 2000-gebieden en zal zeker niet zorgen voor een toename van kunstlicht in het Natura 2000-gebied. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat langs de N502 ten westen van het plangebied straatlantaarns
aanwezig zijn net buiten de grens van het Natura 2000-gebied Duinen Den
Helder-Callantsoog.
De effecten van het plan op de rust in de Natura 2000-gebieden zijn al grotendeels behandeld onder geluid en optische verstoring (paragraaf 3.3.2 en 3.3.5).
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Door de ligging van het plangebied ruim buiten de Natura 2000-gebieden, de
huidige verstoring in beide Natura 2000-gebieden ten westen van het plangebied en de aard van het plan zal de rust in de Natura 2000-gebieden niet afnemen.
Het plan tast de kenmerken van het landschap van de Natura 2000-gebieden
Duinen Den Helder-Callantsoog en Noordzeekustzone niet aan.

3.4

Conclusies
De stikstofdepositie als gevolg van het bestemmingsplan is niet hoger dan de
grenswaarde van 0,05 mol N/ha/jaar die gehanteerd wordt in het PAS.
Het plan leidt zowel tijdens de aanlegfase als in de gebruiksfase niet tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog en Noordzeekustzone.
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4

P r o v i n c i a a l

n a t u u r b e l e i d

4.1

Provinciaal ruimtelijk natuurbeleid
Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een sa-

NATUURNETWERK

menhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke na-

NEDERLAND

tuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame
verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de
Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke
Verordening.
Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden

WEIDEVOGELLEEFGEBIED

bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen.

Figuur 3. Ligging van het plangebied (rode belijning) ten opzichte
van het NNN (donkergroen)
(Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)
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4.2

Inventarisatie
NATUURNETWERK

Het plangebied ligt niet op gronden die in het kader van het provinciaal ruim-

NEDERLAND

telijk natuurbeleid zijn aangewezen als NNN. Het dichtstbijzijnde gebied dat is
aangewezen als NNN ligt op 100 meter ten westen van het plangebied en betreft het duingebied dat onderdeel is van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog (zie figuur 3).

Figuur 4. Ligging van het plangebied ( rode belijning) ten opzichte
van weidevogelleefgebied (lichtgroen).
(Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)
WEIDEVOGELLEEFGEBIED

Het plangebied is onderdeel van weidevogelleefgebied net als het omringende
gebied ten noorden van de Helmweg en ten oosten van de Duinweg (N502) (zie
figuur 4). Het gaat voornamelijk om agrarische akkerpercelen. Het weidevogelleefgebied binnen het plangebied bestaat uit een intensief beheerde akker
waar onder meer uien worden verbouwd. Ook om het plangebied liggen voornamelijk intensief beheerde akkerpercelen die veelal worden begrensd door
kavelsloten met hoge en steile oevers.

4.3

Toetsing
4 . 3 . 1

Natuurnetwerk

Nederland

Een ruimtelijk plan mag op basis van de provinciale ruimtelijke verordening
geen activiteiten of ontwikkelingen mogelijk maken die leiden tot:
-

een belemmering van de omzetting naar een natuurfunctie;
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-

een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden
van het NNN.

Het plangebied betreft geen gronden die zijn aangewezen als NNN, zodat het

BELEMMERING OMZETTING

plan niet leidt tot een belemmering van de omzetting naar een natuurfunctie.

NATUURFUNCTIE

De wezenlijke kenmerken en waarden kunnen aan de hand van het natuurbe-

WEZENLIJKE KENMERKEN

heerplan bepaald worden. De om het plangebied gelegen NNN-gebieden vor-

EN WAARDEN

men in het Natuurbeheerplan onderdeel van deelgebied 18 en 19 die in het
Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Holland als volgt worden omschreven:
18 Noordduinen, Mariëndal & Botgat
Duinen met goed en matig ontwikkelde droge graslanden en het is belangrijk
broedgebied voor de tapuit. Bij het Botgat wordt gewerkt aan herstel en uitbreiding van de vochtige duinvalleivegetaties. Daarmee wordt de vergrassing
en de aanwezigheid van exoten bestreden. Mariëndal is een natuurontwikkelingsgebied waar bollenland is omgevormd in binnenduingrasland met veel
variatie: van voedselrijk naar voedselarm, nat naar droog en zoet tot zwak
brak water. Kenmerkende vegetaties ontwikkelen zich voorspoedig. Verder een
belangrijk broed- en pleistergebied voor watervogels en steltlopers.
19 Nollen van Abbestee en Zandpolder
De Nollen bestaan uit oude lage stuifduincomplexen met schraal grasland en
heide. Rond de Nollen zijn bollenpercelen verworven en ingericht voor de ontwikkeling van vochtige levensgemeenschappen met zowel zoete als brakke
kwel. Belangrijk broed- en pleistergebied voor watervogels en steltlopers.
Het plangebied zelf is geen onderdeel van het NNN, zodat directe aantasting
van het NNN niet plaatsvindt.
Ten aanzien van het NNN buiten het plangebied zijn een aantal zaken belangrijk. Ten eerste is het hotel voorzien aan de oostzijde van het plangebied,
waar in de huidige situatie al bebouwing en verharding aanwezig is. Bovendien
wordt de rest van het plangebied ingericht als groen, waarbij zowel natte plasdrassituaties als nollen worden gecreëerd. Hierdoor ontstaan gradiënten van
nat naar droog en van hoog naar laag. Het plangebied zal daardoor bijzonder
goed aansluiten bij de wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebieden in
de omgeving. Het nieuw ingerichte plangebied zal gezien de inrichting ondersteuning bieden aan de doelstellingen voor deelgebied 18 en 19, onder andere
door het creëren van broed- en pleisterplaatsen voor watervogels en steltlopers die in deze deelgebieden een belangrijke plaats innemen.
Negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN als
gevolg van het plan treden niet op.
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4 . 3 . 2

Weidevogelleefgebied

Op basis van de provinciale ruimtelijke verordening gelden restricties voor
bestemmingsplannen die betrekking hebben op weidevogelleefgebied. Het is
niet toegestaan om de volgende ontwikkelingen mogelijk te maken:
-

nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een
uitbreiding daarvan.

-

de aanleg van nieuwe infrastructuur

-

de aanleg van bossen of boomgaarden

-

verstorende activiteiten die weidevogelleefgebied verstoren, buiten de
huidige agrarische activiteiten

-

werken die realisatie van nieuwe peilverlagingen mogelijk maken.

Ten aanzien van weidevogels is belangrijk dat geen nestplaatsen van akker- en
weidevogels binnen het plangebied verwacht worden door de bestaande bebouwing in en om het plangebied. Binnen het plangebied is al bebouwing aanwezig en het plangebied wordt aan de noordwest-, zuidwest- en zuidzijde
begrensd door bestaande bebouwing waarvan een verstorende werking uitgaat
richting broedende weidevogels. Om bebouwing buiten de bebouwde kom is
sprake van een verstoringszone voor weidevogels van 200 meter (Oosterveld et
al., 2014). Het hele plangebied valt ruim binnen deze bestaande verstoringszone. Dit betekent dat het plangebied in de huidige situatie ongeschikt is als
broedgebied voor weidevogels.
De huidige intensief beheerde akker wordt omgezet in groen, waarbij de openheid van dit deel van het gebied gehandhaafd blijft. Ter plaatse van de intensief beheerde akker ontstaat bij uitvoering van het plan een plas-drassituatie
waardoor hoogwaardig foerageer- en rustgebied ontstaat voor weidevogels uit
de omgeving. Het plan zal dan ook niet leiden tot een afname van broed- en
foerageergebied voor weidevogels in het plangebied.
Het plan omvat niet de aanleg van nieuwe weginfrastructuur, bossen en/of
boomgaarden en maakt geen werken mogelijk die realisatie van nieuwe peilverlagingen mogelijk maken. Het hotel en de verharding worden aangelegd aan
de oostzijde van het plangebied binnen het bestaande bouwblok. Op deze
punten is het plan dan ook niet in strijd met de provinciale ruimtelijke verordening.
Het plan maakt wel bouwwerkzaamheden mogelijk die in theorie kunnen leiden tot verstoring van weidevogels. Het plangebied en de omgeving valt echter
binnen de huidige verstoringszone voor weidevogels om bebouwing. Hierdoor
zal in de praktijk geen verstoring van weidevogels optreden tijdens de aanlegfase. Het weidevogelleefgebied buiten het bestaande erf wordt niet toegankelijk gemaakt in de gebruiksfase, zodat ook tijdens de gebruiksfase geen sprake
zal zijn van verstoring van weidevogelleefgebied in en om het plangebied.
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De activiteit is daarmee niet in strijd met het beleid ten aanzien van weidevogelleefgebieden in de provinciale ruimtelijke verordening van de provincie
Noord-Holland.

4.4

Conclusie
Het plan zorgt niet voor een belemmering van de omzetting van de gronden
van het NNN naar een natuurfunctie en leidt niet tot negatieve effecten op de
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Het plan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die een negatief effect hebben op weidevogelleefgebied. De
activiteit is op het punt van natuur niet in strijd met de Provinciale omgevingsverordening.
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5

S o o r t e n b e s c h e r m i n g

Relevante wetgeving op het gebied van de soortenbescherming is uitgewerkt in

WET- EN REGELGEVING

de Wet natuurbescherming. De bescherming van flora en faunasoorten is in de
Wnb opgedeeld in twee beschermingscategorieën:
-

-

Strikt beschermde soorten:
-

Soorten van de Vogelrichtlijn (art. 3.1);

-

Soorten van de Habitatrichtlijn (art. 3.5).

Overige beschermde soorten:
-

Nationaal beschermde soorten (art. 3.10).

Voor beide categorieën geldt dat het verboden is opzettelijk exemplaren te

BESCHERMINGSREGIME

doden, vangen of plukken, en voortplantingsverblijfplaatsen of rustplaatsen
opzettelijk te vernielen of te beschadigen.
Een belangrijk verschil tussen beide beschermingsregimes is dat voor de strikt
beschermde soorten ook het opzettelijk verontrusten verboden is, terwijl dit
voor de overige beschermde soorten niet het geval is.
Voor vogels geldt daarnaast dat het opzettelijk storen niet verboden is in geval
de storing niet van wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort. Echter, voor vogels die staan in bijlage II van de
Conventie van Bern geldt deze uitzondering niet. Daarnaast is er een lijst met
jaarrond beschermde broedvogelnesten. Dat houdt in dat voor de op deze lijst
genoemde vogelsoorten de nestplaats ook buiten het broedseizoen beschermd
is.
Het beschermingsregime van de overige (nationaal) beschermde soorten is voor
elke soort gelijk. Wel kunnen provincies bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijstelling van de verbodsbepalingen in artikel 3.10 verlenen voor deze soorten. Deze
zogenaamde vrijstellingslijsten zijn opgenomen in de provinciale verordeningen en komen tussen de provincies grotendeels overeen. De provincie NoordHolland heeft in haar ‘Verordening vrijstelling’ opgenomen dat voor in totaal
21 soorten een vrijstelling geldt van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste
lid uit de Wnb. Een overzicht van deze soorten is opgenomen in bijlage 1.
Geraadpleegde databanken, verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten,

BRONNEN

websites en rapporten zijn in de literatuurlijst opgenomen. Op 4 september
2017 is via het uitvoerportaal ‘quickscanhulp.nl’ de Nationale Databank Flora
en Fauna (NDFF) geraadpleegd (zie bijlage 2). Gegevens uit de geraadpleegde
bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soortengroepen alleen
genoemd indien ze een meerwaarde voor het onderzoek hebben.
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VELDBEZOEK

Het plangebied is op 16 oktober 2017 bezocht om een indruk te krijgen van de
terreinomstandigheden van het plangebied, de omgeving en de voorkomende
flora en fauna (zie ook paragraaf 7.1 Veldbezoek).

BESCHRIJVING

Op basis van de verzamelde informatie middels bronnen- en veldonderzoek,

RESULTATEN

bekende ecologische principes en expert judgment volgt onderstaand per
soortgroep een beschrijving van de (te verwachten) effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde soorten. Indien het nemen van vervolgstappen (zoals aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing) nodig is, wordt
dit eveneens vermeld.

5.1

Planten
INVENTARISATIE

Uit de gegevens van de NDFF komen geen waarnemingen naar voren van beschermde planten in de omgeving van het plangebied (zie bijlage 2). De oostzijde van het plangebied bestaat voor een groot deel uit bebouwing en
verharding. Daarnaast is op het erf grasland en opgaande beplanting aanwezig.
Hierin zijn tijdens het veldbezoek onder meers duizendblad, gewone melkdistel, gewone berenklauw, Engels raaigras, kweek, smalle weegbree, gewone
braam, rimpelroos en zwarte els. De aangetroffen soorten duiden op voedselrijke omstandigheden. De akker was ten tijde van het veldbezoek kaal. Hier
zijn door het intensieve beheer hooguit enkele algemene akkerplanten te verwachten. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.

Deze worden

door

het

ontbreken van geschikt biotoop en

waarnemingen uit de omgeving van het plangebied ook niet verwacht.
EFFECTBEOORDELING

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortengroep vaatplanten ontstaan.
In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen of te
verwachten. Het nemen van vervolgstappen voor in het kader van de Wnb beschermde planten is in voorliggende situatie niet nodig.

5.2

Zoogdieren - vleermuizen
INVENTARISATIE

Uit de gegevens van de NDFF komt het voorkomen van ruige dwergvleermuis,
naar voren in de omgeving van het plangebied (bijlage 2). Daarnaast zijn enkele andere vleermuissoorten, zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger, in de
omgeving van het plangebied te verwachten.
De bebouwing in het plangebied is voor een deel geschikt voor vleermuizen. In
de grote schuur met een rieten kap en in de woning zijn geschikte invliegopeningen voor vleermuizen aanwezig, zoals een opening boven een schuurdeur,
een kapotte glazen ruit en ruimtes tussen de bakstenen en houten dakrand en
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onder het daklood. In deze gebouwen zijn vleermuisverblijfplaatsen niet op
voorhand uit te sluiten.
De schuren met golfplaten daken zijn goed afgedicht en afgesloten met goed
sluitende deuren. Enkele openingen in de meest westelijke schuur zijn dichtgemaakt met gaas. In deze schuren worden dan ook geen vleermuisverblijfplaatsen verwacht.
Het plangebied kan onderdeel vormen van het foerageergebied van vleermuizen. Verwacht worden voornamelijk soorten die in open gebied kunnen foerageren, zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Door het intensieve
beheer als akker zijn grote delen van het plangebied echter van weinig waarde
voor foeragerende vleermuizen. In het plangebied zijn geen doorlopende lineaire structuren als bomenrijen of brede watergangen aanwezig die onderdeel
kunnen vormen van een essentiële vliegroute van vleermuizen.
Het is niet uitgesloten dat vleermuisverblijfplaatsen in de te slopen bebouwing

EFFECTBEOORDELING

aanwezig zijn. Daarom is nader onderzoek nodig om te bepalen of vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn. Op basis daarvan kan bepaald worden of negatieve effecten op vleermuisverblijfplaatsen te verwachten zijn en of het nodig
is om een ontheffing van de Wnb aan te vragen.
Het plangebied zal veranderen als foerageergebied voor vleermuizen, maar zal
niet als zodanig verloren gaan. Ook in het nieuw ingerichte plangebied zal
geschikt foerageergebied voor vleermuizen aanwezig zijn. Bovendien is in de
omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig.

5.3

Zoogdieren – overige
Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor enkele algemene grondgebon-

INVENTARISATIE

den zoogdieren, zoals bosmuis, huisspitsmuis, veldmuis en egel, die ook uit de
directe omgeving van het plangebied bekend zijn (zie bijlage 2). Voor deze
algemene soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de
verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Daarnaast zijn uit de omgeving van het plangebied enkele niet-vrijgestelde
marterachtigen bekend. Het gaat om bunzing, hermelijn en wezel. Binnen het
plangebied is met name geschikt leefgebied aanwezig voor hermelijn en wezel.
Deze soorten kunnen verblijfplaatsen hebben op het erf en mogelijk in de oevertaluds van de watergangen om het plangebied. De aanwezigheid van andere
niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdieren is uitgesloten door het ontbreken
van geschikt biotoop en waarnemingen uit de omgeving van het plangebied.

218.26.00.02.00 Advies Natuurwaarden Helmweg 10 Callantsoog

29

EFFECTBEOORDELING

Als gevolg van het plan kunnen verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende soorten worden verstoord of vernietigd. Ook kunnen enkele dieren gedood worden. Voor de uit te verwachten algemene zoogdiersoorten geldt in de
provincie Noord-Holland een vrijstelling van artikel 3.10 lid 1 van de Wnb in
het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie ook bijlage 1).
De niet-vrijgestelde kleine marterachtigen kunnen niet uitgesloten worden in
het plangebied. Daarom is nader onderzoek nodig om te bepalen of deze soorten in het plangebied voorkomen. Op basis van het nader onderzoek kan bepaald worden of negatieve effecten op kunnen treden en of het aanvragen van
een ontheffing van de Wnb nodig is.

5.4

Vogels
INVENTARISATIE

De woning en grote schuur met rieten kap zijn potentieel geschikt als nestplaats voor huismus, waarvan de nestplaatsen jaarrond beschermd zijn. Deze
soort kan tot broeden komen onder de dakpannen en in de schuur. De soort
komt in de omgeving voor (zie bijlage 2), maar is niet waargenomen in het
plangebied tijdens het veldbezoek. Doordat het veldbezoek ruim buiten het
broedseizoen van huismus plaatsvond, is een broedgeval van deze soort niet op
voorhand uitgesloten.
De woning biedt daarnaast invliegopeningen voor gierzwaluw, een soort waarvan de nestplaatsen eveneens jaarrond beschermd zijn. De aanwezigheid van
jaarrond beschermde nesten van gierzwaluw is eveneens niet op voorhand
uitgesloten.
Aan de zuidwestzijde van de woning en aan de noordoostzijde van de schuur
met rieten kap zijn tijdens het veldbezoek uitwerpselen en circa 20 braakballen van torenvalk aangetroffen. Een torenvalk rust hier op uitstekende stenen
onder de overhangende dakgoot van het woonhuis en op de bovenzijde van de
schuurdeur onder het dak van de schuur. De soort heeft nog recent in het
plangebied gerust, aangezien een braakbal nog relatief vers was. Vermoedelijk
worden de rustplaatsen echter onregelmatig gebruikt, gezien het geringe aantal braakballen op deze droge locaties waar uitwerpselen en braakballen lang
zichtbaar blijven.
Verblijfplaatsen van andere vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn
niet aangetroffen en/of te verwachten. Wel kan het plangebied een klein onderdeel vormen van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde
nesten, zoals buizerd en kerkuil.
Het plangebied is geschikt als broedgebied voor enkele vogels van tuinen en
struweel, zoals merel, winterkoning, spreeuw en grasmus.

EFFECTBEOORDELING

Om de effecten op gebouwbewonende vogels met jaarrond beschermde broedvogels te kunnen bepalen is nader onderzoek nodig naar huismus en gierzwaluw. Hierbij kan ook worden bepaald wat het belang is van het plangebied voor
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torenvalk. Op basis van het nader onderzoek kan bepaald worden of voor deze
soorten een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd.
Het plangebied verandert als foerageergebied voor vogels met jaarrond beschermde nesten, maar zal niet als zodanig verloren gaan. Het plangebied
vormt bovendien hooguit een klein onderdeel van het foerageergebied van
soorten als buizerd en kerkuil. In de omgeving van het plangebied is in ruime
mate alternatief foerageergebied voor deze soorten aanwezig. Negatieve effecten op het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen zijn niet aan de orde.
Voor de overige soorten geldt dat, indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart, in gebruik zijnde nesten van vogels kunnen worden
verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden (Wnb art. 3.1 en 3.5). Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden
door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden
met het broedseizoen of door de werkzaamheden voor het broedseizoen op te
starten en continu door te voeren. De Wnb kent geen standaardperiode voor
het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de
periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt.

5.5

Amfibieën en vissen
Waarnemingen van beschermde vissen uit de omgeving van het plangebied

INVENTARISATIE

ontbreken (bijlage 2). De grote modderkruiper, de enige beschermde vissoort
die regelmatig in sloten voorkomt, komt niet voor in de wijde omgeving van
het plangebied en wordt in Noord-Holland ten noorden van Amsterdam niet
waargenomen (ravon.nl).
Uit de omgeving is het voorkomen van de algemene amfibieënsoorten bruine
kikker, gewone pad, kleine watersalamander en rugstreeppad bekend
(Quickscanhulp.nl). De kavelsloten om het plangebied hebben hoge en zeer
steile oevers, waardoor de watergangen weinig geschikt zijn voor de algemene
soorten bruine kikker, gewone bad en kleine watersalamander, waarvoor in de
provincie Noord-Holland een vrijstelling geldt van de verbodsartikelen van de
Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het plangebied vormt geschikt landbiotoop voor deze soorten, maar door het ontbreken van goed toegankelijk voortplantingswater worden hooguit lage aantallen van deze soorten verwacht.
Ondiepe en snel opwarmende wateren die geschikt zijn als voortplantingswater
voor de niet-vrijgestelde rugstreeppad ontbreken in het plangebied.
In het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor de te verwachten alge-

EFFECTBEOORDELING

mene soorten in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van artikel 3.10 lid
1 van de Wnb. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. In het
kader van de voorgenomen activiteiten is daarom een ontheffingsaanvraag
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voor deze soorten niet nodig. Wel blijft de algemene zorgplicht van toepassing.
Als gevolg van het plan zijn geen negatieve effecten op niet-vrijgestelde beschermde amfibieën en vissen aan de orde.

5.6

Reptielen
INVENTARISATIE

De enige reptielensoort die voorkomt in de omgeving van het plangebied is de
zandhagedis

(zie

bijlage

2).

Deze

soort

is

aangewezen

op

zandige

(duin)gebieden, zoals die aanwezig zijn ten westen van het plangebied. In het
plangebied ontbreekt geschikt biotoop voor zandhagedis.
EFFECTBEOORDELING

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortengroep reptielen ontstaan.
Beschermde reptielen komen niet voor in het plangebied. Negatieve effecten
op beschermde reptielen treden niet op.

5.7

Ongewervelden
INVENTARISATIE

Uit de gegevens van Quickscanhulp.nl komt de duinparelmoervlinder naar voren. Andere beschermde ongewervelden zijn niet bekend uit de omgeving van
het plangebied (zie bijlage 2). Duinparelmoervlinder is een zeldzame soort die
is aangewezen op hoogwaardige schraalgraslanden met een hoge dichtheid aan
viooltjes. Dergelijk leefgebied ontbreekt in het plangebied en is te vinden in
het duingebied ten westen van het plangebied. Ook andere beschermde ongewervelden kunnen worden uitgesloten door het ontbreken van geschikt biotoop.
Wel zijn enkele algemene onbeschermde dagvlinders, libellen en overige ongewervelden in het plangebied te verwachten, zoals klein koolwitje, kleine
vuurvlinder, paardenbijter en gewone oeverlibel.

EFFECTBEOORDELING

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortgroep ongewervelden ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen treden geen effecten op beschermde soorten op.
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C o n c l u s i e

6

e n

c o n s e q u e n t i e s

6.1

Beschermde gebieden
Wet natuurbescherming
De stikstofdepositie als gevolg van het bestemmingsplan is lager dan de grenswaarde van 0,05 mol N/ha/jaar die gehanteerd wordt in het PAS. Significant
negatieve effecten als gevolg van vermesting en verzuring zijn uitgesloten.
Provinciale omgevingsverordening
Het plan zorgt niet voor een belemmering van de omzetting van de gronden
van het NNN naar een natuurfunctie en leidt niet tot negatieve effecten op de
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Het plan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die een negatief effect hebben op het weidevogelleefgebied
in en om het plangebied. De activiteit is op het punt van natuur niet in strijd
met de Provinciale omgevingsverordening.

6.2

Beschermde soorten
Planten
In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen en te
verwachten. Het nemen van vervolgstappen voor in het kader van de Wnb beschermde planten is in voorliggende situatie niet nodig.
Zoogdieren- vleermuizen
Nader onderzoek naar vleermuisverblijfplaatsen in de woning en schuur met
rieten kap zijn nodig om te bepalen of negatieve effecten op vleermuizen op
kunnen treden. Als gevolg van het plan gaat geen essentieel foerageergebied
verloren.
Zoogdieren – overige soorten
Het voorkomen van bunzing, hermelijn en wezel is niet uitgesloten binnen het
plangebied. Nader onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of negatieve effecten op deze niet-vrijgestelde zoogdiersoorten op kunnen treden.
Het is niet uitgesloten dat een verblijfplaats van enkele algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren worden verstoord of vernietigd. Ook kunnen
enkele dieren gedood worden. Voor de te verwachten algemene grondgebon-
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den zoogdiersoorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van
artikel 3.10 lid 1 van de Wnb in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie
ook bijlage 1). Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. In het
kader van de voorgenomen activiteiten is daarom een ontheffingsaanvraag
voor grondgebonden zoogdieren niet nodig.
Vogels
Nader onderzoek naar verblijfplaatsen van huismus en gierzwaluw is nodig om
te bepalen of jaarrond beschermde verblijfplaatsen van deze aanwezig zijn en
of derhalve het aanvragen van een ontheffing van de Wnb noodzakelijk is.
Voor de overige vogelsoorten geldt dat, indien werkzaamheden tijdens het
broedseizoen worden opgestart, in gebruik zijnde nesten van vogels kunnen
worden verstoord of vernietigd. Dit is bij wet verboden (Wnb art. 3.1 en 3.5).
Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen
worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te
houden met het broedseizoen of door de werkzaamheden voor het broedseizoen op te starten en continu door te voeren. De Wnb kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is,
ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt.
Amfibieën
In het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor de te verwachten algemene amfibieënsoorten in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van artikel 3.10 lid 1 van de Wnb. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen
gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten is daarom een ontheffingsaanvraag voor amfibieën niet nodig.
Reptielen, vissen en ongewervelden
In het plangebied zijn geen beschermde reptielen, vissen en ongewervelden
aangetroffen of te verwachten. Het nemen van vervolgstappen voor in het
kader van de Wnb beschermde soorten is in voorliggende situatie niet nodig.

6.3

Uitvoerbaarheid
De gevolgen van het plan voor in het kader van de Wnb beschermde soorten
kunnen nog niet volledig in kaart gebracht worden. Nader onderzoek naar
vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen, vleermuizen en grondgebonden
zoogdieren moet uitwijzen of negatieve effecten op niet-vrijgestelde
beschermde soorten op kunnen treden. Uit het onderzoek komt naar voren dat
bij uitvoering van het plan rekening moet worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Op basis van het nader onderzoek kan worden bepaald of
het plan uitvoerbaar is in het kader van de soortenbescherming van de Wnb.

218.26.00.02.00 Advies Natuurwaarden Helmweg 10 Callantsoog

34

Het plan leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden stikstofdepositie in Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.
Het plan wordt uitvoerbaar geacht ten aanzien van het provinciaal ruimtelijk
natuurbeleid.
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7

B r o n n e n

7.1

Veldbezoek
Het plangebied en omgeving is op 16 oktober 2017 door de heer J.A. Omon MSc

VERKENNEND VELDBEZOEK

(ecoloog van BügelHajema Adviseurs bv) bezocht om een indruk te krijgen van
het terrein en het voorkomen van planten- en diersoorten. Tijdens het bezoek
zijn plantensoorten genoteerd, maar zijn verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het veldbezoek werd uitgevoerd tijdens onbewolkt, droog
weer bij een temperatuur van circa 21˚C en weinig wind.

7.2

Media
1.

www.quickscanhulp.nl
Quickscanhulp.nl is een internetapplicatie die gegevens over beschermde soorten van de laatste vijf jaar in een aan te geven gebied toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF). Het is een initiatief van onder meer de Gegevensautoriteit

Natuur

en

de

organisaties

binnen

de

VOFF

(www.natuurloket.nl).
2.

www.telmee.nl
Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Op de site is tevens verspreidingsinformatie van planten en dieren te vinden.

3.

www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=
effectenmatrix&tab=1
De effectenindicator van het Ministerie van Economische Zaken geeft
generieke informatie over mogelijke effecten van activiteiten.

4.

www.ravon.nl
Soortinformatie over amfibieën, reptielen en vissen van RAVON.
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Bijlage

1.

Soortenvrijstellinglijst

provincie

Noord-

Holland
In onderstaande tabel zijn de soorten waarvoor in de provincie Noord-Holland
vrijstelling geldt weergegeven (Soorten van bijlage 3 van de Verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland).
Zoogdieren
Aardmuis

Microtus agrestis

Bosmuis

Apademus sylvaticus

Dwergmuis

Micromys minutus

Rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus

Veldmuis

Microtus arvalis

Woelrat

Arvicola terrestris

Dwergspitsmuis

Sorex minutus

Gewone bosspitsmuis

Sorex araneus

Huisspitsmuis

Crocidura russula

Tweekleurige bosspitsmuis

Sorex coronatus

Haas

Lepus europeus

Konijn

Oryctolagus cuniculus

Ree

Capreolus capreolus

Vos

Vulpes Vulpes

Egel

Erinaceus europaeus

Mol

Talpa europea

Reptielen en amfibieën
Bruine kikker

Rana temporaria

Middelste groene kikker (bastaardkikker)

Rana esculenta

Gewone pad

Bufo bufo

Kleine watersalamander

Triturus vulgaris

Meerkikker

Rana ridibunda

Bijlage 2. Opgave van Quickscanhulp.nl
Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de Nationale
Database Flora en Fauna
Disclaimer - De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron
van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied.
Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn
door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.
© NDFF - quickscanhulp.nl 16-10-2017 09:53:52

Soort

Soortgroep

Bescherming

Afstand

Bruine kikker

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Gewone pad

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Kleine watersalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Rugstreeppad

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

duinparelmoervlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Bosmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Bunzing

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Egel

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Gewone zeehond

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Grijze zeehond

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Haas

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Hermelijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Huisspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Konijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Veldmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Vos

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Wezel

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Rugstreeppad

AmfibieÃƒÂ«n

wnb-hrl

0 - 1 km

Zandhagedis

Reptielen

wnb-hrl

0 - 1 km

Bruinvis

Zoogdieren

wnb-hrl

0 - 1 km

Ruige dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

0 - 1 km

Boomvalk

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Buizerd

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Gierzwaluw

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Havik

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Huismus

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Kerkuil

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Ooievaar

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Ransuil

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Roek

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Slechtvalk

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Sperwer

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Wespendief

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Zwarte Wouw

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Bijlage

3.

Instandhoudingsdoelstellingen

Natura

2000-

gebied Duinen Den Helder-Callantsoog
Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Duinen Den HelderCallantsoog

per

habitattype.

(bron:

Essentietabel

Duinen

Den

www.synbiosis.alterra.nl)
doelstellingen
oppervlakte

Kwaliteit

populatie

Habitattypen

H2120
H2130
B
H2130
C
H2140
B
H2160
H2170
H2180
A
H2180
C
H2190
A
H2190
C
H2190
D
H6410

Witte duinen
*Grijze duinen (kalkarm)
*Grijze duinen (heischraal)
*Duinheiden
met
kraaihei (droog)
Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen

=

>

=

=

=

=

=
=
>

=
=
>

Duinbossen (droog)
Duinbossen (binnenduinrand)
Vochtige duinvalleien
(open water)
Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)
Vochtige duinvalleien
(hoge moerasplanten)
Blauwgraslanden

=

=

=

=

>

>

>

>

>
=

>
>

=

Behoudsdoelstelling

>

Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<)

Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

Helder-Callantsoog,

Bijlage 4. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 gebied Noordzeekustzone

Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Waddenzee per habitattype
en -soort en broedvogel- en niet-broedvogelsoort (bron: Essentietabel Waddenzee, website ministerie EZ)
doelstellingen
oppervlakte

draagkracht

Kwaliteit

populatie

aantal vogels

aantal paren

Habitattypen
Permanent overstroomde
H1110B

zandbanken (Noordzeekustzone)

-

=

>

Slik- en zandplaten
H1140B

(Noordzee-kustzone)
Zilte pionierbegroeiingen

+

=

=

H1310A

(zeekraal)

-

=

=

H1310B

Zilte pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

+

=

=

H1330A

Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

=

=

H2110

Embryonale duinen

+

=

=

H2190B

Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

-

=

=

Habitatsoorten
H1095
H1099

Zeeprik
Rivierprik

-

=
=

=
=

H1103

Fint

--

=

=

H1351
H1364

Bruinvis
Grijze zeehond

--

=
=

>
=

H1365
Gewone zeehond
Broedvogelsoorten

+

=

=

A137

Bontbekplevier

--

=

=

20

A138
A195

Strandplevier
Dwergstern

---

>
>

>
>

30
20

doelstellingen
oppervlakte

Kwaliteit

draagkracht
populatie

aantal vogels

aantal paren

-

=

=

niet-broedvogelsoorten
behoud

Parelduiker

?

=

=

behoud

Aalscholver
Bergeend

+
+

=
=

=
=

1900
520

A062
A063

Toppereend
Eider

---

=
=

=
=

behoud
26200

A065

Zwarte zee-eend

-

=

=

51900

A130
A132

Scholekster
Kluut

--

=
=

=
=

3300
120

A137

Bontbekplevier

+

=

=

510

A141
A143

Zilverplevier
Kanoet

+
-

=
=

=
=

3200
560

A144

Drieteenstrandloper

-

=

=

2000

A149
A157

Bonte strandloper
Rosse grutto

+
+

=
=

=
=

7400
1800

A160
A169

Wulp
Steenloper

+
--

=
=

=
=

640
160

A177

Dwergmeeuw

-

=

=

behoud

A001

Roodkeelduiker

A002
A017
A048

=
>

:
:

Behoudsdoelstelling
verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<)

:

Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft “ten gunste van” formulering

Bijlage 5. Effectenindicator Natura 2000-gebied Duinen
Den Helder-Callantsoog
Bron: www.synbiosis.alterra.nl

Bijlage 6. Effectenindicator Natura 2000-gebied Noordzeekustzone
Bron: www.synbiosis.alterra.nl

Bijlage 7. Aeriusberekening stikstofdepositie

Notitie
Opdrachtgever: De heer P. de Boer

projectnummer: 218.26.00.02.00

Van:

BügelHajema Adviseurs

Onderwerp:

Berekening stikstofdepositie Bestemmingsplan Helmweg 10 te Callantsoog, gemeente Schagen

Datum:

12-03-2019

1. Inleiding
In het kader van de PAS (programmatische aanpak stikstof) is de depositie van stikstof ten
gevolge van de ontwikkeling van het Bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten in de
gemeente Schagen berekend.
In het project is de realisatie van een hotel met 60 kamers voorzien. De depositie van stikstof
in natura 2000 gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze ontwikkeling
alsmede van het verkeer van en naar de locatie is berekend met programmapakket Aerius.
Deze notitie vormt een toelichting op de berekeningen.
2. Invoergegevens Aerius
In Aerius zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en
NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van het hotel dienen ook de verkeersbewegingen op en van
en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. Conform jurisprudentie dient de
verkeersgeneratie beschouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het
moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan
wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. In de
“Handreiking PAS voor aanvragers” wordt hier een nadere toelichting op gegeven. De berekeningen
hebben dienovereenkomstig plaatsgevonden.
Daarnaast is sprake van een aanlegfase en een gebruiksfase.
2.1. Aanlegfase (tijdelijk project van 2 jaar - 2019)
Ten behoeve van de aanlegfase zijn de volgende invoergegevens in Aerius gebruikt (opgave initiatiefnemer).
-

Emissie bouw hotel (bron 2):
-

sloop: graafmachine 100 kW gedurende 20 uur/jaar met een belasting van 60% en een
emissiefactor van 2,9 gram/kWh (3,5 kg NOx/jr);

-

bouw: graafmachine 100 kW gedurende 20 uur/jaar met een belasting van 60% en een
emissiefactor van 2,9 gram/kWh (3,5 kg NOx/jr);

-

grondwerk: hijskraan 100kW gedurende 20 uur/jaar met een belasting van 50% en een
emissiefactor van 3,6 gram/kWh (3,6 kg NOx/jr).

-

Verkeer van en naar de bouwlocatie (bron 1,3 en 4):
-

licht verkeer 2 ritten/etmaal (0,0 kg NOx/jr);

-

zwaar verkeer 1 ritten per etmaal (0,1 kg NOx/jr).

De totale emissie van de aanlegfase bedraagt ongeveer 4 kg NOx/jr.
2.2. Gebruiksfase (start in 2021)
In de gebruiksfase is uitgegaan van de volgende uitgangspunten.
-

Emissie 60 hotelkamers:
Daarbij is uitgegaan van gewone hotelkamers. Een hotelkamer met bijbehorende ruimtes genereert ongeveer 0,4 kg NOx per kamer per jaar. Het totaal bedraagt derhalve 23,90 kg NO x
per jaar.

-

Emissie horeca in het hotel:
Daarbij is uitgegaan van een emissie van 10,7 kg NOx per jaar.
In onderstaande tabel is de berekening van beide functies opgenomen.
Emissie hotel - 60 kamers met horeca
functie

emissiepunthoogte in m

-

verbruik
3

m /uur dagen/jr uur/dag

emissie
3

3

3

g/s

kg/jr

m /jaar

m /sec

g/m

cv hotel

16

32.4

150

24

116640

0.0090

0.205

0.00185

23.9

horeca

4

17.8

365

8

51976

0.0016

0.205

0.00034

10.7

Emissie verkeer:
Met behulp van CROW-publicatie 381 is de verkeersgeneratie van het initiatief vastgesteld.
60 hotelkamers in een niet stedelijke omgeving (CBS) genereren 2,7 ritten/etmaal/kamer, hetgeen neerkomt op een totaal van maximaal 162 ritten per etmaal. De totale emissie ten gevolge van het wegverkeer bedraagt ongeveer 4 kg NOx per jaar. Daarbij is uitgegaan van 94,5%
licht verkeer, 5% middelzwaar verkeer en 0,5% zwaar verkeer.

De totale emissie van de gebruiksfase bedraagt ongeveer 39 kg NOx/jr.
3. Modellen Aerius
De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het Aeriuspakket. Onderstaand is
van de modellen een afbeelding opgenomen.

datum 12-03-2019

projectnummer 218.26.00.02.00

2

Afbeelding 1. Model aanlegfase

Afbeelding 2. Model gebruiksfase

4. Rekenresultaten en conclusie
De berekening met Aerius genereert een “leeg”rapport voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase,
waarin wordt geconstateerd dat er geen natuurgebieden zijn met een overschrijding van een
projectbijdrage van meer dan 0,05 mol/ha/jaar. Uit de berekeningen blijkt verder dat de projectbijdrage op het meest nabij gelegen verzuringsgevoelige Natura 2000 gebied, Duinen Den HelderCallantsoog, zowel tijdens de aanlegfase als de gebruiksfase 0,00 mol/ha/jaar bedraagt (zie afbeelding 3 en 4).

datum 12-03-2019

projectnummer 218.26.00.02.00

3

Afbeelding 3. Projectbijdrage Duinen Den Helder-Callantsoog tijdens aanlegfase (2 jaar)

Afbeelding 4. Projectbijdrage Duinen Den Helder-Callantsoog tijdens gebruiksfase

datum 12-03-2019

projectnummer 218.26.00.02.00

4

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Bepaling projecteffect

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

dhr. P. de Boer

Helmweg 10, 1759 NE Groote Keeten

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Helmweg 10
te Groote Keeten

RSxDQgD2rXEB

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

12 maart 2019, 09:53

2019

Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2019

2

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Situatie 1

NOx

10,64 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Realisatie van een hotel met 60 kamers met horeca
- Aanlegfase

Bepaling projecteffect

Situatie 1

RSxDQgD2rXEB (12 maart 2019)
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Bepaling projecteffect

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

< 1 kg/j

-

10,56 kg/j

wegverkeer Helmweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

wegverkeer Helmweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

wegverkeer terrein
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bepaling projecteffect

Situatie 1

RSxDQgD2rXEB (12 maart 2019)
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Bepaling projecteffect

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Locatie (X,Y)
NOx

Bepaling projecteffect

Omschrijving

AFW

Emissie

2,0 NOx
NH3

Naam

Voertuig

wegverkeer terrein
109928, 541828
< 1 kg/j
< 1 kg/j

mobiele werktuigen
109917, 541851
10,56 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

sloop - graafmachine
100 kW 20 uur/jr

4,0

4,0

0,0 NOx

3,48 kg/j

AFW

bouw - graafmachine
100 kW 20 uur/jr

4,0

4,0

0,0 NOx

3,48 kg/j

AFW

grondwerk - hijskraan
100 kW 20 uur/jr

4,0

4,0

0,0 NOx

3,60 kg/j

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Bepaling projecteffect

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie

1,0 NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Bepaling projecteffect

wegverkeer Helmweg
109888, 541815
< 1 kg/j
< 1 kg/j

< 1 kg/j
< 1 kg/j

wegverkeer Helmweg
109917, 541773
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Bepaling projecteffect

Disclaimer

Rekenbasis

Bepaling projecteffect

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20180926_2a474e88d4
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Situatie 1
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Bepaling projecteffect

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

dhr. P. de Boer

Helmweg 10, 1759NE Groote Keeten

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Helmweg 10
te Callantsoog

RR9p5qRRBaUj

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

12 maart 2019, 09:47

2021

Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Situatie 1

NOx

37,40 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

-

-

Realisatie van een gebouw met 60 hotelkamers met horeca
- gebruiksfase

Bepaling projecteffect

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

1,78 kg/j

Hotelkamers
Anders... | Anders...

-

23,90 kg/j

Horeca hotel
Anders... | Anders...

-

10,70 kg/j

verkeer Helmweg
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

verkeer Helmweg
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

verkeer terrein
Wegverkeer | Buitenwegen

Bepaling projecteffect

Situatie 1
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Bepaling projecteffect

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

Aantal voertuigen (/dag) Stof

1,19 kg/j
< 1 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

8,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Hotelkamers
109911, 541850
16,0 m
0,000 MW
Verwarming van ruimten

NOx

23,90 kg/j

Naam

Horeca hotel
109911, 541849
4,0 m
0,100 MW
Continue emissie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Situatie 1

Emissie

153,0 NOx
NH3

Naam

Bepaling projecteffect

verkeer terrein
109928, 541828
1,78 kg/j
< 1 kg/j

10,70 kg/j
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Bepaling projecteffect

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Standaard

Licht verkeer

76,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Bepaling projecteffect

verkeer Helmweg
109888, 541815
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

verkeer Helmweg
109917, 541773
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

77,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Emissie
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Bepaling projecteffect

Disclaimer

Rekenbasis

Bepaling projecteffect

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20180926_2a474e88d4
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Situatie 1
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Colofon
Rapport
BügelHajema Adviseurs b.v.
Projectleiding
BügelHajema Adviseurs b.v.

BügelHajema Adviseurs bv
Bureau voor Ruimtelijke
Ordening en Milieu BNSP
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE Leeuwarden
T 058 215 25 15
F 058 215 91 98
E leeuwarden@bugelhajema.nl
W www.bugelhajema.nl
Vestigingen te Assen,
Leeuwarden en Amersfoort

bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten

Bijlage 3 AERIUS notitie en bijlagen aanleg en gebruik

139

Notitie: Analyse stikstofberekening t.b.v. bestemmingsplan ‘Helmweg 10 te Groote Keeten’

Someren, 16-10-2019, gewijzigd 28-04-2020
Status: definitief

Kenmerk: FA/19241.001-444.289

Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan ‘Helmweg 10 te Groote Keeten’ is door Het
Zijper Landschap een zienswijze ingediend. In deze zienswijze wordt gesteld dat de effecten van de
ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt als gevolg van stikstofdepositie niet correct zijn
onderzocht. Bij de zienswijze is een AERIUS-berekening gemaakt waaruit blijkt dat de stikstofdepositie
hoger is dan de berekening die is toegevoegd in het ontwerpbestemmingsplan.
Initiatiefnemers van het project hebben Van Dun Advies gevraagd om een analyse te maken van de
berekeningen die zijn gemaakt in het ontwerpbestemmingsplan en bij de ingediende zienswijze. In deze
notitie worden de verschillen tussen beide berekeningen inzichtelijk gemaakt. Daarna wordt, indien
nodig, een nieuwe berekening gemaakt waarbij de juiste invoergegevens worden gebruikt in de laatste
versie van het rekenmodel. Welke gegevens hiervoor worden gebruikt zal ook in deze notitie worden
toegelicht/beschreven. Wanneer met deze gegevens een stikstofdepositie wordt berekend binnen de
Natura 2000-gebieden in de omgeving wordt tevens een toelichting gegeven op de gevolgen van deze
stikstofdepositie.
Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van een hotel met circa 60 kamers. Het hotel richt zich met
name op toeristen. In de huidige situatie is ter plaatse een agrarisch bedrijf aanwezig. De agrarische
bedrijfsvoering is echter al geruime tijd beëindigd. De agrarische bebouwing zal worden gesloopt waarna
een hotel wordt gerealiseerd.
Analyse bestaande berekeningen
Zoals in de inleiding is beschreven zijn er twee verschillende berekeningen gemaakt voor hetzelfde
project. In deze paragraaf worden beide berekeningen nader geanalyseerd.
In het kader van de bestemmingsplanprocedure is in bijlage 2 van de toelichting een ‘advies
natuurwaarden’ toegevoegd opgesteld door BügelHajema Adviseurs bv (gedateerd 21 maart 2019,
projectnummer 218.26.00.02.00). In dit rapport is het effect van verzuring en vermesting als gevolg
uitstoot van stikstof beschreven. Hierbij is geconcludeerd dat uit AERIUS-berekeningen blijkt dat de
stikstofdepositie niet meer bedraagt dan 0,05 mol/ha/jr. Omdat deze waarde de grenswaarde die
genoemd wordt in het PAS niet overschrijd is geconcludeerd dat er geen significante negatieve effecten
optreden als gevolg van de ontwikkeling. De betreffende AERIUS-berekeningen met een toelichting op de
gebruikte gegevens zijn als bijlage bij het rapport toegevoegd.
Met de berekeningen is rekening gehouden met zowel de aanlegfase als de gebruiksfase, hiervoor zijn
ook twee separate berekeningen gemaakt. Een overzicht van de gebruikte gegevens is opgenomen in
Bijlage 1. Een toelichting op deze gegevens is opgenomen in de bijlage bij de toelichting van het
ontwerpbestemmingsplan.
Bijzonderheden in berekening:
- Aanlegfase tijdelijk berekend voor periode van 2 jaar;
- Tijdens gebruiksfase komt 50% van de lichte vervoersbewegingen vanuit noordwestelijke richting
en 50% vanuit zuidoosten. Dit is niet nader onderbouwd;
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-

Voor de gebruiksfase wordt het rekenjaar 2021 aangehouden (omdat dan de aanlegfase is
beëindigd).

Als bijlage bij de zienswijze van ‘Het Zijper Landschap’ is een AERIUS-berekening toegevoegd die is
uitgevoerd door Hardon Consult (kenmerk AERIUS-berekening: RPjmz2LzJqAp). Een verdere toelichting
op de gebruikte gegevens is geen onderdeel van de zienswijze. De gebruikte gegevens zijn eveneens
samengevat in een tabel die is opgenomen in Bijlage 2.
Bijzonderheden in berekening:
- Geen bronnen ingevoerd voor de emissies van stookinstallaties bij het hotel;
- Geen rekening gehouden met emissies tijdens aanlegfase;
- Rekenjaar is 2018 (in het verleden);
- Bronnen van wegverkeer zijn tot op grotere afstand van plangebied opgenomen. Bronnen zijn
dan reeds opgenomen in het heersende verkeersbeeld.
- 68% van de lichte vervoersbewegingen komen vanuit noordoostelijke richting (restant vanuit
zuidoosten)
Over beide berekeningen zijn dus opmerkingen te maken. Daarnaast is door een uitspraak van de Raad
van State op 29 mei 2019 de Programmatische Aanpak Stikstof vernietigd. Dit betekent dat er niet meer
met een drempelwaarde mag worden gerekend zoals opgenomen in het rapport wat onderdeel is van het
bestemmingsplan. Tot slot is, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State, het rekenmodel
AERIUS herzien. De laatste versie van AERIUS (versie 2019) is op 16 september beschikbaar gekomen.
Om deze redenen is besloten om een nieuwe geactualiseerde berekening te maken waarbij alle relevante
bronnen zijn betrokken voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase.
Nieuwe berekening
Met behulp van het meest recente rekenmodel (oktober 2019) is een nieuwe berekening gemaakt om de
depositie als gevolg van de beoogde ontwikkeling in beeld te brengen. Voor deze berekening zijn de
volgende gegevens gebruikt:
- Verwarming hotelkamers:
Omdat in de zienswijze geen rekening is gehouden met de aanwezigheid van stookinstallaties voor
verwarming van de hotelkamers en de zienswijze hier ook geen betrekking op heeft wordt uitgegaan van
de emissie zoals deze is opgenomen in de berekening die onderdeel is van het bestemmingsplan.
- Overige stookinstallaties hotel:
In het hotel vindt ook ondergeschikte horeca plaats. Voor het bereiden van etenswaren wordt in een
restaurantkeuken vaak gebruik gemaakt van gasgestookte kookplaten. Hierbij vinden ook emissies plaats.
Net als voor de onderbouwing van de verwarming is de onderbouwing van overige installaties geen
onderdeel van de zienswijze. Ook hier zijn dezelfde bronnen aangehouden als opgenomen in de
berekening die onderdeel is van het bestemmingsplan.
- Vervoersbewegingen van en naar hotel:
Voor de vervoersbewegingen van en naar het hotel wordt aangesloten bij de verkeersgeneratie voor een
4* hotel. Een onderbouwing hiervoor is ook opgenomen in de toelichting bij het bestemmingsplan. Hier is
opgenomen dat er per etmaal maximaal 139 motorvoertuigbewegingen (afgerond 140) zullen
plaatsvinden. Dit aantal is als vervoersbewegingen voor lichte voertuigen opgenomen in de AERIUSberekening die onderdeel is van de zienswijze. Voor het aandeel middelzwaar en zware voertuigen wordt
aangenomen dat er 4 middelzware voertuigen (8 bewegingen) en 1 zwaar motorvoertuig (2 bewegingen)
per etmaal het hotel bezoeken. Deze vervoersbewegingen bestaan bijvoorbeeld uit het leveren van
horecabenodigdheden of het ophalen van het wasgoed door de wasserij.
Omdat in de gemaakte berekeningen een afwijkende routing van het verkeer is opgenomen voor deze
berekening is onderzocht wat de meest gebruikte verkeersrouting zal zijn voor bezoekers en leveranciers.
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Het grootste aandeel van de vervoersbewegingen bestaan uit recreanten die verblijven in het hotel. Via
een routeplanner is bekeken wat de verwachte routes zullen zijn die recreanten afkomstig van elders in
Nederland zullen zijn. Het overgrote deel van bezoekers zal via het plaatsje ’t Zand naar het hotel
trekken. Omdat het mogelijk is dat de bezoekers tijdens hun verblijf ook per auto naar het strand of Den
Helder gaan is in de berekening een verspreiding van het aantal verkeersroutes van 50/50
(noordwest/zuidoost).
Conform vaststaande jurisprudentie (bij geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken) dient het verkeer te
worden gemodelleerd tot het moment dat het verkeer opgenomen is in het heersende verkeersbeeld. Dit
is ook zo opgenomen in de instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019. Concreet betekent dit
dat vanaf het moment dat een voertuig herkenbaar toe te wijzen is aan het hotel dit voertuig moet
worden opgenomen in de berekening. Dit is het moment dat een voertuig begint af te remmen (bij
aanrijden) of voldoende snelheid (bij vertrek). In het rekenmodel is dit opgenomen door het verkeer tot
een afstand van 100 meter over de doorgaande weg te modelleren.
Vanaf de aansluiting met de doorgaande weg tot het hotel word één bron ingevoerd waarbij alle
voorgaande transportbewegingen zijn opgenomen.
- Aanlegfase:
Met de nieuwe versie van AERIUS is het niet mogelijk om een tijdelijke fase in te voeren. Om de
stikstofdepositie in beeld te brengen tijdens de aanlegfase (sloop van bestaande bebouwing en realisatie
van het hotel) is een separate berekening gemaakt. Omdat het rekenprogramma AERIUS de
stikstofdepositie per jaar laat zien kan op basis van deze berekening worden geoordeeld of de depositie
tijdens de aanlegfase (tijdelijk) hoger is dan de depositie in de gebruiksfase.
Omdat in de zienswijze geen rekening is gehouden met de aanlegfase is in de nieuwe berekening
uitgegaan van de gegevens die zijn opgenomen in de berekening die onderdeel is van het
ontwerpbestemmingsplan. Afwijkend hierop is de lengte van de bron over de Helmweg. Zoals eerder
beschreven is de bron over een lengte van 100 meter opgenomen.
- Rekenjaar:
Voor het rekenjaar is volgens de instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019 het uitgangspunt
het jaar waarvoor de depositie het hoogst is. Voor vervoersbewegingen is dit het huidige jaar (omdat de
emissies van voertuigen nog steeds ieder jaar verder afnemen). Om deze reden is voor beide
berekeningen (gebruik en aanleg) het rekenjaar 2019 als worst-case-scenario gehanteerd.
Omdat in de versie van AERIUS Calculator 2019 geen pdf-export van de berekening kan worden gemaakt
zijn in Bijlage 3 en Bijlage 4 enkele screenshots van beide berekeningen opgenomen waarbij de
invoergegevens geverifieerd kunnen worden en de rekenresultaten inzichtelijk zijn gemaakt. De GMLexportbestanden zijn indien gewenst op te vragen bij Van Dun Advies (kenmerk AG-19241-002).
Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat de stikstofdepositie in de gebruiksfase hoger is dan de
aanlegfase. Omdat deze activiteiten niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden wordt in deze notitie de analyse
verder uitgevoerd op basis van de gebruiksfase.
De hoogste stikstofdepositie wordt berekend binnen het Natura 2000-gebied ‘Duinen Den HelderCallantsoog’ en bedraagt 0,04 mol/ha/jr. Er zijn geen ander Natura 200-gebieden waar een
stikstofdepositie op wordt berekend. Door de gemeente Schagen is aangegeven dat een depositie tot
0,05 mol/ha/j als niet significant wordt beschouwd. Bij iedere ontwikkeling met een mogelijke depositie
tot deze grenswaarde hoeft dan ook geen nadere onderbouwing te worden gegeven. Omdat de
berekende depositie tijdens de gebruiksfase niet meer dan 0,04 mol/ha/jr bedraagt kan op basis van
bovenstaande de gemeente een besluit nemen over de realisatie en gebruik van het hotel aan de
Helmweg 10 te Groote Keeten.
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Voor de volledigheid is in de volgende paragraaf een nadere analyse gemaakt van de stikstofdepositie
waarbij ook de significatie van de depositie is onderzocht.
Nadere analyse stikstofdepositie
In het rekenmodel AERIUS wordt de stikstofdepositie berekend per hexagoon (met een oppervlakte van 1
hectare). Op onderstaande afbeeldingen zijn de hexagonen met de hoogste bijdrage (depositie) en
hoogste totale depositie bij overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) weergegeven.

Afbeelding 1: gegevens depositie hoogste bijdrage

Afbeelding 2: gegevens depositie hoogste totale depositie bij overschrijding KDW
Andere hexagonen hebben een lagere berekende depositie en worden om deze reden niet verder
betrokken in deze analyse.
Ter plaatse van het hexagoon met de hoogste bijdrage (zie Afbeelding 1) is opgenomen wat het
stikstofgevoelige habitattype is (H2130B – Grijze duinen (kalkarm)). Dit habitattype heeft een kritische
depositiewaarden van 714 mol en een overlap van 0,1 hectare binnen het hexagoon. Met deze gegevens
kan de procentuele bijdrage van de stikstofdepositie van het project aan de kritische depositiewaarde
worden bepaald (zie onderstaande tabel).

Pagina 4 van 17

Eenzelfde berekening is gemaakt voor het hexagoon met de hoogste totale depositie bij overschrijding
KDW, zie onderstaande tabel.

Uit deze berekeningen blijkt dat de bijdrage aan de kritische depositiewaarde zeer gering is. Ondanks een
lagere stikstofdepositie is de bijdrage van de depositie aan de kritische depositiewaarde binnen dit
hexagoon hoger. Gelet op de zeer lage bijdrage kan worden aangenomen dat dit geen merkbare invloed
heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van het stikstofgevoelige habitattype binnen het gebied.
Daarbij komt ook dat er elders binnen het Natura 2000-gebied ditzelfde habitattype aanwezig is waar
geen stikstofdepositie wordt berekend. Hier zal de kwaliteit dan ook niet verslechteren. Op onderstaande
afbeelding is de verspreiding van stikstof als gevolg van de ontwikkeling in een groter gebied
weergegeven (gele hexagonen). Hierbij is ook het habitattype H2130B weergegeven (donkergele
vlakken).
Ook is er in de huidige situatie reeds sprake van enige emissie van stikstof. Dit door de aanwezigheid van
een bestaande woning (stookinstallatie) binnen het plangebied, vervoersbewegingen van en naar de
locatie en het gebruik van gronden voor landbouwkundig gebruik (gronden die in het bestemmingsplan
de bestemming ‘Groen’ hebben gekregen). Deze bronnen zijn in deze analyse buiten beschouwing
gelaten omdat op basis van het ontwerpbestemmingsplan niet inzichtelijk is wat de feitelijke
activiteiten/bronnen zijn om zo een deugdelijke berekening van de huidige stikstofdepositie te kunnen
maken. Dit laat onverlet dat er momenteel al sprake is van stikstofemissie binnen het plangebied.
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Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de realisatie van een hotel aan de Helmweg 10
geen significant negatieve effecten veroorzaakt op de stikstofgevoelige habitats binnen een Natura 2000gebied.

Afbeelding 3: verspreiding stikstofdepositie van gebruiksfase (gele hexagonen) binnen Natura 2000gebied ‘Duinen Den Helder-Callantsoog’ (geel) met tevens ligging habitattype H2130B (donkergeel)
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Actualisatie notitie april 2020
In april 2020 hebben initiatiefnemers Van Dun Advies benaderd met het verzoek om de notitie te
actualiseren. De reden hiertoe is onder andere dat de gemeente Schagen, in tegenstelling tot eerdere
berichten, een drempelwaarde hanteert van 0,005 mol/ha/jaar in plaats van 0,05 mol. Een depositie van
0,005 mol/ha/jaar resulteert in het rekenmodel AERIUS Calculator in 0,00 mol/ha/jaar.
Daarnaast is per januari 2020 een nieuwe versie van het rekenmodel AERIUS Calculator beschikbaar
gekomen. In deze aanvulling is de berekening gemaakt met het nieuwe rekenmodel.
Omdat de stikstofdepositie meer bedraagt dan de nieuwe drempelwaarde is gezocht naar maatregelen
om de stikstofemissie vanuit de locatie te verlagen. Door initiatiefnemers is voorgesteld om het hotel
volledig gasloos te realiseren waardoor er geen stookinstallaties meer nodig zijn. Hiermee wordt ook de
uitstoot van NOx verminderd. Wat rest zijn de vervoersbewegingen die plaatsvinden van en naar het
hotel.
Tevens is onderzocht welke emissies van stikstof er in de huidige situatie plaatsvinden. Op de
onderzoekslocatie is momenteel bebouwing aanwezig ten behoeve van een agrarisch bedrijf en
landbouwgronden. Op het bedrijf is ook een bedrijfswoning aanwezig. Als gevolg van dit bedrijf vindt er
emissie van stikstof plaats door de stookinstallatie van de woning en voertuigen die het bedrijf bezoeken
en op het terrein en landbouwgronden werkzaamheden verrichten. Ook bij het bemesten van de
landbouwgronden is er sprake van emissie vanuit de mest.
Omdat exacte kengetallen voor de hoeveelheid emissie bij landbouwmachines en uitrijden van mest
ontbreken zijn deze bronnen niet ingevoerd in de berekening. Voor de emissie van de stookinstallatie van
de agrarische bedrijfswoning is aansluiting gezocht bij de kengetallen die zijn opgenomen in de factsheet
van AERIUS (zie: https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018)
In deze factsheet zijn voor een oudere vrijstaande woning emissies opgenomen van 3,59 kg NOx per jaar
en 0,47 kg NH3. Deze getallen zijn opgenomen in de berekening ter plaatse van de woning
Deze wijzigingen zijn doorgerekend met het nieuwe rekenmodel AERIUS Calculator 2019A.
Er is een verschilberekening gemaakt om in beeld te brengen wat de eventuele toename van
stikstofdepositie is als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Vanwege de vertraging die het
bestemmingsplan heeft opgelopen zal het hotel pas na 2021 worden geopend. Als rekenjaar voor de
gebruiksfase is gerekend met het jaar 2022.
Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie wanneer
het hotel gasloos wordt gerealiseerd. Door het gasloos realiseren van het hotel is het mogelijk dat de
stikstofdepositie tijdens de aanlegfase hoger zal zijn dan de gebruiksfase. Om dit inzichtelijk te maken is
eenzelfde berekening gemaakt tussen de huidige situatie en aanlegfase (rekenjaar 2020). Ook uit deze
berekening blijkt dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie.
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Bijlage 1: Overzicht gegevens AERIUS-berekening ontwerpbestemmingsplan

AERIUS-berekening Ontwerpbestemmingsplan
AANLEGFASE
Locatie
1 rijbewegingen op het terrein
2 Werkzaamheden op terrein
3 Naar bouwterrein vanuit noordwest over Helmweg
4 Naar bouwterrein vanuit zuidoost over Helmweg

1
2
3
4

GEBRUIKSFASE
Locatie
rijbewegingen op toegangsweg naar hotel
Verwarming hotelkamers
Horeca hotel (keuken+verwarming)
Naar hotel vanuit noordwest over Helmweg
Naar hotel vanuit zuidoost over Helmweg

type
wegverkeer, binnen BK
werktuigen op terrein
wegverkeer, binnen BK
wegverkeer, binnen BK

type
wegverkeer, binnen BK
verbrandingsinstallatie
verbrandingsinstallatie
wegverkeer, binnen BK
wegverkeer, binnen BK

Aantal vervoersbewegingen per etmaal
licht
middel
zwaar
2

Overige emissie

10,56 kg NOx/jr
1
1

1

Aantal vervoersbewegingen per etmaal
licht
middel
zwaar
153
8
1
23,90 kg NOx/jr
10,7 kg NOx/jr
76
77

4
4

1
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Bijlage 2: Overzicht gegevens AERIUS-berekening zienswijze

AERIUS-berekening zienswijze

1
2
3
4
5
6
7

Locatie
Kruising Helmweg/Duinweg richting hotel over Helmweg
Parkeerplaats Duinweg
Rotonde Duinweg richting zuid
Kruising Helmweg/Duinweg richting zuid over Duinweg tot rotonde
Kruising Helmweg/Duinweg richting noord over Duinweg
Helmweg vanuit zuidoost tot hotel
rijbewegingen op toegangsweg naar hotel

type
wegverkeer, binnen BK
wegverkeer, binnen BK
wegverkeer, binnen BK
wegverkeer, binnen BK
wegverkeer, buitenweg
wegverkeer, binnen BK
wegverkeer, binnen BK

Aantal vervoersbewegingen per etmaal
licht
middel
zwaar
94
3
12
35
2
47
2
47
1
44
3
1
139
6
1
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Bijlage 3: screenshots nieuwe berekening aanlegfase
Invoer
Bron 1:

Bron 2:
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Bron 3:
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Bron 4:
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Resultaten AERIUS Calculator 17-10-2019:
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Bijlage 4: screenshots nieuwe berekening gebruiksfase
Invoer bronnen:
Overzicht

Bron 1:

Bron 2:
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Bron 3:

(aantal ingevoerde bewegingen zie bovenstaande tabel)
Bron 4:

(aantal ingevoerde bewegingen zie bovenstaande tabel)
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Bron 5:

(aantal ingevoerde bewegingen zie bovenstaande tabel)
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Rekenresultaten AERIUS Calculator 17-10-2019:
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Huidige situatie en Aanlegfase
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Van Dun Advies

Helmweg 10, 1759NE Callantsoog

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Hotel

RwbBw6tcwMVR

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

28 april 2020, 13:43

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

3,60 kg/j

10,91 kg/j

7,31 kg/j

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

-0,49 kg/j

Natuurgebied

Verschil

Duinen Den Helder-Callantsoog

0,00

Verschilberekening aanlegfase

Huidige situatie
Aanlegfase

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Locatie
Huidige situatie

Emissie
Huidige situatie

Bron
Sector

Woning
Wonen en Werken | Woningen

Resultaten

Huidige situatie
Aanlegfase

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

3,60 kg/j

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

< 1 kg/j

-

10,56 kg/j

wegverkeer noord
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

wegverkeer zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Wegverkeer terrein
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Resultaten

Huidige situatie
Aanlegfase

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Duinen Den Helder-Callantsoog

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

0,01

0,01

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

0,00

(mol/ha/j)

*

Resultaten

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Huidige situatie
Aanlegfase

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Duinen Den Helder-Callantsoog
Habitattype

(mol/ha/j)
voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

H2120 Witte duinen

0,01

0,01

0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,00

0,01

0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,01

0,01

0,00

*

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Huidige situatie
Aanlegfase

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Huidige situatie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx
NH3

Resultaten

Huidige situatie
Aanlegfase

Woning
109926, 541828
1,0 m
0,000 MW
Continue emissie
3,60 kg/j
< 1 kg/j

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Aanlegfase

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

Locatie (X,Y)
NOx

Resultaten

Omschrijving

AFW

Emissie

2,0 / etmaal NOx
NH3

Naam

Voertuig

Wegverkeer terrein
109926, 541828
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Mobiele werktuigen
109915, 541849
10,56 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

sloop-graafmachine
100 kW 20 uur/jr

4,0

4,0

0,0 NOx

3,48 kg/j

AFW

bouw- graafkraan 100
kW 20 uur/jr

4,0

4,0

0,0 NOx

3,48 kg/j

AFW

grondwerk - hijskraan
100kW 20 uur/jr

4,0

4,0

0,0 NOx

3,60 kg/j

Huidige situatie
Aanlegfase

Brandstof
verbruik
(l/j)

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

wegverkeer noord
109873, 541835
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

wegverkeer zuid
109938, 541761
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Huidige situatie
Aanlegfase

Aantal voertuigen Stof

Emissie

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200403_6c571f9654
Database
versie 2019A_20200403_6c571f9654
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Huidige situatie
Aanlegfase

RwbBw6tcwMVR (28 april 2020)
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Huidig en Gebruiksfase
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Van Dun Advies

Helmweg 10, 1759NE Callantsoog

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Hotel

RXCUSDGR5Gpa

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

28 april 2020, 13:27

2022

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

3,60 kg/j

4,82 kg/j

1,22 kg/j

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

-0,28 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Verschilberekening. Hotel zonder gasaansluiting

Huidig
Gebruiksfase

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Locatie
Huidig

Emissie
Huidig

Bron
Sector

Woning
Wonen en Werken | Woningen

Resultaten

Huidig
Gebruiksfase

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

3,60 kg/j

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Resultaten

Bron
Sector

Huidig
Gebruiksfase

Emissie NH3

Emissie NOx

rijbewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

2,31 kg/j

Verkeer vanaf noord
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

1,10 kg/j

Verkeer vanaf zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

1,41 kg/j

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Duinen Den Helder-Callantsoog

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

0,01

0,00

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

0,00

(mol/ha/j)

*

Resultaten

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Huidig
Gebruiksfase

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Duinen Den Helder-Callantsoog
Habitattype

(mol/ha/j)
voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

H2120 Witte duinen

0,01

0,00

0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,01

0,00

0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)

0,01

0,00

0,00

*

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Huidig
Gebruiksfase

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Huidig

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx
NH3

Resultaten

Huidig
Gebruiksfase

Woning
109926, 541828
1,0 m
0,000 MW
Continue emissie
3,60 kg/j
< 1 kg/j

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Gebruiksfase

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

140,0 / etmaal NOx
NH3

1,40 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

rijbewegingen
109937, 541825
2,31 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

Verkeer vanaf noord
109874, 541839
1,10 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

70,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Huidig
Gebruiksfase

Aantal voertuigen Stof

Emissie

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Verkeer vanaf zuid
109937, 541764
1,41 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

70,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Huidig
Gebruiksfase

Aantal voertuigen Stof

Emissie

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200403_6c571f9654
Database
versie 2019A_20200403_6c571f9654
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Huidig
Gebruiksfase

RXCUSDGR5Gpa (28 april 2020)
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bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten
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bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten

Bijlage 4 Nader ecologisch onderzoek

179

Nader

onderzoek

beschermde

soorten,

Helmweg 10, Groote Keeten
projectnummer: 218.26.00.02.01.02
Onderwerp:

Nader onderzoek rugstreeppad, huismus, gierzwaluw, vleermuis en kerkuil

Datum:

28-07-2020

Aanleiding
In het kader van planvorming aan de Helmweg 10 in Groote Keeten is op 16 oktober 2017
ecologisch onderzoek uitgevoerd door BügelHajema Adviseurs. Uit dit Advies Natuurwaarden
komt naar voren dat in de te slopen bebouwing binnen het plangebied mogelijk jaarrond
beschermde nest- of verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw en vleermuizen aanwezig zijn.
Om te bepalen of deze soortgroepen aanwezig zijn is aanvullend onderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn de suggesties van de RUD (OD-NHN) om onderzoek te doen naar rugstreeppad en
op kerkuil te letten, meegenomen.
Op basis van het nader onderzoek kan vervolgens worden bepaald of als gevolg van de beoogde ontwikkelingen sprake is van overtreding van verbodsartikelen van de Wet natuurbescherming (Wnb).
Voorliggende notitie beschrijft de resultaten van dit aanvullend onderzoek.

Rugstreeppad
ONDERZOEKSMETHODE
Het onderzoek naar rugstreeppad is uitgevoerd op basis van het soortinventarisatieprotocol voor de
rugstreeppad van het Netwerk Groene Bureaus1.
Tijdens drie avondbezoeken is tijdens geschikte weersomstandigheden geluisterd naar de roep en
kooractiviteit van rugstreeppad en is met behulp van een zaklamp gezocht naar eisnoeren, larven en
juvenielen. De data en omstandigheden van de bezoeken staan vermeld in tabel 1.

1

Netwerk Groene Bureaus, werkgroep ‘Standaarden en protocollen (2017) Soortinventarisatieprotocollen in het kader van
de Wet natuurbescherming versie juli 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl.

Tabel 1. Omstandigheden tijdens de inventarisaties voor rugstreeppad

Datum

Tijd

Zonsondergang

Weer

Temperatuur

12 april 2020

21:00 - 21:30 uur

20:34 uur

Bewolkt, droog, wind 3 Bft

12 °C

25 mei 2020

23:50 - 00:00 uur

21:45 uur

Helder, droog, wind 2 Bft

14 °C

15 juni 2020

22:00 - 22.30 uur

22:05 uur

Helder, droog, wind 1-2 Bft

17  19°C

RESULTATEN
Tijdens alle drie de veldbezoeken zijn binnen het plangebied geen rugstreeppadden gehoord of gezien.
Wel is er in op drie plekken in de omgeving (natuurreservaat Botgat, een gebied ten zuiden van Groote
Keeten en een gebied rondom Callantsoog) activiteit van rugstreeppad vastgesteld.
FUNCTIE VAN HET PLANGEBIED VOOR RUGSTREEPPAD
Uit de drie veldbezoeken voor rugstreeppad komt naar voren dat binnen het plangebied geen leefgebied voor rugstreeppad aanwezig is.

Huismus
METHODE
Het onderzoek naar huismus is uitgevoerd volgens de werkwijze zoals beschreven in het kennisdocument van huismus (BIJ12, 2017)2. Het plangebied is op 10 april en 27 mei 2019 onderzocht op aanwezigheid van huismussen, al dan niet met nestindicerend gedrag (zoals huismussen met nestmateriaal
en zingende mannetjes). Het onderzoek is uitgevoerd door één persoon (ecoloog, broedvogeldeskundige). De omstandigheden tijdens de inventarisatie zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2. Omstandigheden tijdens de huismusinventarisaties

Datum

Tijdsduur

Zonsopkomst

Weer

Temperatuur

10-04-2020

07:10 - 08:20 uur

06:54 uur

Helder, droog, wind 4 Bft

5 °C

27-04-2020

07:00 - 08:00 uur

06:17 uur

Helder, droog, wind 1-2Bft

12 °C

RESULTATEN
In het pannendak van de boerderijwoning broeden 7 tot 8 paren huismus.
FUNCTIE VAN HET PLANGEBIED VOOR HUISMUS
Uit de twee veldbezoeken voor huismus komt naar voren dat binnen het plangebied 8 jaarrond beschermde huismusnesten aanwezig zijn.

2

BIJ12 (2017a). Kennisdocument Huismus, versie 1.0.
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Gierzwaluw
METHODE
Het onderzoek naar gierzwaluw is uitgevoerd volgens de werkwijze zoals beschreven in het Kennisdocument gierzwaluw (Bij12, 2017b)3. Ten behoeve van de gierzwaluwinventarisaties is het plangebied
en de omgeving op de avonden van 1 juni, 15 juni en 1 juli 2020 onderzocht op de aanwezigheid van
gierzwaluwen. Het onderzoek is uitgevoerd door twee personen (ecoloog, broedvogeldeskundige). De
omstandigheden tijdens de inventarisatie zijn weergegeven in tabel 3.
Tabel 3. Omstandigheden tijdens de gierzwaluwinventarisaties

Datum

a

Zonsondergang

Weer

Temperatuur

01-06-2020

21:00 - 23:45 uur

21:57 uur

Licht bewolkt, droog, wind 2-3 Bft

15 12 °C

15-06-2020

21:00 - 22:30 uur

22:08 uur

Helder, droog, wind 1-2 Bft

17  19°C

22:09 uur

Bewolkt, wind 4 3 Bft

17°C

01–07-2020
a

Tijdsduur

a

21:00 - 23:50 uur

= in combinatie met vleermuisonderzoek

RESULTATEN
Tijdens de eerste inventarisatie op 1 juni zijn twee passerende gierzwaluwen waargenomen boven het
erf. Laag gierende of invliegende gierzwaluwen zijn niet waargenomen. Tijdens de tweede inventarisatie passeerden rond 22.15 uur twee gierzwaluwen het erf aan de noordzijde. Ook tijdens deze ronden
zijn geen laag gierende of invliegende gierzwaluwen waargenomen. Tijdens het laatste veldbezoek zijn
geen gierzwaluwen op of rond het erf waargenomen.
FUNCTIE VAN HET PLANGEBIED VOOR GIERZWALUW
Uit de drie veldbezoeken voor gierzwaluw komt naar voren dat binnen het plangebied geen jaarrond
beschermde nestplaatsen van gierzwaluw aanwezig zijn. Gierzwaluwen hebben zeer grote foerageergebieden, zodat het plangebied hooguit een zeer klein onderdeel vormt van het foerageergebied van
gierzwaluw.

Vleermuizen
METHODE
4

Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd op basis van het Vleermuisprotocol 2017 . In voorliggende
situatie zijn in de periode half augustus - begin oktober 2019 twee inventarisaties (avondbezoeken)
uitgevoerd, gericht op de aanwezigheid van paar- en zomerverblijven. In de periode half mei - half juli
3

BIJ12 (2017c). Kennisdocument gierzwaluw Apus apus, versie 1.0.

4

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol.
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2020 zijn 3 inventarisaties uitgevoerd (2 avondbezoeken en 1 ochtendbezoek) specifiek gericht op de
aanwezigheid van kraam- en zomerverblijven.
De eerste ronde in de kraamperiode en de twee inventarisaties in de paarperiode zijn uitgevoerd door
twee onderzoekers. De overige inventarisaties zijn uitgevoerd door één persoon.
Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van Pettersson D240x batdetectors. Met een opnameapparaat
zijn zo nodig geluidsopnamen gemaakt die later zijn geanalyseerd.
Tabel 4. Omstandigheden tijdens de vleermuisinventarisaties

Datum

Tijdsduur

Zonsopkomst/

Weer

Temperatuur

ondergang
02-09-2019

20:30 - 22:50 uur

20:28 uur

Bewolkt, droog, wind 3 Bft

17 °C

24-09-2019

22:30 - 00:30 uur

19:35 uur

Licht bewolkt, droog, wind 1 -2 Bft

14 °C

16-05-2020

03:15 - 05:30 uur

01-06-2020

20:30 - 23:45 uur

01-07-2020
b

05:19 uur

Helder, wind 1 -2 Bft

13 °C

b

21:51 uur

Licht bewolkt, droog wind 2-3 Bft

15  12 °C

b

22:03 uur

Bewolkt, droog, wind 4  3 Bft

17 °C

21:00 - 00:05 uur

in combinatie met gierzwaluw

RESULTATEN INVENTARISATIE PAARPERIODE
Op 2 september 2019 is vanaf 21:11 uur de eerste waarneming van een foeragerende gewone dwergvleermuis bij de windsingel ten oosten van het plangebied gedaan. Om 21:30 uur is een tweede foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen bij de woning aan de zuidzijde van het plangebied.
Om 22:15 uur is aan de noordzijde van het plangebied nogmaals een gewone dwergvleermuis waargenomen. Deze liet kortstondig (in vlucht) enkele malen een werfroep horen. Hierbij is geen activiteit
waargenomen die wijst op een binding met het gebouw.
Het tweede veldbezoek is gedurende het middernachtelijke uur uitgevoerd om de kans op de waarneming van werfroepende dieren (ruige dwergvleermuis) te vergroten. Aan de windsingel ten oosten
van het plangebied is gedurende het eerste half uur van deze ronde een foeragerende gewone dwergvleermuis aanwezig. Verder werd even na middernacht gedurende een kleine tien minuten met enige
regelmaat een werfroepende gewone dwergvleermuis waargenomen langs de Helmweg. Deze vloog in
westelijke richting verder. De waargenomen vleermuis had geen binding met de betreffende gebouwen op het erf, een paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis is niet waargenomen. Als laatste
passeerde er om 0:25 uur nog een gewone dwergvleermuis het plangebied.
RESULTATEN INVENTARISATIE KRAAMPERIODE
Tijdens het ochtendbezoek van 16 mei 2020 vloog er om 3:39 uur aan de noordoostzijde van het erf
één gewone dwergvleermuis richting het zuidoosten. Om 4:06 uur passeerde één laatvlieger aan de
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zuidzijde van de Helmweg. Andere vleermuizen en eventueel invliegende dieren zijn tijdens dit bezoek
niet waargenomen op of rond het erf. Om 23:05 uur op 1 juni 2020 passeerde een gewone dwergvleermuis het erf aan de zuidoostzijde. Uitvliegende vleermuizen of andere waarnemingen zijn niet
aangetroffen. Tijdens het veldonderzoek van 1 juli 2020 zijn helemaal geen waarnemingen van vleermuizen op of rond het erf gedaan.
FUNCTIE VAN HET PLANGEBIED VOOR VLEERMUIZEN
Bij vleermuizen wordt onderscheid gemaakt in de volgende functies: kraamverblijf, zomerverblijf, paarverblijf, winterverblijf, foerageergebied en vliegroute.
Op basis van de hierboven beschreven inventarisaties kan worden geconcludeerd dat in de slopen bebouwing geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.
Het plangebied vormt een zeer klein onderdeel van het foerageergebied van gewone dwergvleermuis.
Tijdens de bezoeken zijn geen belangrijke vliegroutes van vleermuizen in of langs het plangebied vastgesteld.

Kerkuil en overige broedvogels
Tijdens het huismusonderzoek is ook gelet op andere broedvogels. Op 1 juni 2020 om 20:30 uur heeft
een inspectie van de schuren plaatsgevonden, waarbij gezocht is naar braakballen of andere sporen
van kerkuil.
Er zijn geen sporen van kerkuil of andere uilen aangetroffen.
In de voormalige boerderij zijn drie broedparen van spreeuw en twee broedparen van kauw aanwezig.
Tevens bevindt zich een broedpaar spreeuw in de schuur tussen de loopstal en de oude boerderij. In
de voormalige loopstal zijn verder twee broedparen van holenduif aanwezig.
Andere broedvogels op en rond het erf betreffen: heggemus, tjiftjaf, merel, koolmees, houtduif, zwartkop, braamsluiper, zanglijster en fitis. In het aanliggende bloembollenperceel zijn een roepende patrijs
en drie territoria van veldleeuwerik waargenomen.
Verder zijn in de directe omgeving waarnemingen gedaan van lepelaar, blauwe reiger, kievit, grutto,
wulp, tureluur, goudplevier, havik, putter, groenling, zwarte kraai en ekster, maar deze soorten zijn niet
als broedvogel op of rond het erf waargenomen.
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Conclusie
Op basis van de hierboven beschreven onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er in het plangebied geen voortplantingsbiotoop of leefgebied van rugstreeppad, nesten van gierzwaluw of kerkuil
of verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Er is geen sprake van een verbodsovertreding in het
kader van de Wnb ten aanzien van rugstreeppad, gierzwaluw, kerkuil of vleermuizen. Een ontheffing
van de Wet natuurbescherming is voor deze soorten niet nodig.
Bij de sloop van de bebouwing gaan wel acht jaarrond beschermde nestplaatsen van huismus verloren. Voor de uitvoering van het plan is een ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor deze
soort nodig.
Rugstreeppad is tijdens de inventarisatierondes gehoord in de directe omgeving van het plangebied
maar niet binnen het plangebied. Vanwege die nabijheid is het zaak om er voor te zorgen dat het plangebied in de periode van de werkzaamheden niet toegankelijk is voor rugstreeppad. Wij adviseren om
ervoor te zorgen dat bij de werkzaamheden op braakliggende (zand)grond geen plassen ontstaan, die
kunnen dienen als voortplantingshabitat van rugstreeppad. De pioniersoort rugstreeppad staat erom
bekend dat dergelijke locaties snel kunnen worden gekoloniseerd. Indien deze soort zich vestigt, kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd. Om te voorkomen dat de rugstreeppad zich vestigt is het
aan te raden om ook een amfibieënscherm rondom de bouwplaats aan te brengen.
In de bebouwing zijn nesten aangetroffen van spreeuw en op het erf zijn koolmezen waargenomen. De
nesten van spreeuw en koolmees vallen, naast dat ze tijdens het broedseizoen beschermd zijn, ook
onder jaarrond beschermd categorie 5 soorten (jaarrond beschermd bij zwaarwegende feiten of als
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen). In de omgeving is evenwel voldoende alternatieve
nestgelegenheid aanwezig voor deze soorten.
Er dient daarnaast rekening te worden gehouden met het broedseizoen van overige vogels. Het vernielen en beschadigen van nesten van vogels tijdens het broedseizoen is verboden.
Wat betreft de waargenomen territoria van veldleeuwerik verwijzen we naar pagina 24 van het Advies
Natuurwaarden waarin ook is aangegeven dat het plangebied en de omgeving thans binnen de huidige
verstoringszone voor weidevogels om bebouwing valt. Hierdoor zal in de praktijk geen verstoring van
weidevogels optreden tijdens de aanlegfase. Het weidevogelleefgebied buiten het bestaande erf wordt
niet toegankelijk gemaakt in de gebruiksfase, zodat ook tijdens de gebruiksfase geen sprake is van zal
zijn van verstoring van weidevogelleefgebied in en om het plangebied.
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bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten
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Figuur 1.

Callantsoog, Helmweg 10. Het plangebied ligt binnen het rode kader. Eén vierkant op
de kaart komt overeen met één vierkante kilometer. De kaart is noordgericht. Bron:
OpenTopo.

Samenvatting
In opdracht van Bügel Hajema Adviseurs is door De Steekproef bv een een terrein
onderzocht aan de Helmweg 10 te Callantsoog in de gemeente Schagen. In het
plangebied zal een hotel worden gebouwd. Het terrein is nu nog in gebruik voor de
bollenteelt met in de zuidoosthoek een boerderijcomplex.
Het terrein ligt op een vlakte van getijdenafzettingen tegen de noordrand van
het voormalige eiland 't Oghe. De eerste historisch gedocumenteerde bebouwing
nabij het plangebied dateert van rond de wisseling van de negentiende naar de
twintigste eeuw.
Archeologische resten in het plangebied kunnen samenhangen met huisplaatsen
uit de nieuwe tijd die met name pal langs de Helmdijk gelegen kunnen hebben.
Gezien het ontbreken van historische bebouwing op kaarten van het gebied is de
verwachting voor dergelijke resten echter hooguit middelhoog. De kans op resten die
van voor de nieuwe tijd dateren is hooguit middelhoog. Er geldt wel een hoge
verwachting voor resten van de gevechten die hier in 1799 hebben plaatsgevonden.
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het
plangebied veertien boringen geplaatst met een guts en een megaboor.
In de diepere ondergrond van het plangebied zijn getijdenafzettingen
aangetroffen die worden onderbroken door een dun veenpakket waarvan de top door
erosie verloren is gegaan. De slappe klei waaruit de getijdenafzettingen bestaan is
nooit geschikt geweest voor bewoning. Indien het veenpakket een voor bewoning
geschikte top heeft gehad, is ook deze verloren gegaan. De getijdenafzettingen zijn in
het plangebied overstoven met duinzand. Op het grootste deel is dit zand in een nat,
niet voor bewoning geschikt milieu afgezet. Op het zuidoostelijke deel van het
plangebied heeft een zekere mate van duinvorming plaatsgevonden. Het naboren van
dit duinzand met een megaboor heeft hier echter geen relevante archeologische
indicatoren opgeleverd.
Selectieadvies (KNA 4.0 VS07) door drs. R.P. Exaltus, senior-prospector
Naar aanleiding van de resultaten van het booronderzoek kan de verwachting voor
bewoningsresten uit alle perioden worden bijgesteld tot een lage verwachting. Voor
wat betreft bewoningsresten geven de resultaten van het onderzoek dan ook geen
aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.
De hoge verwachting voor bot- en metaalresten van de gevechten die hier in
1799 hebben plaatsgevonden blijft hoog voor zover het gaat om losse artefacten.
Dergelijke artefacten zijn niet door middel van booronderzoek op te sporen. De kans
op in situ liggende resten is echter klein door de bodemverbeteringswerkzaamheden
die hier hebben plaatsgevonden. Om te voorkomen dat losse artefacten
ongedocumenteerd verloren gaan, zou eventueel een metaaldetectie-onderzoek in het
plangebied kunnen worden uitgevoerd. Het is echter aan de bevoegde overheid, in dit
geval de gemeente Schagen, om te beoordelen of zij dit noodzakelijk acht.

1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.0 LS01)
In opdracht van Bügel Hajema Adviseurs, vertegenwoordigd door de heer J. Kruiger, is
door De Steekproef bv een een terrein onderzocht aan de Helmweg 10 te Callantsoog
in de gemeente Schagen (zie Figuur 1). Het onderzoek was gericht op de mogelijke
aanwezigheid van archeologische waarden. Volgens het bestemmingsplan
Buitengebied Zijpe, ligt het plangebied in een zone met een dubbelbestemming
Archeologie en heeft het de bestemming Agrarisch. In het plangebied zal een hotel
worden gebouwd met zestig kamers. Omdat de bestemming Agrarisch geen
mogelijkheden biedt om de functie over te zetten naar een verblijfsrecreatieve functie
is hiervoor een bestemmingsplanwijziging nodig.
Het terrein is nu nog in gebruik voor de bollenteelt met in de zuidoosthoek een
boerderijcomplex (zie Figuur 2).
Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek
door middel van boringen. Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst.
Het doel van het veldonderzoek is het vaststellen van de mate van gaafheid
van het bodemprofiel en de aanwezigheid hierin van archeologische waarden. Hierbij
wordt gekeken naar de bodemopbouw en de mate waarin deze intact is en naar het
voorkomen van archeologische indicatoren, zoals bewerkt en verbrand vuursteen,
aardewerk, bouwmateriaal, metaal, bot en houtskool.

Figuur 2.

Callantsoog, Helmweg 10. Het plangebied gezien vanuit het westen richting het
boerderijcomplex.
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1.2 Locatie en administratieve gegevens (KNA 4.0 LS02)
Het plangebied ligt ten noorden van Groote Keeten en ten noorden van de Helmweg.
Het terrein bestaat deels uit een boerderijcomplex met omliggend erf maar is voor het
grootste deel in gebruik voor de bollenteelt. Het maaiveld ligt op ongeveer 0,1 meter
boven NAP.
Tabel 1.

Callantsoog, Helmweg 10. Administratieve gegevens.

Provincie

Noord-Holland

Gemeente

Schagen

Plaats

Callantsoog

Toponiem

Helmweg 10

Coördinaten hoekpunten

109,835/541,941; 109,794/541,919; 110,027/541,894; 109,928/541,773

Bevoegde overheid

Gemeente Schagen

Opdrachtgever

Bügel Hajema Adviseurs

OM-nr.

4566443100

ISSNnr.

1871 - 269X

Steekproef projectcode

2017-10/02

Geomorfologische context

Vlakte van getijdenafzettingen

Beheer en plaats documentatie De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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2. Bureauonderzoek
2.1 Bronnen
Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied
verzameld. De gebruikte bronnen voor het onderzoek staan aan het eind van dit
rapport. Eén van de bronnen is Archis3, het archeologisch registratie- en
informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze databank
is toegankelijk voor organisaties die werkzaam zijn in de archeologie. Het bevat een
GIS-systeem waarin onder meer een archeologische kaart en aardkundige kaarten
geraadpleegd kunnen worden.
Voor dit onderzoek is een KLIC-melding (nummer 17G393958) gedaan om
na te gaan waar eventuele leidingen en kabels in de grond liggen en een daarmee
gepaard gaande verstoring in de grond te lokaliseren. Hieruit blijkt dat alleen van de
Helmweg naar de boerderij leidingen liggen.
2.2 Fysische geografie (KNA 4.0 LS04)
In de periode na de ijstijden (het Holoceen) smolten de ijskappen en raakte het
Noordzeebekken gevuld met water. Vanaf het moment van binnendringen van de zee
in West-Nederland begon een natuurlijk proces van ophoging van de bodem door de
afzetting van zeezand en zeeklei alsmede door veengroei. Veengroei vond plaats
onder invloed van de stijgende grondwaterspiegel. Dit veen dekte vaak het eerder
gevormde getijdelandschap af. Dit landschap werd gekenmerkt door wadplaten die
voornamelijk uit klei bestaan en kreken waarin en waarlangs voornamelijk zand is
afgezet. Deze gordels van zandige afzettingen zijn ruggen gaan vormen waarop in de
prehistorie hier en daar bewoning plaatsvond. De processen van sedimentatie van
zand en klei en veengroei hielden vanaf 6000 vC min of meer gelijke tred met de
doorgaande relatieve zeespiegelstijging.
Langs de Noordzeekust ontstonden door golfwerking en zeestromingen
strandwallen die zijn opgebouwd uit zand uit het Noordzeebekken. Door de stijging
van de zeespiegel schoven de kustlijn en de daarbij behorende strandwallen steeds
verder naar het oosten op. Rond 4000 vC veranderde dit en werd de WestNederlandse kust, ondanks de doorgaande relatieve zeespiegelstijging, een
aanwaskust. Vanaf die tijd vormden zich jongere strandwallen aan de zeezijde van
oudere strandwallen. Figuur 3 toont uitsneden uit paleogeografische kaarten (Vos &
De Vries 2013). Links boven toont de situatie rond 3850 vC, toen het gebied waarin
het plangebied ligt vrijwel volledig overgroeid was geraakt met veen. Het veengebied
kwam meer en meer onder invloed van de zee te liggen en veranderde rond 2750 vC
in een getijdegebied (Figuur 3 rechts boven). Dit getijdegebied werd doorsneden door
geulen en prielen van waaruit het omliggende (wadden)gebied tweemaal per etmaal
overstroomde. In en direct langs de geulen en prielen werd zand afgezet. Op grotere
afstand hiervan kwam met name klei tot bezinking.
Vanaf ongeveer 1500 vC raakte het getijdegebied langzaam aan weer
overgroeid met veen (Figuur 3 links onder). Rond 1500 nC begon een periode met
kustafslag, waarbij ook grote delen van het eerder gevormde veenlandschap zijn
verdwenen. Het gebied waarbinnen het plangebied ligt, veranderde wederom in een
getijdegebied dat tweemaal per etmaal overstroomde. Ongeveer langs de huidige
kustlijn ontstonden in deze periode de jonge duinen (Figuur 3 rechts onder).

3

Het plangebied ligt op een vlakte van getijdenafzettingen met direct ten zuiden van het
plangebied een ingesloten strandvlakte met vervlakte duinen. De bodems bestaan in
het plangebied uit vlakvaaggronden die zijn gevormd in leemarm en zwak lemig fijn
zand (classificatie bodemkaart Zn21). Het betreft jonge bodems met beginnende
bodemvorming. De grondwatertrap is II, hetgeen betekent dat het slecht ontwaterde
bodems betreft met een gemiddeld laagste grondwaterstand van minder dan 50
centimeter.

Figuur 3.

Callantsoog, Helmweg 10. Uitsneden van paleogeografische kaarten uit
Paleogeografische Kaarten van Nederland, tweede generatie (versie 2.0). Legenda:
lichtgeel is dekzand, bruin is veen, lichtgroen is getijdenafzettingen, geel is duinen en
blauw is water.
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2.3 Archeologie (KNA 4.0 LS01, LS04)
In het laat‐neolithicum bestond het landschap uit kreken en kommen.
Het gebied werd in deze periode doorsneden door plaatsvaste kreken met
duidelijk ontwikkelde oevers die werden geflankeerd door overslaggronden. De
kreekoevers van de geulsystemen in hun eindfase zijn met uitzondering van extreem
hoogwater gedurende het hele jaar exploiteerbaar geweest. In de top van deze oevers
zijn dan ook vegetatie-horizonten gevormd.
De kreken doorsneden in deze periode grote natte komgebieden die vrijwel het
gehele jaar onder water stonden. In deze kommen is onder water klei afgezet. In deze
kommen groeide plaatselijk riet. Deze “rietkommen” worden nu teruggevonden als
dunne veenlaagjes en matig gerijpte klei met liggend blad van riet. Op de overgang
van het laat‐neolithicum naar de bronstijd vond een gebeurtenis plaats waarbij de
verbinding met het Vecht‐bassin verloren ging. Door de verkleining van het bassin
ontstond een vloed gedomineerde delta in oostelijk West‐Friesland en een eb
gedomineerde delta in westelijk West‐Friesland. In de midden‐bronstijd B bestond
oostelijk West‐Friesland uit een volledig verzoet voormalig kwelderlandschap waarin
geen sedimentatie meer optrad, terwijl westelijk West‐Friesland nog steeds een open
estuarium vormde met een geringe mate van sedimentatie. In de late bronstijd trad
opnieuw een belangrijke verandering op. Het Zeegat van Bergen sloot zich, waardoor
in de voormalige eb gedomineerde delta veengroei kon gaan plaatsvinden. Op basis
van enkele waarnemingen van hoogveen verspreid over West-Friesland wordt over het
algemeen aangenomen dat er sprake is geweest van een volledige hoogveenbedekking. Over deze hoogveenbedekking bestaat echter nog de nodige discussie,
zowel over de verspreiding als de oorzaak van veenvorming. Aan de randen van dit
uitgestrekte veengebied kon plaatselijk in de ijzertijd nog gewoond en geakkerd
worden. Dit gebied werd pas in de (late) middeleeuwen weer bewoond nadat de
veengebieden grootschalig werden ontgonnen.
Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart (Alders & Husken, 2007)
ligt het plangebied in een zone van de vijfde categorie. Hier dient archeologisch
onderzoek plaats te vinden bij een plangebied groter dan 10.000 vierkante meter en
bij ingrepen dieper dan 50 centimeter.
In de nabijheid van het plangebied liggen volgens het Archeologisch
informatiesysteem Archis3, drie bekende archeologische vindplaatsen (zie Figuur 4).
Twee hiervan (de zaaknummers 2353028100 en 2354957100) liggen ten
noordwesten van het terrein op een voormalig militair oefenterrein dat in 2011 door
Hollandia archeologen is onderzocht. Hierbij zijn resten gevonden van de gevechten
die in 1799 hebben plaatsgevonden toen hier Engelse troepen zijn geland. Het betreft
skeletresten van een Engelse soldaat met bijbehorende uitrustingsstukken en talrijke
andere metaalvondsten van wapens en munitie die met een metaaldetector zijn
opgespoord. Alle resten zijn dicht onder het oppervlak gevonden. Ten zuiden van het
plangebied zijn in 1990 door de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN)
een munt en scherven uit de Romeinse tijd aangetroffen alsmede aardewerkscherven
uit de vroege middeleeuwen (zaaknummer 3145281100). Ten noorden van het
plangebied ligt een in 2013 door RAAP onderzocht gebied (zaaknummer
2401652100). Dit onderzoek heeft in de nabijheid van het plangebied geen
archeologische vindplaatsen opgeleverd.
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Figuur 4.

Callantsoog, Helmweg 10. Uitsnede van de Archis-kaart. Zaaknummer 4566443100 is
het plangebied. De overige gele terreinen zijn in het verleden archeologisch
onderzocht. De groene stippen zijn locaties van archeologische vindplaatsen.
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2.4 Historische geografie (KNA 4.0 LS03)
Na de eerste Allerheiligenvloed in 1170 bleef pal ten zuiden van het plangebied een
deel van het duinlandschap over als een eiland ('t Oghe). Hierop is Callinge ontstaan.
Vanaf de twaalfde eeuw vonden bedijkingen plaats. De eerste bedijking (voor 1328)
betrof de tegenwoordige Zandpolder ten noorden van het dorp (ten zuiden van het
plangebied). In 1536 werd de Jewel, ten noordoosten van 't Oghe, bedijkt. De
Noordschinkeldijk en Zuidschinkeldijk uit 1552 vormden de verbinding met de
Zijperzeedijk (schinkel betekent verbinding). De Helmdijk, waarlangs het plangebied
ligt, vormt het westelijke verlengde van deze dijk en de noordrand van het voormalige
eiland 't Oghe. Hier lag het Dubbelduin met ten noorden daarvan polder 't Hoekje dat
deel uitmaakte van de polder Koegras. Deze polder is aangelegd na de aanleg van de
Van Oldebarneveltsdijk. Voor de aanleg hiervan werd een keet neergezet en werd de
naam van het al bestaande dorp Dubbelduijn veranderd in ‘Groote Keeten’. Door
deze dijk ontstond een verbinding met het ten noorden gelegen duineiland
Huisduinen. Deze dijk maakte het niet alleen mogelijk om het achterliggende land in
te polderen maar bevorderde aan de zeekant ook de duinvorming.
In Figuur 6 is een uitsnede afgebeeld van de historische topografische kaarten
uit achtereenvolgens 1850, 1880 en 1910. Hierop is te zien dat het plangebied tot
aan het einde van de negentiende eeuw onbebouwd is gebleven. De huidige boerderij
(zie Figuur 5), behalve enkele twintigste eeuwse stallen, is voor het eerst afgebeeld op
de kaart uit 1910.

Figuur 5.

Callantsoog, Helmweg 10. De rond de wisseling van de negentiende en de twintigste
eeuw gebouwde boerderij in het plangebied (tijdens het plaatsen van boring 13).

7

Figuur 6.

Callantsoog, Helmweg 10. Het plangebied (rood omlijnd) op uitsneden van de
historische topografische kaarten uit 1850 (boven), 1880 (midden) en 1910 (onder).
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2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.0 LS05)
Het plangebied ligt op een vlakte van getijdenafzettingen tegen de noordrand van het
voormalige eiland 't Oghe. De eerste historisch gedocumenteerde bebouwing nabij
het plangebied dateert van rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste
eeuw.
Archeologische resten in het plangebied kunnen samenhangen met huisplaatsen
uit de nieuwe tijd die niet op historische kaarten staan. Dergelijke resten zullen met
name pal langs de Helmdijk gelegen hebben en zullen bestaan uit lagen van vuil zand
en klei met bouwmateriaal. Hierin kunnen stookresten voorkomen en resten van
aardewerk en van verbrand en onverbrand bot en dergelijke. Dergelijk materiaal kan
direct vanaf het maaiveld aanwezig zijn. Gezien het ontbreken van historische
bebouwing op kaarten van het gebied is de verwachting voor dergelijke resten echter
hooguit middelhoog. Resten uit de nieuwe tijd kunnen bestaan uit resten van de
gevechten die hier in 1799 hebben plaatsgevonden. Het kan dan gaan om
metaalresten van munitie, uitrustingsstukken, kleding en wapens en om botmateriaal
van gesneuvelde soldaten. De verwachting voor dergelijke resten is hoog in het
plangebied.
Indien zich in de diepere ondergrond bewoonbare kreekruggen of oeverwallen
bevinden, kunnen hierop bewoningsresten uit het neolithicum en/of de bronstijd
voorkomen. Als dergelijke resten aanwezig zijn kunnen deze bestaan uit iets donkerder
gekleurde lagen van zandige afzettingen en/of gerijpte klei met daarin houtskool,
verbrand bot, vuursteen en aardewerk en dergelijke. De kans op dergelijke resten is
echter klein.
Als in het plangebied een uitloper van het pal ten zuiden gelegen duingebied
aanwezig is, geldt een middelhoge verwachting voor resten uit de ijzertijd tot de
vroege middeleeuwen. Resten uit deze periode zijn immers op relatief korte afstand ten
zuiden van het plangebied gevonden. Ook kunnen resten uit deze periode voorkomen
in het veen en al aanwezig zijn vanaf de bouwvoor. Ze kunnen bestaan uit bewerkt en
verbrand bot, voorwerpen van metaal en aardewerkscherven. Indien het veen in het
plangebied volledig verloren is gegaan en er geen duinvorming heeft plaatsgevonden,
is de kans op dergelijke resten laag.
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3. Veldonderzoek
3.1 Aanpak (KNA 4.0 VS01, VS08)
Over het plangebied zijn veertien boorpunten verdeeld in drie west-oost gerichte
boorraaien met telkens vijftig meter afstand tussen de boringen en veertig meter
afstand tussen de boorraaien. Hierdoor ontstaat een boordichtheid van ongeveer zes
boringen per hectare. Op deze manier voldoet de toegepaste boordichtheid volgens
de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB,
2006) als zoekoptie om door een archeologische laag gekenmerkte vindplaatsen uit
alle perioden op te sporen (zoekoptie B2).
Alle boringen zijn geplaatst met een guts met een diameter van drie centimeter
en een edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter en zijn tenminste
doorgezet tot twee meter beneden het maaiveld. Van alle boorpunten is de NAPhoogte bepaald.

Figuur 7.

Callantsoog, Helmweg 10. Boorpuntenkaart. De genummerde punten zijn de
locaties van de boringen. Bron van de ondergrond: Klic.
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3.2 Resultaten veldonderzoek (KNA 4.0 VS02, VS03)
Op 5 oktober 2017 zijn door De Steekproef bv veertien boringen geplaatst in het
plangebied. De ligging van de boorpunten is weergegeven in Figuur 7. De resultaten
van het booronderzoek zijn afgebeeld in Figuur 9 en beschreven in Appendix II.
Het reliëf is in het grootste deel van het plangebied tamelijk vlak. Het maaiveld
ligt rond 0,1 meter boven NAP. In de zuidoosthoek loopt het reliëf enigszins op naar
ruim 0,4 meter boven NAP.
Bovenin alle boringen bevindt zich een humusrijk zandpakket. De dikte van
deze bouwvoor bedraagt ongeveer dertig centimeter. Onder de bouwvoor ligt behalve
in de boringen 9 en 14 een pakket vergraven zand dat bestaat uit schoon geel zand
met daarin brokken humusrijk zand. De dikte van dit pakket loopt uiteen van ongeveer
dertig centimeter in de boringen 7, 8 en 13 tot tachtig centimeter in de boringen 4 en
5. Dit pakket is waarschijnlijk ontstaan ten gevolge van bodemverbeteringswerkzaamheden voor de bollenteelt. Hieronder is een pakket stuifzand aanwezig dat in
veruit de meeste boringen wordt onderbroken door talrijke zeer dunne veenlaagjes.
Het betreft waarschijnlijk vanuit het westen ingestoven zand dat neersloeg in een nat
milieu waarin enige veenvorming plaatsvond. In de boringen 9, 10, 13 en 14 is ook
een pakket duinzand aangetroffen zonder veenlaagjes. Deze boorpunten liggen op het
hoogste deel van het plangebied. In de boringen 9 en 14 is hieronder een enkele
decimeters dik pakket grijs, ongeoxideerd zand aanwezig met daarin enkele
schelpresten. In de boringen 7, 8, 12 en 13 is een soortgelijk zandpakket onder het
pakket door veenlaagjes onderbroken zand waargenomen. Naar beneden toe gaat
het zand in alle boringen over in een kleipakket. Deze klei is slap en wordt vaak
onderbroken door talrijke dunne zandlaagjes. Tevens is in dit kleipakket in de
boringen 1 tot en met 8 en 10 een pakket veen aanwezig van maximaal ongeveer een
decimeter dikte. De top hiervan is duidelijk geërodeerd (zie Figuur 8). In de boringen
7, 8 en 10 ontbreken de zandlaagjes in de onder het veen gelegen klei. In de
boringen 12 en 13 is in de plaats van een veenpakket een pakket door veenlaagjes
onderbroken klei waargenomen.

Figuur 8.

Callantsoog, Helmweg 10. De geërodeerde veenlaag die in de boringen 1 tot en met
8 en 10 is aangetroffen (in dit geval in boring 8).

In geen van de boringen zijn vegetatiehorizonten of vuile lagen aangetroffen die
samen zouden kunnen hangen met voormalige bewoning in of nabij het plangebied.
Op de boorpunten 9, 10, 13 en 14 is nageboord met een edelmanboor met
een diameter van twaalf centimeter. Het zorgvuldig doorzoeken van het hiermee
opgeboorde zand heeft echter geen relevante archeologische indicatoren opgeleverd.
Om deze redenen is het KNA-onderdeel Waardestelling in dit rapport niet nader
uitgewerkt.
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Figuur 9.

Callantsoog, Helmweg 10. Weergave van de resultaten van het booronderzoek in de
vorm van boorprofielen.
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4. Conclusies en Advies (KNA 4.0 VS07)
Het plangebied ligt op een vlakte van getijdenafzettingen tegen de noordrand van het
voormalige eiland 't Oghe. De eerste historisch gedocumenteerde bebouwing in het
plangebied dateert van rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw.
Archeologische resten in het plangebied kunnen samenhangen met huisplaatsen
uit de nieuwe tijd die met name pal langs de Helmdijk gelegen kunnen hebben.
Gezien het ontbreken van historische bebouwing op kaarten van het gebied is de
verwachting voor dergelijke resten echter hooguit middelhoog. De kans op resten die
van voor de nieuwe tijd dateren is hooguit middelhoog. Er geldt wel een hoge
verwachting voor resten van de gevechten die hier in 1799 hebben plaatsgevonden.
Het kan hierbij gaan om metaalresten van munitie, uitrustingsstukken, kleding en
wapens en om botmateriaal van gesneuvelde soldaten.
Indien zich in de diepere ondergrond bewoonbare kreekruggen of oeverwallen
bevinden, kunnen hierop bewoningsresten uit het neolithicum en/of de bronstijd
voorkomen. De kans op dergelijke resten is echter klein. Als in het plangebied een
uitloper van het pal ten zuiden gelegen duingebied aanwezig is, geldt een middelhoge
verwachting voor resten uit de ijzertijd tot de vroege middeleeuwen. Resten uit deze
periode kunnen ook voorkomen in de top van een veenpakket. Indien het veen in het
plangebied volledig verloren is gegaan en er geen duinvorming heeft plaatsgevonden,
is de kans op dergelijke resten laag.
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het
plangebied veertien boringen geplaatst in een dichtheid van zes boringen per hectare.
Hierbij is gebruik gemaakt van een guts met een diameter van drie centimeter en een
edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter.
In de diepere ondergrond van het plangebied zijn getijdenafzettingen
aangetroffen die worden onderbroken door een dun veenpakket waarvan de top door
erosie verloren is gegaan. De slappe klei waaruit de getijdenafzettingen bestaan is
nooit geschikt geweest voor bewoning. Indien het veenpakket een voor bewoning
geschikte top heeft gehad, is ook deze verloren gegaan. De getijdenafzettingen zijn in
het plangebied overstoven met duinzand. Op het grootste deel is dit zand in een nat,
niet voor bewoning geschikt milieu afgezet. Op het zuidoostelijke deel van het
plangebied heeft een zekere mate van duinvorming plaatsgevonden. Het naboren van
dit duinzand met een megaboor heeft echter geen relevante archeologische
indicatoren opgeleverd.
Selectieadvies (KNA 4.0 VS07) door drs. R.P. Exaltus, senior-prospector
Naar aanleiding van de resultaten van het booronderzoek kan de verwachting voor
bewoningsresten uit alle perioden worden bijgesteld tot een lage verwachting. Voor
wat betreft bewoningsresten geven de resultaten van het onderzoek dan ook geen
aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.
De hoge verwachting voor bot- en metaalresten van de gevechten die hier in
1799 hebben plaatsgevonden blijft hoog voor zover het gaat om losse artefacten.
Dergelijke artefacten zijn niet door middel van booronderzoek op te sporen. De kans
op in situ liggende resten is echter klein door de bodemverbeteringswerkzaamheden
die hier hebben plaatsgevonden. Om te voorkomen dat losse artefacten
ongedocumenteerd verloren gaan zou eventueel een metaaldetectie-onderzoek in het

13

plangebied kunnen worden uitgevoerd. Het is echter aan de bevoegde overheid, in dit
geval de gemeente Schagen, om te beoordelen of zij dit noodzakelijk acht.
Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden
gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan
direct melding te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel
5.10 & 5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Schagen.
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Tabel 1: Administratieve gegevens van het plangebied.

Appendix I: Archeologische periode-indeling

paleolithicum:
paleolithicum vroeg:
paleolithicum midden:
paleolithicum laat:
paleolithicum laat A:
paleolithicum laat B:
mesolithicum:
mesolithicum vroeg:
mesolithicum midden:
mesolithicum laat:
neolithicum:
neolithicum vroeg:
neolithicum vroeg A:
neolithicum vroeg B:
neolithicum midden:
neolithicum midden A:
neolithicum midden B:
neolithicum laat:
neolithicum laat A:
neolithicum laat B:
bronstijd:
bronstijd vroeg:
bronstijd midden:
bronstijd midden A:
bronstijd midden B:
bronstijd laat:
Pleistoceen:
Elsterien
Saalien
Weichselien
Holoceen:

ijzertijd:
ijzertijd vroeg:
tot 300.000 BP
ijzertijd midden:
300.000 - 35.000 BP
ijzertijd laat:
35.000 BP – 8.800 vC
35.000 - 18.000 BP
18.000 BP – 8.800 vC romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg:
romeinse tijd vroeg A:
romeinse tijd vroeg B:
romeinse tijd midden:
8.800 - 7.100 vC
romeinse tijd midden A:
7.100 - 6.450 vC
romeinse tijd midden B:
6.450 - 4.900 vC
romeinse tijd laat:
romeinse tijd laat A:
romeinse tijd laat B:
5.300 - 4.200 vC
5.300 - 4.900 vC
middeleeuwen:
4.900 - 4.200 vC
middeleeuwen vroeg:
4.200 - 2.850 vC
middeleeuwen vroeg A:
4.200 - 3.400 vC
middeleeuwen vroeg B:
3.400 - 2.850 vC
middeleeuwen vroeg C:
2.850 - 2.000 vC
middeleeuwen vroeg D:
2.850 - 2.450 vC
middeleeuwen laat:
2.450 - 2.000 vC
middeleeuwen laat A:
middeleeuwen laat B:
2.000 - 1.800 vC
nieuwe tijd:
1.800 - 1.100 vC
nieuwe tijd vroeg:
1.800 - 1.500 vC
nieuwe tijd midden:
1.500 - 1.100 vC
nieuwe tijd laat:
1.100 - 800 vC
2,5 miljoen - 10.000 BP
475.000 - 410.000 BP
200.000 - 130.000 BP
116.000 - 10.000 BP
10.000 BP - heden

vC.:
nC:
BP:

800 - 500 vC
500 - 250 vC
250 - 12 vC
12 vC - 70 nC
12 vC - 25 nC
25 - 70 nC
70 - 270 nC
70 - 150 nC
150 - 270 nC
270 - 450 nC
270 - 350 nC
350 - 450 nC
450 - 1.050 nC
450 - 525 nC
525 - 725 nC
725 - 900 nC
900 - 1.050 nC
1.050 - 1.500 nC
1.050 - 1.250 nC
1.250 - 1.500 nC
1.500 - 1.650 nC
1.650 - 1.850 nC
1.850 – heden

voor Christus
na Christus
Before Present; Present = 1950

Appendix II Boorbeschrijvingen
Boorbeschrijving volgens ASB 5.2
Boor Coördinaten
LDO Lithologie
Nr
GD B BS
K
1
X109.825
28
Z
Y542.022
70
Z
162
Z
220
K
230
V
255
K
2
X109.864
30
Z
Y541.991
73
Z
164
Z
223
K
228
V
260
K
3
X109.903
32
Z
Y541.960
75
Z
165
Z
223
K
228
V
260
K
4
X109.946
29
Z
Y541.932
90
Z
186
Z
222
K
230
V
255
K
5
X109.985
26
Z
Y541.936
88
Z
184
Z
225
K
237
V
260
K
6
X109.823
27
Z
Y541.968
62
Z
163
Z
220
K
230
V
260
K
7
X109.866
30
Z
Y541.940
53
Z
175
Z
192
Z
228
K
234
V
250
K
8
X109.907
28
Z
Y541.914
51
Z
166
Z
186
Z
230
K
233
V
250
K
9
X109.949
35
Z
Y541.883
142
Z
176
Z
235
K
260
K
10
X109.988
27
Z
Y541.859
56
Z
98
Z
215
Z
230
K
242
V
260
K
11
X109.823
26
Z

BZ

B
V

B
H
3
1
1

2
2
3
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3

2
2
3
1
1
2
2
3

Kleur
HK TK
BR
GE
GE
GR
BR
GR
BR
GE
GE
GR
BR
GR
BR
GE
GE
GR
BR
GR
BR
GE
GE
GR
BR
GR
BR
GE
GE
GR
BR
GR
BR
GE
GE
GR
BR
GR
BR
GE
GE
GR
GR
BR
GR
BR
GE
GE
GR
GR
BR
GR
BR
GE
GR
GR
GR
BR
GE
GE
GE
GR
BR
GR
BR

GR
BR
BR

GR
BR
BR

GR
BR
BR

GR
BR
BR

GR
BR
BR

GR
BR
BR

GR
BR
BR

GR
BR
BR

GR

GR
BR

IK

Overige kenmerken
VLK CO PLH Sc SST
h

DO
BR
LI
LI
LI
DO

VL
1

Get
ZL

BR
LI
LI
LI
DO

Get
BOV
VRG

2
1
sl

VL
1

Get
ZL

BR
LI
LI
LI
DO

Get
BOV
VRG

2
1
sl

VL
1

Get
ZL

BR
LI
LI
LI
DO

Get
BOV
VRG

2
1
sl

VL
1

Get
ZL

BR
LI
LI
LI
DO

Get
BOV
VRG

2
1
sl

VL
1

Get
ZL

BR
LI
LI
LI
DO

Get
BOV
VRG

2
1
sl

VL
1

Get
ZL

BR
LI
LI
LI
LI
DO

Get
BOV
VRG

2
1
sl

VL
Mar
Get

1
ZL

BR
LI
LI
LI
LI
DO

Get
BOV
VRG

2
1
sl

GI

BOV
VRG

2
1
sl

AIS
BHN BI

VL
Mar
Get

1
ZL

Get
BOV

LI
LI
LI
DO

sl

DZ
Mar
Get
Get

1
ZL

BR

BOV
VRG

2

DZ
BR

GR

1
LI
LI
LI
DO

sl

VL
1

Get
ZL

Get
BOV

Y541.907

12

13

14

X109.859
Y541.876

X109.894
Y541.843

X109.932
Y541.812

63
181
250
27
58
198
218
230
260
29
52
118
202
223
255
280
32
130
154
210

Z
Z
K
Z
Z
Z
Z
K
K
Z
Z
Z
Z
Z
K
K
Z
Z
Z
K

1
1
2
3
1
1

2
3
1
1

2
3

2

GE
GE
GR
BR
GE
GE
GR
GR
GR
BR
GE
GE
GE
GR
GR
GR
BR
GE
GR
GR

BR
BR
GR
BR
BR

BR

2
1

LI
DO
BR

2
1

VRG
VL
ZL

Get
BOV
VRG

VL

LI

GR
BR

Mar
VL
ZL

LI
DO
BR

Get
BOV
VRG

2

DZ
BR

1

VL

LI

GR

LI
DO
LI
LI

Mar
VL
ZL

Get
BOV

ZL

DZ
Mar
Get

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie:
GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen,
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.
Kleur:
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje,
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel
Overige kenmerken:
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel); DW = doorworteld
VS = veensoorten
SST = Sedimentaire structuren; ZL = zandlagen, VL = veenlagen
BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC= BC-horizont
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, VRG = vergraven
GI = Geologische interpretaties; DZ = duinzand, Mar = marien, Gert = getijdenafzetting
AIS = Archeologische indicatoren; P = puin, Gl = glas, St = (zand)steen
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

@hhnk.nl>
woensdag 25 oktober 2017 14:09
'Ruimtelijkeplannen'
Watertoets plan Helmweg 10, Groote Keeten
17.116638 Digitale Watertoets Helmweg 10 Groote Keeten.pdf

Geachte mevrouw Verheijen,
Op 10 oktober 2017 heeft u een verzoek om watertoets ingediend via de digitale watertoets voor het plan aan de
Helmweg 10 te Groote Keeten. De reactie in het kader van deze digitale watertoets (ons registratienummer
17.116638) is bijgevoegd bij deze e-mail. In deze digitale watertoets is aangegeven dat een zogenaamde normale
procedure moest worden gevolgd, vanwege het raken van het door u opgegeven plangebied van de zoneringen
regionale waterkering en primaire waterlopen. Hierbij mijn reactie als aanvulling op de genoemde digitale
watertoets.
Het plan behelst de sloop van bestaande bebouwing en de bouw van een hotel op dezelfde locatie.

Gebiedsbeschrijving
Het plangebied is gelegen in peilgebied 2020-6 in de polder 't Hoekje. Het ter plaatste geldende streefpeil is
zomer/winter NAP –0,40/-0,85 meter. De waterlopen langs de westkant van het plangebied bevinden zich binnen
1

een onderbemaling. Het gebied watert af middels een stelsel van secundaire- en primaire waterlopen naar het
gemaal 't Hoekje. Daar wordt het water via dit gemaal op de Schermerboezem uitgeslagen.
Waterkwantiteit
Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan geen tot slechts een geringe toename van
verharding en bebouwing tot gevolg heeft. Er hoeven dan ook geen compenserende maatregelen als gevolg van
verhardingtoename te worden genomen. Als te zijner tijd toch blijkt dat er 800 m² of meer verhardingtoename zal
zijn, dient hiervoor tijdig een watervergunning te worden aangevraagd. Onder meer zullen hierbij dan wel
compenserende maatregelen worden voorgeschreven.
U heeft aangegeven dat op dit moment de precieze invulling van het plangebied nog niet bekend is. volgens de
door u ingediende globale schets van het plan, zie hierboven, zal een binnen het plangebied gelegen doodlopende,
secundaire waterloop worden gedempt. Het oppervlak van deze, en eventuele andere, demping dient volledig te
worden gecompenseerd door middel van het graven van extra oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied. Over
de exacte invulling van de compenserende maatregelen treden wij graag met de initiatiefnemer van het plan in
overleg.
Waterkering
Volgens de door u ingediende gegevens heeft het plan geen invloed op de ten zuiden van de Helmweg gelegen
waterkering.
Vergunningen en ontheffingen
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen in het beheer
van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 m² verharding is een watervergunning of ontheffing van
het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van aanvraag en/of werken is het belangrijk om
hierover in een vroeg stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt
voorkomen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die
hiermee is gemoeid.
Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan kunt u vinden op www.hhnk.nl.
Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om de formulieren zo volledig mogelijk in te
vullen. Denkt u in het bijzonder aan de goedkeuring van eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden
voor het verlenen van de vergunning/ontheffing. Voor extra vragen betreffende het indienen van een ontheffingsen/of vergunningsaanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren u om
ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen.
Tot slot
Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoek ik u vriendelijk me een geactualiseerde versie toe te sturen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft kunt u contact met me
opnemen.
Met vriendelijke groet,

Beleidsondersteunend medewerker A
Afdeling Watersystemen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres:
Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard
t. 072-5827231
m. 0610932095
e.
@hhnk.nl
w. www.hhnk.nl

2

Proclaimer:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht
deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?
Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het
hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten
ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de
bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.
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datum
10-10-2017
dossiercode 20171010-12-16179
Project: Bestemmingsplan Helmweg 10, Groote Keeten
Gemeente: Schagen
Aanvrager:
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw

,

Voor het plan Bestemmingsplan Helmweg 10, Groote Keeten heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige
invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent
dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.
Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.
Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen:
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.
LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.
Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Bestemmingsplan Helmweg 10, Groote Keeten. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of
meerdere wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het
eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed
hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard
maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.
DEEL I

Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:
Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering regionale waterkering
- Zonering primaire waterlopen
Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.
DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.
De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.
Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.
Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).
Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.
Waterkwaliteit en riolering
U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.
Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.
Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.
De WaterToets 2014
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10 te Groote Keeten
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Registratienummer: 19.019242
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ERICVANDEVCollege
bbslv0000001189E jelleb
jelleb

Collegevoorstel
Datum collegevergadering: 16/04/2019
Datum
Voorstel van
Afdeling
Openbaar
Portefeuillehouder
Domein
Behandeld in MT
Registratienr.
Onderwerp

23 april 2019
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Ruimte
ja
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19.019242
ontwerp-bestemmingsplan Helmweg 10 Callantsoog

Gegevens ingekomen brief
Afzender
Datum
Registratienr.

P.J. Vos
25 augustus 2016
C-16-0079

Collegebesluit
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan "Helmweg 10, Groote Keeten 2. Het
ontwerpbestemmingsplan "Helmweg 10, Groote Keeten ter inzage te leggen.

Publiekssamenvatting
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het ontwerp-bestemmingsplan Helmweg 10
te Callantsoog vast te stellen voor de realisatie van een hotel met 60 kamers. Het geldende
bestemmingsplan sluit de bouw van een hotel op deze locatie uit. Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan en het
ontwerp ter inzage te leggen voor zienswijzen

Gevraagde besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan "Helmweg 10, Callantsoog";
2. Het ontwerpbestemmingsplan "Helmweg 10, Callantsoog ter inzage te leggen.

Inleiding
Aanleiding
De initiatiefnemer wil op de locatie Helmweg 10 in Callantsoog een hotel met
60 kamers realiseren. Het huidige bestemmingsplan heeft de bestemming ‘Agrarisch’.
De bestemming wordt ‘Horeca-Hotel’ en ‘Groen’. Op 8 februari 2017 heeft uw college
op grond van de uitgebrachte adviezen een positief besluit genomen op de aanvraag
van de initiatiefnemer om het bestemmingsplan te herzien.
Bestuurlijk belang
Collegevoorstel

Pagina 1 van 3

Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde orgaan om het bestemmingsplan
in procedure te brengen. Uw college heeft een positief besluit genomen op de
conceptaanvraag, waarbij u heeft geoordeeld dat door de vervanging van de bestaande
gebouwen die door jarenlange leegstand in zwakke staat verkeren, in een hotel met
groenvoorziening de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. De voorgenomen ontwikkeling voldoet
aan een goede ruimtelijke ordening.

Beoogd maatschappelijk resultaat
De realisatie van een hotel met 60 kamers zorgt voor een aantrekkelijke locatie voor toeristen die
bij uitstek de rust, ruimte en de kust opzoeken en omwonenden.

Kader
-

Het vigerend bestemmingsplan is ‘Buitengebied Zijpe’. De gronden hebben de
enkelbestemming ‘Agrarisch’ en de dubbelbestemmingen ’Waarde - Archeologie 6’,
‘Waterstaat - Waterkering’ en de gebiedsaanduidingen ‘overige zone bollenconcentratiegebied’ en ‘weidevogelleefgebied’. De realisatie van een hotel is in
strijd met de bestemming.

-

Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkeling. Initiatieven worden beoordeeld op de nieuwe
situatie en bekeken wordt of dit initiatief leidt tot een ruimtelijk aanvaardbare situatie.

Argumentatie
Uitvoerbaarheid
De initiatiefnemer heeft onderzoeken aangeleverd ter onderbouwing van zijn verzoek, te weten:
een studie hoe het hotel het best in het landschap kan worden ingepast;
een rapport over de haalbaarheid van de hotelontwikkeling op deze locatie;
een advies over de natuurwaarden;
een archeologisch onderzoek.
Op grond van deze onderzoeken zou een hotel op deze locatie een aanvulling zijn voor de
recreatieve voorzieningen in de regio. Het bestemmingsplan is op voorhand niet onuitvoerbaar.
Met de initiatiefnemer zal een anterieure overeenkomst worden gesloten waarin het verhaal van
de kosten van vergoeding voor geleden planschade wordt geregeld. Op de locatie worden
70 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarmee het voldoet aan het gemeentelijk beleid. In het
plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Nader onderzoek naar
verblijfplaatsen van vleermuizen in de woning en de schuur en beschermde diersoorten als de
bunzing en de hermelijn in het plangebied moet nog plaatsvinden. In september 2019 zullen de
resultaten van dit onderzoek bekend zijn. Op basis van het onderzoek kan worden bepaald of
het plan uitvoerbaar is in het kader van de soortenbescherming van de Wet natuurbescherming.
De uitkomsten van het onderzoek zullen bij de besluitvorming in de gemeenteraad worden
betrokken.

Verbetering ruimtelijke kwaliteit
De thans geldende agrarische bestemming kan niet worden voortgezet bij gebrek aan
bedrijfsopvolging. De boerderij met de twee bedrijfsgebouwen zijn verlaten en in vervallen staat.
De initiatiefnemer wil de bestaande bebouwing slopen en een hotel bouwen. Een deel van de
beschikbare grond wordt als ‘Groen’ bestemd. Het terrein zal in samenhang met de landelijke
omgeving worden ontwikkeld. Het groene gedeelte blijft vooral een open landschap met enige
verruwing.
Het project behelst een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarom is de zogenaamde ladder voor
duurzame verstedelijking doorlopen. Met de trasformatie van het perceel aan de Helmweg 10
wordt gehandeld in lijn met de strekking van de ladder: het tegengaan van leegstand. Het
project voldoet aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

Maatschappelijk draagvlak
Het te realiseren hotel heeft een vernieuwend concept. Het heeft geen receptie en restaurant.
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Het tegenoverliggende restaurant en partycentrum “Brekers” kan en wil hierin voorzien. Hierdoor
is geen sprake van concurrentie tussen het hotel en “Brekers” maar van samenwerking en
gezamenlijk belang.

Financiële consequenties
De kosten voor de realisatie van het plan komen voor rekening van de initiatiefnemer.
Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten waarin het verhaal van de
kosten van vergoeding wegens geleden planschade wordt geregeld. De kosten van de
ambtelijke uren zijn gedekt door het heffen van leges. Het voorgaande betekent dat dit
bestemmingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

Communicatie van het besluit
Het planvoornemen is in het vooroverleg met de provincie Noord-Holland en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besproken De provincie heeft positief
gereageerd. Het plan gaat mogelijk nog via de ARO voor advies. Het HHNK heeft instemmend
gereageerd. Het ontwerpbestemmingsplan zal aan de provincie en het HHNK worden
gezonden.
De initiatiefnemer zal per brief geïnformeerd worden over het collegebesluit en de
vervolgstappen.
Een kennisgeving van uw besluit wordt, volgens de wettelijke procedure gedaan via overheid.nl
(staatscourant en gemeenteblad). Het ontwerpbestemmingsplan wordt geplaatst op ruimtelijke
plannen.nl

Realisatie van het besluit
Na dat het besluit door uw college is genomen, zal het plan ter inzage worden gelegd.
Gedurende deze periode van terinzagelegging kan door iedereen zienswijzen worden
ingediend. Eventuele zienswijzen zullen in een nota worden beantwoord. Na de termijn voor
terinzage ontvangt uw college een nieuw voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan,
met inachtneming van eventuele zienswijzen.

Meegezonden bijlagen
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Helmweg 10, Callantsoog’ bestaande uit regels, verbeelding,
toelichting en bijlagen.
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

plan:

het bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten met
NL.IMRO.0441.BPCOOGHelmweg10-VA01 van de gemeente Schagen;
1.2

identificatienummer

bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlage;
1.3

aanduiding:

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden;
1.4

aanduidingsgrens:

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5

aanduidingsvlak:

een eometrisch bepaald
aanduidingsgrens;
1.6

vlak

met

eenzelfde

aanduiding,

begrensd

door

een

achtererfgebied:

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op
meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw;
1.7

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.8

bedrijfs- of dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bestemd voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht;
1.9

beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van
diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig,
technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij
de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of
uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;
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1.10

bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een
bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / omgevingsvergunning
(ná 1 oktober 2010);
1.11

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.12

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.13

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk;
1.14

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.15

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.16

bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander
materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond
verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse
te functioneren;
1.17

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.18

dienstverlening:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
1.19

erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw, voor zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt;
1.20

erker:

een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een
woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa;
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1.21

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.22

groepsaccommodatie:

een (gedeelte van een) gebouw dat is bestemd voor periodiek recreatief nachtverblijf door
groepen, met permanent daarvoor ingerichte ruimten met gemeenschappelijke
voorzieningen. Een kampeerboerderij en kamp(eer)huis vallen onder het begrip
groepsaccommodatie;
1.23

hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
1.24

horecabedrijf:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al
dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een seksinrichting;
1.25

hotelkamer:

een kamer in een bijbehorend hotel waar een uitsluitend tijdelijk verblijf als gast tegen
betaling is toegestaan en waarbij de kamer beschikt over een bed, toilet, bad en/of
douche, maar geen keuken (faciliteiten);
1.26

maatvoeringsvlak:

een als zodanig aangegeven vlak ter plaatse van de aanduiding “maatvoeringsvlak” ten
behoeve van het indelen van een bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op een
verschil in maatvoering;
1.27

mobiel kampeermiddel:

een tent, tentwagen, kampeerauto, camper, toercaravan of enig ander voertuig of
onderkomen, niet zijnde een bouwwerk, dat naar aard en verschijningsvorm daarmee gelijk
te stellen is, met de bedoeling deze te plaatsen op een kampeerterrein;
1.28

overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk
met wanden is omgeven;
1.29

pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar
is;
1.30

peil:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg
grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van
de bouw;
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3. voor een zich op het strand bevindend gebouw: de bovenkant van de begane
grondvloer van het gebouw;
4. voor een zich op het strand bevindend bouwwerk, geen gebouw zijnde: de voet van
het betreffende bouwwerk;
5. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil;
1.31

permanente bewoning:

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;
1.32

prostitutie:

het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen vergoeding;
1.33

seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang
alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch-pornografische aard plaatsvinden.
Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens
begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.34

staat van horecatypen:

een staat, met verschillende typen van horecabedrijven, die deel uitmaakt van deze regels
als Staat van horecatypen;
1.35

vast kampeermiddel:

een stacaravan, trekkershut of daarmee vergelijkbaar ander recreatief verblijfsmiddel op
een kampeerterrein, welke naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te
blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond (plaatsgebonden) en daardoor als
bouwwerk is aan te merken;
1.36

voorgevel:

de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s);
1.37

voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan;
1.38

woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
2.3

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk;
2.6

de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine;
2.7

overschrijding bouw- c.q. bestemmingsgrenzen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet
meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. waterlopen en waterpartijen,
met de daarbij behorende:
d. speelvoorzieningen;
e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
f. steigers;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. terreinen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2

Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3.5
m bedragen.
3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen
van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van:
een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4
4.1

Horeca - Hotel

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Horeca - Hotel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een hotel;
en tevens voor:
b. aan de onder a genoemde gebruiksfunctie ondergeschikte horecavoorzieningen uit de
categorie 1 en 2 zoals genoemd in de bij de regels behorende bijlage 1 'Staat van
horecatypen';
c. aan de onder a genoemde gebruiksfunctie ondergeschikte dienstverlening in de vorm
van zaalverhuur,
met de daarbij behorende:
d. parkeervoorzieningen;
e. gebouwen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
g. groenvoorzieningen;
h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
i. openbare nutsvoorzieningen;
j. water;
k. tuinen, erven en terreinen.
4.2

Bouwregels

4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd tot een
gezamenlijke maximale oppervlakte van 1500 m2;
b. het aantal hotelkamers mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de
aanduiding 'maximum aantal hotelkamers';
c. er mogen geen (vrijstaande) bedrijfswoníngen worden gebouwd;
d. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan aangegeven
ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)'.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1
m bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag maximaal
2 m bedragen;
c. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;
d. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen.
4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen
van de bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
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d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel laten
gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt
begrepen:
a. het gebruiken of laten gebruiken van bouwwerken en/of gronden ten behoeve van een
bedrijfswoning(en);
b. het gebruiken of laten gebruiken van bouwwerken en/of gronden voor detailhandel;
c. het gebruiken of laten gebruiken van bouwwerken en/of gronden voor de huisvesting
van seizoenarbeiders.
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Artikel 5
5.1

Waterstaat - Waterkering

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de waterkering en de waterbeheersing;
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen,
met de daarbij behorende:
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de
waterkering, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 10 m bedragen;
c. het bouwen en gebruik krachtens deze bestemming mag uitsluitend geschieden:
1. voor zover de belangen van de waterkering dat gedogen;
2. nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijke waterbeheerder.
5.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. de waterkerende functie van de zeewering;
b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de milieusituatie;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2 onder a
ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de aldaar geldende bestemmingsregels van
artikel 4 nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijk waterbeheerder.
5.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
5.5.1 Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het afgraven of ophogen van gronden;
b. het aanbrengen van beplanting.
5.5.2 Uitzondering
De onder 5.5.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor:
a. werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen,
waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken;
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b. werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds
verleende omgevingsvergunning.
5.5.3 Voorwaarden
5.5.3 Voorwaarden
a. De onder 5.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door de
uitvoering van de in 5.5.1 bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel door de
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de waterkerende functie in
onevenredige mate kan worden aangetast.
b. Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.5.1
pleegt het bevoegd gezag overleg met de verantwoordelijke waterbeheerder.
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Hoofdstuk 3
Artikel 6

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van
latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7
7.1

Algemene bouwregels

Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend
indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij
het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is
van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn
opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele
wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
7.2

Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.1
indien:
a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit; of
b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter
plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016',
met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
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Artikel 8
8.1

Algemene gebruiksregels

Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een
bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of
onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende
parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid,
wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota
Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota
gedurende de planperiode.
8.2

Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.1
indien:
a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit; of
b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter
plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016',
met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
8.3

Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel
laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval
wordt begrepen:
a. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie;
b. het gebruik of laten gebruiken van hotelkamers voor permanente bewoning;
c. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting;
d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van standplaatsen voor
kampeermiddelen;
e. het gebruiken dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de
parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van artikel 7.1 of 8.1 niet in
stand wordt gelaten.
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Artikel 9
9.1

Algemene aanduidingsregels

overige zone - weidevogelleefgebied

9.1.1 Aanduidingsomschrijving
de gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - weidevogelleefgebied' zijn
bestemd voor broed- en fourageergebied voor weidevogels de instandhouding van het
weidevogelleefgebied.
9.1.2 Verbod
Het is verboden op of in de in lid 9.1 bedoelde gronden, voor zover deze zijn gelegen buiten
het bouwvlak, zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren:
a. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport- , energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties
of apparatuur;
b. werken en werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of kunnen hebben;
c. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond, alsmede het verrichten van
proefboringen en andere boringen ten behoeve van het winnen van water, delfstoffen
en andere bodemschatten;
d. het planten van houtgewas buiten de bouwvlakken, voor zover op deze
werkzaamheden de Wet natuurbescherming of krachtens die wet vastgestelde
voorschriften niet van toepassing zijn;
e. het bezanden, omzetten en omspuiten van gronden ten behoeve van permanente
bollenteelt.
9.1.3 Uitzondering op het verbod
a. Het in lid 9.1.2 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
1. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming
betreffen;
2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning.
9.1.4 Voorwaarden omgevingsvergunning
a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in 9.1.2 zijn slechts toelaatbaar, indien
daardoor de landschappelijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden
aangetast.
b. In aanvulling op het bepaalde onder a. geldt dat ter plaatse van de aanduiding
'overige zone - weidevogelleefgebied' werken of werkzaamheden die een peilverlaging
tot gevolg hebben of kunnen hebben, slechts toelaatbaar zijn indien daardoor het
graslandkarakter en de functie van de gronden als broed- en fourageergebied voor
weidevogels niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, en dat activiteiten,
buiten de huidige agrarische activiteiten, slechts toelaatbaar zijn indien zij het
weidevogelleefgebied niet verstoren.
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Artikel 10
10.1

Algemene afwijkingsregels

Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in het plan
bepaalde voor:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages;
b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen,
gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien verstande,
dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag bedragen en de
bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen;
c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte
van kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag
bedragen. Met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9
m mag bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet
meer dan 40 m mag bedragen;
d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of
richting van een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig
vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een
afwijking in het belang van een behoorlijke bebouwing is;
e. het bouwen buiten het bouwvlak waarbij de overschrijding niet meer mag bedragen
dan 2 m.
De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend,
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
10.2

mits geen

Groepsaccommodaties

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
8.3, onder a, ten behoeve van het gebruik van een gebouw als groepsaccommodatie, met
dien verstande dat:
a. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden;
b. de nieuwe functie de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omringende
agrarische en overige bedrijven en de woonfunctie van omringende woningen niet
onevenredig beperkt;
c. de activiteit landschappelijk goed is ingepast;
d. de oppervlakte van de ruimten die voor de groepsaccommodatie worden gebruikt ten
hoogste 500 m² bedraagt;
e. de groepsaccommodatie gesitueerd moet zijn in het hoofdgebouw: nieuwbouw ten
behoeve van de groepsaccommodatie is niet toegestaan;
f. ten behoeve van de groepsaccommodatie uitsluitend gedeelde sanitaire voorzieningen
en gedeelde kookgelegenheid aanwezig mogen zijn.
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Artikel 11
11.1

Overige regels

Toepasselijke regelgeving

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel
van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt
deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke)
regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van de tervisielegging van het
ontwerp van dit plan.

245

bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten

Hoofdstuk 4
Artikel 12
12.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van
dat plan.
12.2

Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.

246

bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten

Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
“Regels van het bestemmingsplan 'Helmweg 10 te Groote Keeten' van de gemeente
Schagen."
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1 Staat van horecatypen
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