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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding voor het plan

Voorliggend plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 

"Buitengebied Zijpe" van gemeente Schagen ten behoeve van het verplaatsen van een deel 

van het ter plaatse toegekende bouwvlak en het deels wijzigen van de agrarische 

(bedrijfs)bestemming naar een woonbestemming met de mogelijkheid voor een bedrijf aan 

huis.

In het hoofdstuk "Planbeschrijving" (hoofdstuk 2) wordt het initiatief verder toegelicht, daar is 

ook een situatietekening van de nieuwe situatie opgenomen.

Het huidige bouwvlak is in gedeelde eigendom van de initiatiefnemer en een derde. De 

betreffende derde partij is eigenaar van de woning en de aanwezige bedrijfsbebouwing. 

Deze voert echter geen volwaardige agrarische bedrijvigheid ter plaatse meer uit, waarmee 

de bedrijfswoning in feite wordt gebruikt als burgerwoning. Er vinden ter plaatse echter wel 

nog bedrijfsmatige activiteiten plaats. Om deze reden is het wenselijk het deel van het 

bouwvlak dat in eigendom is van de betreffende derde te wijzigen naar een 

woonbestemming met de mogelijkheid voor het uitvoeren van (kleinschalige) 

bedrijfsmatige activiteiten.

De initiatiefnemer heeft een biologisch bollenteeltbedrijf. Voor de biologische bollenteelt is 

biologische compost nodig. Compost is een donkerbruin, kruimelig product dat bestaat uit 

plantaardige resten die door micro-organismen bijna tot humus zijn afgebroken. Het is een 

humusproduct dat organismen bevat en gemineraliseerde elementen die voedsel zijn voor 

planten. Compost is 100% natuurlijk en brengt leven in de bodem.

Composteren is te vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes 

en dode planten en dieren zich omvormen tot donkerbruine bosgrond. Compost ruikt ook 

enigszins naar bosgrond.

Het bollenafval vanuit het biologisch bollenteeltbedrijf van de initiatiefnemer wordt hiervoor 

gemengd met enigszins houtig materiaal, gesteentemeel en speciale biologische 

toevoegingen en biologisch dynamische preparaten. Het is belangrijk dat de compost de 

juiste temperatuur heeft, dat hij op het juiste moment wordt omgezet en dat er voldoende 

tijd is om de rijping goed te laten verlopen. De initiatiefnemer composteert uitsluitend 

biologisch plantaardig materiaal. Het omzetten gebeurt enkele keren per jaar met een 

kraan.

Compost bevat veel organische stof en verbetert de bodemstructuur doordat voeding en 

organisch materiaal wordt toegevoegd.

Het gebruik van goede compost op de bodem, is de basis van een gezond bodemleven. 

Compost is de voeding voor plant en bodemleven en voor het biologisch bollenteeltbedrijf 

van de initiatiefnemer van levensbelang. Aangezien het bedrijf van de initiatiefnemer een 

biologisch bedrijf betreft, dient de initiatiefnemer uitsluitend biologische compost te 

gebruiken en deze is niet te koop. Hierdoor moet de initiatiefnemer zelf de compost 

produceren.

De initiatiefnemer voert ter plaatse, ten behoeve van het biologische bollenteeltbedrijf van 

de initiatiefnemer, derhalve biologische compostering uit in de open lucht, waarbij deze 

streeft naar de beste kwaliteit. Voor de biologische compostering mogen uitsluitend 

biologische materialen worden gebruikt welke voldoen aan de strenge regelgeving ten 

aanzien van biologische landbouw.

Vanuit milieuwetgeving dient deze biologische compostering, vanwege de omvang, echter 

inpandig plaats te vinden en dient ten aanzien van gevoelige objecten (woningen) 

voldoende afstand aangehouden te worden.

Om hieraan te kunnen voldoen wenst de initiatiefnemer te voorzien in een nieuwe 
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landbouwschuur waarin de biologische compostering kan worden uitgevoerd. Binnen het 

huidige bouwvlak is echter onvoldoende ruimte beschikbaar om dan ook nog aan de 

minimale afstand tot gevoelige objecten te kunnen voldoen. Om deze reden is een 

verplaatsing van een deel van het bouwvlak noodzakelijk.

In het geldende bestemmingsplan is geen wijzigingsbevoegdheid of afwijkingsmogelijkheid 

opgenomen om het bouwvlak deels te verplaatsen en daarbij ook een deel van de 

bestemming te wijzigen in een woonbestemming met de mogelijkheid voor bedrijfsmatige 

activiteiten.

De gewenste ontwikkeling past daarmee niet binnen het bepaalde in het geldende 

bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven in principe medewerking te willen 

verlenen met de voorgenomen ontwikkeling, mits hiervoor een partiële herziening op het 

bestemmingsplan wordt opgesteld conform artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). Voorliggend document dient als toelichting waarin nader wordt gemotiveerd 

waarom de ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt en deze niet zal leiden tot 

onevenredige bezwaren op ruimtelijk en/of milieutechnisch vlak. 

1.2  Planlocatie

De planlocatie is gelegen aan Ruigeweg 28 te Sint Maartensbrug en ligt aan de zuidwest 

kant van Sint Maartensbrug in het landelijk gebied van gemeente Schagen. De locatie is 

kadastraal bekend onder gemeente Zijpe, sectie F, nummers 2270, 2271. In de volgende 

figuur is de topografische ligging van de locatie weergegeven. 

Uitsnede topografische kaart locatie. 
Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl.
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1.3  Geldende bestemmingsplannen

Ter plaatse is het bepaalde uit het bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" van de gemeente 

Schagen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 22 april 2014, onverkort van 

toepassing.

Zoals te zien in de volgende figuur is ter plaatse de bestemming 'Agrarisch' en de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' toegekend. Tevens zijn ter plaatse de 

aanduidingen 'bouwvlak', 'overige zone - weidevogelleefgebied' en 'overige zone - 

bollenconcentratiegebied' van toepassing. 

Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan. 
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de bepalingen uit het geldende 

bestemmingsplan. In het geldende bestemmingsplan is eveneens geen 

afwijkingsmogelijkheid en/of wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de voorgenomen 

ontwikkeling mogelijk te maken. Om deze reden is het noodzakelijk het geldende 

bestemmingsplan gedeeltelijk te herzien met een partiële herziening (ook wel 

postzegelbestemmingsplan genoemd). De gemeente heeft aangegeven in principe 

medewerking te willen verlenen, mits wordt aangetoond dat de ontwikkeling niet zal leiden 

tot bezwaren op ruimtelijk en/of milieutechnisch vlak. Middels voorliggende toelichting 

wordt de ontwikkeling nader gemotiveerd en wordt aangetoond dat deze niet zal leiden 

tot onevenredige bezwaren op ruimtelijk en/of milieutechnisch vlak. 

1.4  Leeswijzer

Deze toelichting is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige en gewenste situatie en bevat een beschrijving van 

de situatie ter plaatse zoals momenteel bekend en de gewenste situatie ter plaatse na 

realisatie van de plannen van de initiatiefnemer.
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Hoofdstuk 3 gaat in op de vigerende beleidskaders. Hierin worden de plannen van de 

initiatiefnemer getoetst aan het ruimtelijk beleid van het Rijk, de provincie en de 

gemeente.

Hoofdstuk 4 gaat in op de toetsing van het plan aan de aspecten milieu, ecologie, 

archeologie en cultuurhistorie, verkeer en parkeren en water. Hierin worden verschillende 

bureaustudies beschreven en, indien van toepassing, uitgevoerde aanvullende 

onderzoeken beschreven.

Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoerbaarheid van het plan. Hierin worden de financiële en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan getoetst en wordt kort ingegaan op het 

aspect handhaving.

Hoofdstuk 6 bevat de wijze van bestemmen. Hierin wordt nader gespecificeerd welke 

onderdelen een bestemmingsplan hoort te bevatten en welke bijzondere bepalingen 

ten aanzien van voorliggend plan van toepassing zijn. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

2.1.1  Gebiedsprofiel

De locatie is gelegen in het landelijk gebied van gemeente Schagen.

De omgeving van de locatie bestaat voornamelijk uit agrarische landbouwgrond. De 

verkavelingsstructuur betreft een blokverkaveling met een relatief grootschalige opzet. De 

onderlinge kavels worden gescheiden door kavelsloten en/of lijnen in het landschap.

In de nabije omgeving van de locatie zijn enkele agrarische bedrijven en burgerwoningen 

gelegen. 

2.1.2  Ruimtelijke structuur

Op de locatie is momenteel een agrarisch bedrijf aanwezig. Ter plaatse is daarvoor een 

bouwvlak van ongeveer 1 hectare toegekend.

Het huidige bouwvlak is momenteel echter in gedeelde eigendom van de initiatiefnemer en 

een derde. De aanwezige bebouwing is in gebruik en eigendom van de betreffende derde. 

Deze heeft de bebouwing niet langer in gebruik voor een volwaardige agrarische 

bedrijfsvoering, waarmee de bedrijfswoning in feite wordt gebruikt als burgerwoning. Bij de 

woning worden nog wel (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd.

De initiatiefnemer heeft, elders, momenteel een biologisch bloembollenteeltbedrijf in 

gebruik. Bij een biologisch bollenteeltbedrijf mag uitsluitend biologische compost worden 

gebruikt. Deze is niet te koop, waardoor de initiatiefnemer deze zelf dient te produceren. 

Voor biologische compost mogen uitsluitend biologische materialen worden gebruikt die 

moeten voldoen aan strenge eisen en regelgeving ten aanzien van biologische landbouw.

Voor de noodzakelijke productie van de biologische compost voert de initiatiefnemer op 

zijn deel van de gronden biologische compostering in de buitenlucht uit. Er is ter plaatse van 

de noodzakelijke biologische compostering geen bouwvlak aanwezig, waarmee deze 

activiteit buiten het bouwvlak plaatsvindt.

In de volgende figuur is een luchtfoto opgenomen van de huidige situatie. 
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Luchtfoto huidige situatie ter plaatse. 
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.

2.2  Gewenste situatie

2.2.1  Ruimtelijke structuur

Om het gebruik van de woning als burgerwoning positief te bestemmen is de gemeente, op 

verzoek van de initiatiefnemer, voornemens de bestemming van het deel van het bouwvlak 

dat in eigendom is van de betreffende derde te wijzigen in een woonbestemming. Omdat 

ter plaatse nog (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd is het wenselijk 

binnen de woonbestemming eveneens te voorzien in de mogelijkheid voor (kleinschalige) 

bedrijvigheid.

De initiatiefnemer wenst, om aan milieuwetgeving te voldoen van waaruit de 

compostering inpandig dient plaats te vinden, een nieuwe landbouwschuur van ongeveer 

1.400 m² op te richten. Deze nieuwe landbouwschuur zal worden opgericht ten behoeve 

van de biologische compostering. Deze zal daarmee geheel inpandig gaan plaatsvinden. 

In de regels behorende bij dit plan zal de landbouwschuur voor biologische compostering 

worden aangeduid als zijnde een overdekte composteerhal.

Momenteel wordt per jaar ongeveer 600 m³ aan materiaal per jaar op biologische wijze 

gecomposteerd in de buitenlucht. Dit is de maximaal toelaatbare hoeveelheid op basis van 

het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Bij de voorgenomen ontwikkeling zal per jaar ongeveer 

1.200 m³ aan materiaal worden aangevoerd, waarvan gemiddeld 1.000 m³ aan biologische 

compost over blijft en wordt aangewend voor bemesting van de eigen landbouwgrond 

ten behoeve van de biologische bollenteelt van de initiatiefnemer. Hiermee valt de 

activiteit niet langer onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer, maar is deze 

milieuvergunningsplichtig. Momenteel is er voor de activiteiten een gedoogbeschikking 

afgegeven. Hierin zijn voorwaarden voor de biologische compostering opgenomen. Na 

 15



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

realisatie van het project zullen de voorwaarden uit deze gedoogbeschikking worden 

opgenomen in de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu.

Ten behoeve van het terugbrengen van de hinder aan de omgeving zal de biologische 

compostering inpandig in de nieuw op te richten landbouwschuur plaats gaan vinden. 

Hiermee zal met de gewenste ontwikkeling sprake zijn van een verbeterd woon- en 

leefklimaat in de omgeving. De hinder aan de omgeving zal met de voorgenomen 

ontwikkeling alleen maar afnemen.

De biologische compostering is noodzakelijk voor de biologische bollenteelt van de 

initiatiefnemer. Bij biologische bollenteelt mag uitsluitend biologische compost worden 

gebruikt. Deze is niet te koop en dient derhalve door de initiatiefnemer zelf te worden 

geproduceerd. De biologische compostering dient te voldoen aan de strenge eisen die 

gelden vanuit de biologische landbouw. Derhalve mogen alleen materialen worden 

gebruikt die zijn toegestaan vanuit de biologische regelgeving. Daarbij is gebruik van 

materialen die met schadelijke bestrijdingsmiddelen zijn behandeld niet toegestaan. 

Dergelijke materialen worden derhalve dan ook niet aan de biologische composthoop 

toegevoegd.

Vanuit de voorschriften uit de gedoogbeschikking, welke zullen worden overgenomen in de 

omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, zijn de vaste afstanden van inrichtingen 

ten behoeve van compostering tot gevoelige objecten zoals zijn opgenomen in het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer van kracht gebleven. Dit betekent dat de gewenste nieuwe 

hal voor biologische compostering op minimaal 50 meter van gevoelige objecten dient te 

worden opgericht.  Binnen het huidige bouwvlak is onvoldoende ruimte om aan deze 

afstand te kunnen voldoen. Om deze reden is een verplaatsing van een deel van het 

bouwvlak noodzakelijk. Het gaat daarbij uitsluitend om verplaatsing van (een deel van) 

een bestaand bouwvlak en niet om het toevoegen van een nieuw bouwvlak.

De locatie waarop de gewenste landbouwschuur voor biologische compostering zal 

worden opgericht is momenteel al in gebruik voor biologische compostering in de open 

lucht en is derhalve reeds geheel verhard. Concreet zal er daarmee geen sprake zijn van 

een toename van het verharde oppervlak.

Voor de biologische compostering is het, met name in de droge perioden, noodzakelijk dat 

deze op voldoende wijze wordt natgehouden. Daarnaast is het in natte perioden wenselijk 

het overschot aan water te kunnen opvangen en op natuurlijke wijze te kunnen filteren. Om 

dit mogelijk te maken heeft de initiatiefnemer ter plaatse reeds voorzien in een vijver met 

helofytenfilter. Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van helofyten (tweejarige- of 

vaste planten waarvan enkel de onder water zittende knoppen een ongunstige periode, 

zoals een winter, overleven) afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het 

milieu.

De planten in helofytenfilters leveren zelf niet de grootste bijdrage aan de zuivering, dit 

gebeurt vooral door bacteriën die in de bodem leven. De planten zorgen wel in hoge mate 

voor een goed leefklimaat voor die bacteriën. Rondom de wortels van de planten leven 

talloze bacteriën die zuurstof nodig hebben. In de helofytenfilters werken de planten als een 

soort zuurstofpomp die via de wortels zuurstof onder het wateroppervlak inbrengen. De 

bacteriën zetten afvalstoffen uit het water om in voedingsstoffen voor zichzelf en voor de 

planten. Verder naar onderen in een helofytenfilter zijn bacteriën die zonder zuurstof leven 

actief. Deze voeden zich onder andere met de afvalstoffen van de zuurstofminnende 

bacteriën hoger in het filter. Zo wordt het water op een natuurlijke manier gezuiverd, zonder 

dat er stoffen behoeven te worden toegevoegd. Het zuiveringsrendement van 

helofytenfilters is hoog terwijl het energiegebruik laag of vrijwel nihil is.

De vijver met helofytenfilter dient daarmee een multifunctioneel doel. Enerzijds dient het als 

opvang en zuivering van het overschot aan water uit het compost. Anderzijds dient het als 

voorraad van gezuiverd water dat, als de biologische compost te droog is, kan worden 

toegevoegd aan de biologische compost om het voldoende nat te houden. Ten slotte 
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heeft de vijver met helofytenfilter een waterbergende functie.

In de volgende figuur is de gewenste situatie in een situatietekening weergegeven. Deze is 

niet op schaal. Voor een volledige tekening op schaal, waarin ook de situatie is 

opgenomen, wordt verwezen naar bijlage 1 van deze toelichting. 

Situatietekening gewenste situatie. 
Bron: DLV Advies.

2.2.2  Landschappelijke inpassing

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 

niet verloren gaat maar, als mogelijk, juist wordt versterkt. Tevens is vanuit het ruimtelijke 

beleid een goede landschappelijke inpassing een vereiste.

Ten behoeve van de landschappelijke inpassing zal tussen het huidige bouwvlak en het te 

verplaatsen deel van het bouwvlak worden voorzien in nieuwe erfbeplanting. Hiermee 

ontstaat een groene buffer tussen de landbouwschuur voor biologische compostering van 

de initiatiefnemer en de woning met bedrijfsmatige activiteiten van de betreffende 

mede-eigenaar.

Bij de gewenste landschappelijke inpassing zal worden voorzien in streekeigen beplanting. 
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Daarbij zal gebruik worden gemaakt van voldoende voedselhoudende beplanting zodat 

verschillende diersoorten de kans krijgen zich hier te ontwikkelen.

De plaats van de voorgenomen landschappelijke inpassing is weergegeven in de situatie bij 

de tekening op schaal, zoals is opgenomen als bijlage 1 van deze toelichting.

Daarnaast zal, zoals weergegeven in indicatieve sfeerbeelden in de volgende figuren, de 

nieuwe loods aan één zijde worden voorzien van een grondwal met groene beplanting. 

Hiermee wordt bijgedragen aan de groene en natuurlijke uitstraling. 

Sfeerbeeld (3D) grondwal met beplanting tegen gevel gewenste nieuwe loods. 
Bron: DLV Advies.

Sfeerbeeld (3D) grondwal met beplanting tegen gevel gewenste nieuwe loods. 
Bron: DLV Advies.

Ten slotte zal tussen het perceel waarop de nieuwe loods voor biologische compostering zal 

worden gerealiseerd en het perceel met de woning welke zal worden omgeschakeld naar 

burgerwoning met bedrijvigheid aan huis worden voorzien in beplanting. Hierbij is gekozen 

voor beplanting die een positieve bijdrage levert aan het landschap. De voorgenomen 

wijze van beplanting is weergegeven in de tekening zoals is opgenomen als bijlage 2 bij 

deze toelichting.
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De realisatie en instandhouding van de voorgenomen landschappelijke inpassing is als 

voorwaardelijke verplichting in de regels behorende bij dit plan opgenomen, waarmee de 

landschappelijke inpassing wordt geborgd.

Hiermee kan worden gesteld dat ter plaatse wordt voorzien in een goede landschappelijke 

inpassing. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft de Rijksoverheid haar visie op de 

ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en de manier waarop zij 

hiermee om zal gaan. Daarmee biedt het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in 

de periode tot 2028 wil nemen, om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 

te houden. In de SVIR maakt het Rijk helder welke nationale belangen zij heeft in het 

ruimtelijk en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de 

Rijksoverheid worden ingezet.

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Het Rijk gaat 

zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het 

versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale 

belangen. De Rijksoverheid brengt het aantal procedures en regels stevig terug en brengt 

eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en 

monumenten. Het Rijk wil de beperkte beschikbare middelen niet versnipperen. Het 

investeert dáár waar de nationale economie er het meest bij gebaat is, in de stedelijke 

regio’s rond de main-, brain- en greenports inclusief de achterlandverbindingen. Om nieuwe 

projecten van de grond te krijgen zoekt het Rijk samenwerking met marktpartijen en andere 

overheden.

Zo lang er geen sprake is van een nationaal belang zal het rijk de beoordeling en uitvoering 

van ontwikkelingen dus aan de provincies en gemeenten overlaten. De uitgangspunten uit 

de SVIR zijn juridisch verankerd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). In 

het Barro is aangegeven welke gebieden, of projecten, van nationaal belang zijn en 

aanvullende toetsing behoeven.

Om te bepalen of sprake is van strijdigheid met de belangen uit de SVIR dient daarom 

verder getoetst te worden aan het Barro. Verdere toetsing aan ruimtelijke en 

milieutechnische belangen vindt plaats aan het provinciaal beleid. 

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Op 17 december 2011 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte gedeeltelijk in 

werking getreden. Deze nieuwe AMvB Ruimte heeft de eerdere ontwerp AMvB Ruimte 2009 

vervangen. Juridisch wordt de AMvB Ruimte aangeduid als Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is op 1 oktober 2012 geactualiseerd en is vanaf die 

datum geheel in werking getreden. Met de inwerkingtreding van het Barro naast het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro), is de juridische verankering van de uitgangspunten uit de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte compleet.

In het Barro zijn de nationale belangen die juridische borging vereisten opgenomen. Het 

Barro is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen. Het Barro is deels opgebouwd uit hoofdstukken afkomstig van de 

ontwerp AMvB Ruimte die eind 2009 is aangeboden en deels uit nieuwe onderwerpen. Per 

onderwerp worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen 

moeten voldoen.

Het besluit bepaalt tevens:

"Voor zover dit besluit strekt tot aanpassing van een bestemmingsplan dat van kracht is, stelt 

de gemeenteraad uiterlijk binnen drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit 

 20



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

een bestemmingsplan vast met inachtneming van dit besluit." 

Volgens de toelichting bij dit artikel geldt als hoofdregel, dat de regels van het Barro alleen 

van toepassing zijn wanneer na inwerkingtreding van het Barro een nieuw bestemmingsplan 

voor het eerst nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt binnen de aangegeven 

projectgebieden. Alleen wanneer het Barro expliciet een aanpassing van 

bestemmingsplannen vergt, omdat een reeds bestaand bestemmingsplan binnen een of 

meerdere van de projectgebieden is gelegen, dan moet dat binnen drie jaar gebeuren.

Het Barro draagt bij aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen van 

nationaal belang en "vermindering van de bestuurlijke drukte". Belemmeringen die de 

realisatie van de genoemde projecten zouden kunnen frustreren of vertragen worden door 

het Barro op voorhand onmogelijk gemaakt.

Daar staat tegenover dat de regelgeving voor lagere overheden weer wat ingewikkelder is 

geworden. Gemeenten die een bestemmingsplan opstellen dat raakvlakken heeft met een 

of meerdere belangen van de projecten in het Barro, zullen nauwkeurig de regelgeving van 

het Barro moeten controleren. Het Barro vormt daarmee een nieuwe, dwingende checklist 

bij de opstelling van bestemmingsplannen.

In het Barro zijn de projecten van nationaal belang beschreven. Deze projecten zijn in beeld 

gebracht in de bij het Barro behorende kaarten. De locatie is niet in een van de 

aangewezen projectgebieden gelegen.

Hiermee zijn de bepalingen uit het Barro niet van toepassing op de planlocatie en is geen 

sprake van strijdigheid met de nationale belangen. 

3.1.3  Ladder duurzame verstedelijking

Ingevolgde artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de zogenaamde 

Ladder voor duurzame verstedelijking, dient de toelichting bij een bestemmingsplan, waarin 

een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt maakt, een beschrijving te bevatten van 

de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Een stedelijke ontwikkeling is als volgt gedefinieerd:

"ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen." 

De gewenste (inpandige) biologische compostering is op basis van deze definitie niet aan te 

merken als een stedelijke ontwikkeling. Daarnaast is bij de gewenste ontwikkeling sprake 

van een reeds bestaand bouwvlak met bestaande bouwmogelijkheden. Dit bouwvlak zal 

(deels) worden verplaatst en zal dezelfde bouwmogelijkheden bieden. Er worden daarmee 

geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

De woning kan, gezien er sprake is van het positief bestemmen van de woning als 

burgerwoning, kan mogelijk op basis van de definitie voor een stedelijke ontwikkeling als 

"woningbouwlocatie" worden gezien. Op basis van jurisprudentie (uitspraken ABRvS 28 juni 

2017, 201608869/1/R3, Dongeradeel) is echter bepaald dat wanneer een bestemmingsplan 

voorziet in niet meer dan 11 woningen die gelet op hun onderlinge afstand als één 

woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Bro, kunnen worden 

aangemerkt, deze ontwikkeling in beginsel niet als een stedelijke ontwikkeling kan worden 

aangemerkt.

Er is bij de voorgenomen ontwikkeling sprake van slechts één woning die, gezien de ligging 

en onderlinge afstand, niet als één woningbouwlocatie met andere woningen kan worden 

aangemerkt. Er is derhalve bij de voorgenomen ontwikkeling geen sprake van een stedelijke 
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ontwikkeling. Verdere toetsing aan de Ladder duurzame verstedelijking is daarmee niet 

vereist. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040

De provincie Noord-Holland heeft op 2 november 2010 de Structuurvisie Noord-Holland 2040 

vastgesteld. Deze is verschillende keren herzien middels een partiële herziening. De meest 

recente versie is op 2 maart 2015 in werking getreden.

De Structuurvisie Noord-Holland 2040 bevat de visie van de provincie op het ruimtelijk beleid 

in hoofdlijnen en biedt de kaders voor de verdere beleidsontwikkelingen.

Het grondgebied van de provincie is opgedeeld in verschillende typen gebieden waarbij per 

(deel)gebied eigen beleidsuitgangspunten gelden. Vanuit de verschillende 

gebiedstyperingen is de locatie gelegen in een gebied dat is aangemerkt als 

'aandijkingenlandschap', 'zoekgebied voor grootschalige windenergie', 'kleinschalige 

oplossingen voor duurzame energie', 'fijnmazige waterberging', 'gebied BBG (bestaand 

bebouwd gebied)', 'bollenconcentratiegebied' en 'gebied voor grootschalige landbouw'. 

Aandijkingenlandschap:

De locatie is gelegen in een aandijkingenlandschap. De karakteristiek van dit landschap 

wordt gekenmerkt door de kernkwaliteiten van het landschap. Deze zijn onder te verdelen 

in archeologie en tijdsdiepte (tezamen 'ondergrond'), aardkundige waarden, historische 

structuurlijnen, cultuurhistorische objecten en openheid, duisternis en stilte (tezamen 

'landschaps-DNA') en dorps-DNA.

Bij ontwikkelingen in het landschap gaat de provincie uit van ontwikkelingsgerichte 

benadering, waarbij behoud van de gelaagdheid van het landschap centraal staat. De 

voorgenomen ontwikkeling is relatief kleinschalig van aard. De structuur van het landschap 

zal met de voorgenomen ontwikkeling niet onevenredig worden aangetast. Met de 

gewenste positionering van de gewenste landbouwschuur is rekening gehouden met 

zichtlijnen vanuit omliggende bebouwing. Daarnaast vinden geen grootschalige ingrepen 

in de bodem plaats. De structuur en gelaagdheid van het landschap zal daarmee niet 

onevenredig worden aangetast.

De locatie is niet gelegen in een aardkundig waardevol gebied, waarmee geen 

aardkundige waarden onevenredig zullen worden aangetast.

Bij de gewenste ontwikkeling wordt slechts op kleinschalige schaal gebouwd. Er is nauwelijks 

of geen sprake van lichtuitstraling naar buiten, waarmee de openheid en donkerte van het 

landschap niet in onevenredige mate zal worden aangetast.

De locatie is niet in of nabij een dorpskern gelegen, waarmee geen sprake zal zijn van 

mogelijke aantasting van het dorps-DNA.

Hiermee kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het 

aandijkingenlandschap. 

Zoekgebied voor grootschalige windenergie:

De provincie heeft in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen gebieden aangewezen 

die mogelijk geschikt zijn voor grootschalige windenergie. De voorgenomen ontwikkeling 

zal de realisatie van de voorzieningen van windenergie niet in de weg staan. 

Kleinschalige oplossingen duurzame energie:

De provincie stimuleert binnen deze gebieden initiatieven in het kader van het opwekken 
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van duurzame energie op kleinschalig niveau. De voorgenomen ontwikkeling staat 

dergelijke initiatieven niet in de weg. 

Fijnmazige waterberging:

Het gehele grondgebied van de provincie Noord-Holland is aangemerkt als gebied voor 

fijnmazige waterberging. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor realisatie van de 

fijnmazige waterberging. Zoals nader omschreven in de paragraaf "Wateraspecten" 

(paragraaf 4.6) zal de voorgenomen ontwikkeling geen onevenredig nadelige effecten 

hebben op de waterhuishouding ter plaatse en zal de ontwikkeling de realisatie van de 

fijnmazige waterberging niet in de weg staan. 

Bestaand bebouwd gebied:

Buiten het bestaand stedelijk gebied is voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen eerst een 

aanvullende toetsing nodig. Bij de voorgenomen ontwikkeling is echter geen sprake van 

een stedelijke ontwikkeling. 

Bollenconcentratiegebied en gebied voor grootschalige landbouw:

In de zone voor grootschalige landbouw is ruimte voor schaalvergroting, 

structuurverbetering en (mondiaal) concurrerende productielandbouw, de bijbehorende be- 

en verwerking, handel en distributie en het uitplaatsen van groeiende bedrijven uit stedelijk 

of kwetsbaar gebied. Voor bollenteelt heeft de provincie clustergebieden aangewezen. 

Deze gebieden zorgen voor ruimtelijke clustering van de sector, wat leidt tot economische 

en landschappelijke voordelen. De toeleverende en uitbestedende bedrijven kunnen zich in 

de nabijheid vestigen. Dit levert voordelen op voor milieu en logistiek.

De trend naar schaalvergroting en specialisatie zal zich voortzetten vanuit een economisch 

perspectief. Deze trend brengt ook de behoefte aan grotere bouwpercelen met zich mee. In 

dit gebied zijn agrarische bouwpercelen van 2 hectare mogelijk. Grotere bouwpercelen zijn 

in dit gebied alleen mogelijk met een ontheffing van Gedeputeerde Staten.

Bij de voorgenomen ontwikkeling is geen sprake van een bouwperceel van meer dan 2 

hectare. Hiermee past de ontwikkeling binnen de uitgangspunten voor de betreffende 

gebieden. 

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen 

de beleidskaders zoals zijn verwoord in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 van de 

provincie Noord-Holland. 

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening

Op 2 november 2010 heeft de provincie Noord-Holland de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening vastgesteld. Deze is verschillende keren gewijzigd en geactualiseerd. De meest 

recente versie van de Provinciale Ruimtelijke Verordening is op 1 maart 2017 geconsolideerd 

en in werking getreden.

De Provinciale Ruimtelijke Verordening bevat een vertaling van het ruimtelijke beleidskader 

uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040 naar concrete regels, waarmee de ruimtelijke 

beleidsvisie van de provincie juridisch is verankerd.

Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening is de locatie gelegen in een gebied dat nader 

is aangemerkt als 'weidevogelleefgebied', 'Gebied voor grootschalige landbouw', 

'bollenconcentratiegebied' en 'kleinschalige oplossingen voor duurzame energie'. 

Weidevogelleefgebied:
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Ten aanzien van weidevogelleefgebieden is in artikel 25 van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening gesteld dat uitbreiding van bebouwing alleen is toegestaan in een bestaand 

bouwvlak of een uitbreiding daarvan. Bij de gewenste ontwikkeling wordt bebouwing 

opgericht in een bestaand bouwvlak. Dit bouwvlak zal echter wel voor een deel worden 

verplaatst. In het derde lid van artikel 25 is echter eveneens een mogelijkheid voor nieuwe 

bebouwing opgenomen buiten een bouwvlak of uitbreiding daarvan, mits netto gezien 

geen verstoring plaatsvindt van het weidevogelleefgebied.

Bij de gewenste ontwikkeling wordt een deel van het bouwvlak verplaatst, zodat vanuit 

milieuwetgeving aan de vereiste afstanden kan worden voldaan. Netto gezien zullen de 

mogelijkheden voor de bebouwde oppervlakte niet toenemen (er is reeds sprake van een 

bouwvlak en daarbinnen kan reeds bebouwing worden opgericht). Er is geen sprake van 

uitbreiding van een bouwvlak, waarmee het ruimtebeslag gelijk blijft. Daarnaast is het deel 

waarop de gewenste landbouwschuur zal worden gebouwd reeds geheel verhard. Er is 

daarmee netto gezien geen verlies aan areaal van het weidevogelleefgebied. Daarmee is 

er dus netto gezien geen sprake van verstoring van het gebied, waarmee de voorgenomen 

ontwikkeling op basis van artikel 25, derde lid, onder d van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening mogelijk kan worden gemaakt. 

Gebied voor grootschalige landbouw:

Binnen de gebieden voor grootschalige landbouw is, op basis van artikel 26, een 

bouwperceel van maximaal 2 hectare mogelijk voor een agrarisch bedrijf. Het bouwvlak 

van de initiatiefnemer heeft een omvang van ongeveer 1 hectare. Het te verplaatsen deel 

van het bouwvlak is ongeveer 0,415 hectare groot. De maximale omvang voor een 

bouwperceel in deze gebieden zal daarmee niet worden overschreden.

Naast de maximale omvang voor een bouwperceel wordt ook artikel 15 van toepassing 

verklaard. Artikel 15 bevat bepalingen ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in het 

buitengebied. Hierbij staat behoud van kernkwaliteiten, openheid van het landschap (met 

daarbij stilte en duisternis), behoud van de historische structuurlijnen en behoud van 

cultuurhistorische objecten centraal.

De voorgenomen ontwikkeling is relatief kleinschalig van aard en zal daarmee geen 

onevenredige invloed hebben op de structuur en openheid van het landschap. Met de 

gewenste inrichting en positionering is rekening gehouden met zichtlijnen vanuit 

omliggende functies naar het achterliggende landschap. Hiermee zal de openheid van het 

landschap niet onevenredig worden geschaad.

Er is bij de gewenste bebouwing nauwelijks of geen sprake van lichtuitstraling naar buiten. 

Middels akoestisch onderzoek is daarnaast, zoals ook omschreven in de paragraaf "Geluid" 

(paragraaf 4.2.4), aangetoond dat met de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zal zijn 

van onevenredige geluidsbelasting aan de omgeving. Hiermee zal met de voorgenomen 

ontwikkeling geen sprake zijn van aantasting van de stilte en duisternis van het gebied.

Bij de gewenste ontwikkeling wordt voorzien in een passende landschappelijke inpassing die 

aansluit bij de reeds voorkomende beplanting in het gebied. Hiermee wordt op passende 

wijze bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Zoals nader omschreven in de paragraaf "Cultuurhistorie" (paragraaf 4.4.2) zullen met de 

voorgenomen ontwikkeling geen cultuurhistorisch waardevolle elementen, structuren en/of 

objecten worden geschaad.

Hiermee kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen de 

voorwaarden zoals zijn gesteld in artikel 15 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 

Bollenconcentratiegebied:

Binnen de bollenconcentratiegebieden wordt, zoals nader opgenomen in artikel 26b van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening, de ontwikkeling van bollenteeltbedrijven of daaraan 
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gerelateerde bedrijven mogelijk gemaakt. Verder worden in deze gebieden geen extra 

beperkingen geboden aan andere functies.

De voorgenomen ontwikkeling zal de ontwikkeling van andere bollenteeltbedrijven en/of 

daaraan gerelateerde bedrijven in de weg staan. 

Kleinschalige oplossingen duurzame energie:

De provincie stimuleert binnen deze gebieden initiatieven in het kader van het opwekken 

van duurzame energie op kleinschalig niveau. De voorgenomen ontwikkeling staat 

dergelijke initiatieven niet in de weg. 

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen 

de regels zoals zijn opgenomen in de Provinciale Verordening Ruimte van de provincie 

Noord-Holland. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie 2025

De gemeente Schagen heeft op 22 februari 2011 de Structuurvisie 2025 vastgesteld. Deze 

structuurvisie bevat het ruimtelijk beleid van de gemeente op hoofdlijnen met een doorkijk 

naar de langere termijn. De structuurvisie is niet juridisch bindend, maar biedt het ruimtelijk 

kader bij het opstellen van bestemmingsplannen, waarin de beleidsuitgangspunten worden 

vastgelegd.

Vanuit de structuurvisie is de locatie gelegen in het buitengebied. De gemeente streeft naar 

een vitaal en aantrekkelijk buitengebied. Voorzieningen en ontwikkelingen die bijdragen 

aan een toename van recreatieve en toeristische functies krijgen de ruimte zich verder te 

ontwikkelen. Ook natuurontwikkeling krijgt in het buitengebied een kans.

De agrarische sector mag zich ontwikkelen, mits dit past binnen het zogenaamde 

"maximale laadvermogen" van het buitengebied. Agrarische ontwikkelingen zijn 

toelaatbaar, mits er geen sprake is van een mogelijke aantasting van cultuurhistorisch 

waardevolle elementen. Zoals nader omschreven in de paragraaf "Cultuurhistorie" 

(paragraaf 4.4.2) zullen met de voorgenomen ontwikkeling geen cultuurhistorisch 

waardevolle elementen, structuren en/of objecten worden geschaad.

De polder waarin de locatie is gelegen heeft een relatief kleinschalig verkavelingspatroon. In 

de verkaveling zijn verschillende richtingen te herkennen die duiden op een ontginning in 

verschillende fasen. Het is een vlak en zeer open gebied dat ruimtelijk begrensd wordt door 

de omringende dijken. Het grondgebruik bestaat zowel uit grasland als akkerland. De 

polder is slechts schaars bebouwd en beplanting beperkt zich voornamelijk tot 

erfbeplanting. De polder is daarmee een zeer open gebied. Om deze openheid te 

waarborgen is het van belang de agrarische functie binnen deze zone vitaal te houden. Bij 

de voorgenomen ontwikkeling is sprake van een relatief kleinschalige ontwikkeling. De 

toename aan bebouwing blijft beperkt en er is uitsluitend sprake van erfbeplanting. 

Daarnaast zal de nieuwe bebouwing min of meer in een bestaand bebouwingslint worden 

opgericht. De voorgenomen ontwikkeling zal de openheid van het landschap daarom niet 

onevenredig aantasten. 

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen 

de uitgangspunten uit de Structuurvisie 2025 van gemeente Schagen. 
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Hoofdstuk 4  Ruimtelijke- en milieuaspecten

4.1  Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in Nederland. Het wordt daarom ook steeds 

belangrijker om gebouwen, en met name bedrijfsgebouwen, duurzaam in te richten. Het is 

daarbij van belang initiatieven en innovaties die voor verduurzaming zorgen te stimuleren. 

Het gaat daarbij niet alleen om het opwekken van duurzame energie, maar ook om 

andere duurzaamheidsaspecten. 

4.1.1  Duurzame energie

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. Om dat te 

bereiken, moet er veel gebeuren en is een energietransitie nodig. Het beleid ten aanzien van 

duurzame energie is gericht op energiebesparing, meer energie duurzaam opwekken en 

beter benutten van restwarmte van bedrijven. Er zijn nieuwe energiesystemen nodig en er 

moeten innovatieve technologieën worden ontwikkeld.

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt voorzien in een nieuwe landbouwschuur ten 

behoeve van biologische compostering. Deze landbouwchuur zal worden gebouwd 

volgens de meest actuele regels ten aanzien van energiebesparing. Er zal geen verlichting 

worden aangebracht, waarmee het energieverbruik aanzienlijk zal verminderen. Daarnaast 

wordt de landbouwschuur zodanig opgericht dat deze gereed is voor een toekomstige 

montage van zonnepanelen. 

4.1.2  Duurzame afvalverwerking

Naast het opwekken van duurzame energie (en zuinig omgaan met energie) is het van 

belang dat er op duurzame wijze met afval wordt omgegaan. Het verwerken van afval 

kost jaarlijks een grote hoeveelheid energie. Het is daarom van belang om te zoeken naar 

alternatieve, energiezuinige manieren van afvalverwerking. Daarbij is het belangrijk om te 

voorkomen dat afval ontstaat en hergebruik of recycling te stimuleren. De wens is daarbij te 

stimuleren dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden zodat minder op 

stortplaatsen hoeft te worden gestort en dat minder afval hoeft te worden verwerkt.

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt biologische compostering uitgevoerd. Dit betreft 

een alternatieve en duurzame wijze van het verwerken van afval. Daarnaast wordt, door 

de eisen die aan biologische compostering worden gesteld, gestimuleerd dat minder 

schadelijke stoffen voor het milieu worden gebruikt door bedrijven in de omgeving die 

gebruik willen maken van de biologische compostering van de initiatiefnemer. Hierdoor is 

sprake van een vermindering van het gebruik van schadelijke afvalstoffen. Tevens hoeft met 

de biologische compostering van de initiatiefnemer minder afval op andere wijze te 

worden verwerkt, waarmee wordt bijgedragen aan duurzame afvalverwerking.

Daarnaast is ter plaatse voorzien in een vijver met een helofytenfilter. Deze vijver met 

helofytenfilter zorgt voor een natuurlijke zuivering van het afvalwater. Hiermee wordt het 

hemelwater, alsmede in situaties waarin sprake is van een overschot aan vocht/water in de 

biologische compost, opgevangen en op natuurlijke wijze gefilterd tot water met een 

kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Ook dit draagt bij aan duurzame 

afvalverwerking. 
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4.1.3  Circulaire economie

In Nederland is men bezig met een overgang. Waar eerst grondstoffen en producten aan 

het einde van hun levensduur werden vernietigd (lineaire economie), wodt nu gewerkt aan 

een circulaire economie. Producten en grondstoffen worden daarbij hergebruikt en zo min 

mogelijk vernietigd. In de landbouw is het daarbij vooral van belang om lokale biomassa te 

gebruiken.

Met de biologische compostering van de initiatiefnemer wordt bijgedragen aan een 

circulaire economie. Er wordt lokale biomassa gebruikt en de biologische compost wordt 

hergebruikt in plaats van dat de materialen worden vernietigd. 

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling wordt 

bijgedragen aan de duurzaamheid. 

4.2  Milieu

4.2.1  Milieuzonering

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geur, 

stof, geluid en gevaar. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de 

milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en 

Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen met daarin de aan te houden 

richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven.

Indien van deze richtafstand afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te 

worden waarom dat wordt gedaan. Het zo scheiden van milieubelastende en –gevoelige 

functies dient twee doelen:

1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 

gevaar bij gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen);

2. het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld 

bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, 

kunnen uitoefenen. 

In de VNG handreiking zijn richtafstanden opgenomen op het gebied van geur, stof, geluid 

en gevaar. Indien niet aan de in de handreiking opgenomen afstanden wordt voldaan is 

mogelijk sprake van milieuhinder aan de betreffende gevoelige functies. De genoemde 

afstanden betreffen echter geen harde normen maar richtafstanden waarvan, mits goed 

gemotiveerd, kan worden afgeweken. Dit houdt in dat wanneer niet aan de afstanden 

wordt voldaan een nadere motivatie noodzakelijk is waaruit blijkt dat geen onevenredige 

hinder wordt veroorzaakt.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal worden voorzien in een wijziging van de agrarische 

bestemming van een deel van het bouwvlak naar een woonbestemming met de 

mogelijkheid voor (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten. Het gebied is te typeren als een 

gebied met functiemenging. Daarbinnen kunnen (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten 

worden toegestaan, mits zij bouwkundig van de woning gescheiden zijn. De gewenste 

activiteiten zullen plaatsvinden in de bestaande bedrijfsbebouwing. Deze is bouwkundig 

afgescheiden van de eigen woning en is op (ruime) afstand van de woningen van derden 

gelegen. Hiermee zal met de gewenste bedrijvigheid aan huis geen onevenredige hinder 

worden veroorzaakt.

Vanuit het VNG handreiking worden voor belucht biologisch composteren de volgende 

richtafstanden gehanteerd:
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Geur: 100 meter;

Stof: 100 meter;

Geluid: 100 meter;

Gevaar: 10 meter. 

Het dichtstbijzijnd gevoelig object zal, na de voorgenomen ontiwkkeling, de naar 

burgerwoning om te schakelen bedrijfswoning zijn. Deze zal op een afstand van ongeveer 

59 meter van de gewenste nieuw te bouwen landbouwschuur voor biologische 

compostering komen te liggen (gemeten van gevel tot gevel). De woning aan de 

Ruigeweg 29 is gelegen op een afstand van ongeveer 65 meter van de gewenste 

landbouwschuur voor biologische compostering. Voor het overige zijn er binnen 100 meter 

geen gevoelige objecten gelegen.

Aan de richtafstand voor gevaar wordt met de voorgenomen ontwikkeling ruimschoots 

voldaan. Aan die voor geur, fijn stof en geluid wordt niet voldaan. Echter kan, mits goed 

gemotiveerd, van de richtafstanden worden afgeweken. Ten behoeve van de 

voorgenomen ontwikkeling is, zoals ook nader omschreven in de paragrafen "Geur" 

(paragraaf 4.2.2), "Luchtkwaliteit" (paragraaf 4.2.3) en "Geluid" (paragraaf 4.2.4), nader 

onderzoek uitgevoerd naar geur, luchtkwaliteit en geluid. Uit de uitgevoerde onderzoeken 

blijkt dat op deze gebieden geen onevenredige hinder zal worden veroorzaakt aan de 

omgeving. Omdat de biologische compostering inpandig zal gaan plaatsvinden is juist 

eerder sprake van een verminderde hinder aan de omgeving.

Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer is opgenomen dat voor compostering een 

afstand tot gevoelige objecten van 50 meter aangehouden dient te worden (mits deze 

gevoelige objecten buiten de bebouwde kom zijn gelegen). Door de omvang van de 

biologische compostering (meer dan 600 m³ per jaar) valt de biologische compostering van 

de initiatiefnemer echter niet meer binnen het Activiteitenbesluit Milieubeheer, maar is 

vergunningsplichtig. Aan de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu zullen 

voorschriften worden verbonden. Voor de activiteit is reeds een Gedoogbeschikking 

afgegeven. Hierin zijn ten aanzien van de biologische compostering voorschriften 

opgenomen. In de voorschriften van de Gedoogbeschikking zijn de vaste afstanden die 

voor compostering gelden vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer opgenomen. Dit 

houdt in dat vanuit de Gedoogbeschikking eveneens een afstand van 50 meter tot 

gevoelige objecten in de omgeving aangehouden dient te worden. De Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, welke de aanvraag voor de omgevingsvergunning 

voor het onderdeel milieu in behandeling heeft, heeft aangegeven dat de voorschriften 

zoals zijn opgenomen in de reeds aanwezige Gedoogbeschikking rechtstreeks opgenomen 

zullen worden als voorschriften bij de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. 

Hiermee dient ten aanzien van gevoelige objecten een afstand van 50 meter aangehouden 

te worden. In de volgende figuur is een situatietekening opgenomen met een contour van 

50 meter vanuit de landbouwloods voor biologische compostering waarop eveneens 

omliggende gevoelige objecten zijn opgenomen. Zoals te zien in de volgende figuur is er 

binnen 50 meter van de landbouwloods geen gevoelig object gelegen. De volledige 

situatietekening op schaal met de contouren en de omliggende gevoelige objecten is 

opgenomen in bijlage ... van deze toelichting. 
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Situatietekening met 50-meter contour en omliggende gevoelige objecten. 
Bron: DLV Advies.

Hiermee is gemotiveerd van de richtafstanden afgeweken en kan worden gesteld dat met 

de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zal zijn van onevenredige hinder aan de 

omgeving. 

4.2.2  Geur

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van biologische compostering in een 

landbouwschuur. Een dergelijke inrichting veroorzaakt mogelijk geurhinder aan de 

omgeving. Om te onderzoeken of de voorgenomen ontwikkeling zal leiden tot een 

onevenredige geurhinder aan de omgeving is door een deskundig onderzoeksbureau een 

geur- en fijn stof onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de geurbelasting voldoet 

aan de toetsingswaarden volgens het geldende geurbeleid, waarmee kan worden gesteld 

dat sprake zal zijn van een aanvaardbaar geurhinderniveau. Voor het volledige 

onderzoeksrapport wordt verwezen naar bijlage 3 van deze toelichting.

In het onderzoeksrapport is de aanvoer van de materialen voor de compostering eveneens 

meegenomen. Echter is de wijze van aanvoer niet geheel duidelijk in het rapport 

omschreven. De aanvoer van de materialen vindt in gesloten wagens plaats. Daarnaast is 

er bij de aanvoer sprake van bollenafval en loofresten, houtachtig materiaal en natuurgras. 

Dit betreft materialen die als afval aan de composthoop worden toegevoegd en zijn op 

het moment van aanvoer nog niet aan het composteren en daarmee ook niet 

geurrelevant. Omdat de aanvoer ook in gesloten wagens plaatsvindt zal hiermee geen 

sprake zijn van geurhinder als gevolg van de aanvoer van de materialen voor biologische 

compostering.

Hiermee zal de voorgenomen ontwikkeling niet leiden tot een toename van de 
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geurbelasting aan gevoelige objecten in de omgeving. Omdat de biologische 

compostering na realisatie van de gewenste ontwikkeling inpandig zal plaatsvinden en niet 

langer in de open lucht zal juist eerder sprake zijn van een afname van de geurhinder aan 

de omgeving. 

4.2.3  Luchtkwaliteit

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet 

milieubeheer (Wmb) goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 

november 2007 in werking getreden. Met name paragraaf 5.2 uit Wmb is veranderd. Omdat 

paragraaf 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe paragraaf 5.2 bekend als de 'Wet 

luchtkwaliteit'. De Wet luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' 

projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de 

luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij 

aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen 

en infrastructuur (wegen).

De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over 

luchtkwaliteitseisen. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan de 

luchtverontreiniging, hoeven volgens het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te 

worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het Besluit NIBM omschrijft het begrip 

nader: een project dat minder dan 3% van de grenswaarden bijdraagt is NIBM. Dit komt 

overeen met 1,2 microgram per kubieke meter lucht (µg/m3) voor fijn stof en stikstofoxiden 

(NO2).

Projecten die wel 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is erop gericht om overal 

de Europese grenswaarden te halen. Daarom is ook een pakket aan maatregelen 

opgenomen: zowel (generieke) rijksmaatregelen als locatiespecifieke maatregelen van 

gemeenten en provincies. Dit pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat alle negatieve 

effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim worden gecompenseerd. 

Bovendien worden alle huidige overschrijdingen tijdig opgelost. In het NSL worden de 

effecten van alle NIBM-projecten verdisconteerd in de autonome ontwikkeling. Het NSL 

omvat dus alle cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten op de luchtkwaliteit. 

Bij de gewenste ontwikkeling is sprake van biologische compostering in een 

landbouwschuur. Een dergelijke inrichting heeft mogelijk gevolgen voor de luchtkwaliteit 

van de omgeving.

Om te onderzoeken of de voorgenomen ontwikkeling mogelijk nadelige effecten heeft op 

de luchtkwaliteit is door een deskundig onderzoeksbureau een geur- en fijn stof onderzoek 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ruimschoots kan worden voldaan aan de grenswaarden voor 

fijn stof en stikstofoxiden volgens de Wet Luchtkwaliteit. Voor het volledige 

onderzoeksrapport wordt verwezen naar bijlage 3 van deze toelichting.

Hiermee kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling niet zal leiden tot een 

onevenredige toename van de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden. Omdat de biologische 

compostering na realisatie van de voorgenomen ontwikkeling inpandig zal plaatsvinden in 

plaats van in de open lucht zal met de voorgenomen ontwikkeling juist eerder sprake zijn 

van een verminderde uitstoot van fijn stof naar de omgeving.
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4.2.4  Geluid

De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu 

mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Wgh en Bgh). 

De kern van de Wgh is dat geluidsgevoelige bestemmingen worden beschermd tegen 

geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie. 

De Wgh kent de volgende geluidsgevoelige bestemmingen:

Woningen.

Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).

Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen, zoals 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, 

medische kleuterdagverblijven, etc.. 

Daarnaast kent de Wgh de volgende geluidsgevoelige terreinen:

Terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, categorale 

en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of 

worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg.

Woonwagenstandplaatsen. 

Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde 

zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn 

industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer 

ook in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 

4.2.4.1  (Spoor)Wegverkeerslawaai

Wanneer een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming wordt opgericht in de 

zone langs een weg (behalve een 30 km/uur weg) of spoorweg is de Wgh van toepassing. 

Middels een akoestisch onderzoek moet in dat geval worden aangetoond dat wordt 

voldaan aan (in de eerste instantie) de voorkeursgrenswaarde (48 decibel). Is het niet 

mogelijk te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde dan biedt de Wgh de mogelijkheid af te 

wijken van de voorkeursgrenswaarde tot een maximale waarde (Hogere Grenswaarde). Bij 

burgerwoningen is ontheffing mogelijk tot 53 decibel. Bij agrarische bedrijfswoningen is zelfs 

ontheffing tot 58 decibel mogelijk. Bij vaststelling van het bestemmingsplan moet de 

voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere waarde, in acht worden genomen.

Bij de voorgenomen ontwikkeling is geen sprake van het oprichten van een nieuwe woning 

of andere geluidsgevoelige bestemming. Wel is echter sprake van het positief bestemmen 

van het gebruik als burgerwoning. Om te bepalen of de geluidsbelasting op de betreffende 

woning aanvaarbaar is, is door een deskundig bureau een akoestisch onderzoek naar de 

geluidsbelasting op de woning uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting 

ten gevolge van wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe woonbestemming zal 

voldoen aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Er zijn daarmee geen 

verdere procedures in het kader van de Wet geluidhinder nodig. Voor het volledige 

onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5 van deze toelichting. 

4.2.4.2  Industrielawaai

Indien sprake is van het oprichten van een geluidshinder veroorzakende inrichting dan dient 

te worden aangetoond dat deze geen onevenredige geluidshinder zal veroorzaken op 

gevoelige objecten in de omgeving. Hierbij wordt ook een eventuele toename van het 

aantal verkeersbewegingen bij ontwikkelingen van een inrichting meegenomen.

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van een inrichting welke mogelijk leidt tot een 

 31



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

toename van de geluidsbelasting aan de omgeving. Om te onderzoeken of ter plaatse van 

omliggende gevoelige objecten de geldende normen uit de Wgh worden overschreden is 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de grenswaarden niet zullen worden 

overschreden. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6 van deze 

toelichting.

Hiermee kan worden gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zal zijn 

van een onevenredige toename van de geluidsbelasting aan gevoelige objecten in de 

omgeving. 

4.2.5  Woon- en leefklimaat

Wanneer sprake is van het oprichten van gevoelige objecten of wanneer een inrichting 

wordt opgericht welke mogelijk hinder aan gevoelige objecten in de omgeving 

veroorzaakt is het van belang te onderzoeken of ter plaatse sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Een ontwikkeling kan niet plaatsvinden indien het niet 

aannemelijk is dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. 

4.2.5.1  Woon- en leefklimaat op de locatie

Wanneer bij een ontwikkeling sprake is van het oprichten van gevoelige objecten op het 

gebied van geur, fijn stof en/of geluid dan dient te worden aangetoond dat ter plaatse een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd.

Bij de voorgenomen ontwikkeling is geen sprake van het oprichten van nieuwe gevoelige 

objecten, waarmee verdere toetsing op dit gebied achterwege kan blijven. 

4.2.5.2  Woon- en leefklimaat in de omgeving

Als bij een ontwikkeling wordt voorzien in een inrichting welke mogelijk leidt tot milieuhinder 

aan gevoelige objecten in de omgeving dan dient te worden aangetoond dat ter plaatse 

van de betreffende gevoelige objecten een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan 

worden gewaarborgd. Op het gebied van geur, fijn stof en geluid dient nader te worden 

onderzocht of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Zoals nader aangetoond in de paragraaf "Geur" (paragraaf 4.2.2) zal met de voorgenomen 

ontwikkeling geen sprake zijn van een onevenredige toename van de geurhinder aan de 

omgeving. Ook zal er, zoals nader aangetoond in de paragraaf "Luchtkwaliteit" (paragraaf 

4.2.3) sprake zijn van een project dat niet in betekenende mate bijdraagt aan de uitstoot 

van fijn stof en stikstofoxiden. Ten slotte zal, zoals nader aangetoond in de paragraaf 

"Geluid" (paragraaf 4.2.4) geen sprake zijn van een onevenredige toename van de 

geluidshinder aan de omgeving.

Hiermee zal de voorgenomen ontwikkeling geen onevenredig nadelige invloed hebben op 

het woon- en leefklimaat ter plaats van gevoelige objecten in de omgeving en kan worden 

gesteld dat ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden geborgd. 

4.2.5.3  Woon- en leefklimaat op gebied van gezondheid

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt biologische compostering uitgevoerd. Bij 

compostering kunnen, door ontwikkeling van schimmels, risico's ontstaan voor de 

volksgezondheid.

Schimmels planten zich voort door sporen in de lucht die kunnen worden ingeademd. De 

meeste (gezonde) mensen worden hier niet ziek van, maar mensen waarbij het 

immuunsysteem is verzwakt, door bijvoorbeeld een chemokuur, kunnen daar erg ziek van 

worden.
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Wanneer een patiënt is geïnfecteerd met een dergelijke schimmel dan wordt die bestreden 

met antibiotica. Ook patiënten met een verlaagde weerstand zijn met antibiotica goed te 

behandelen.

Een van de meest voorkomende schimmels bij compostering van bollenafval is de 

Aspergillus schimmel. Deze schimmel is doorgaans goed te bestrijden met antibiotica 

(azolen). Echter worden in de bollenteelt vaak bestrijdingsmiddelen gebruikt die de werking 

van de antibiotica (in dit geval de azolen) negatief kunnen beïnvloeden, waardoor deze 

niet goed of niet meer werken. Indien veelvuldig bestrijdingsmiddelen worden gebruikt kan 

de Aspergillus schimmel een resistentie ontwikkelen tegen de antibiotica en daarmee minder 

goed worden bestreden.

De compostering van de initiatiefnemer betreft biologische compostering. Voor het 

biologisch bollenteeltbedrijf van de initiatiefnemer mag deze uitsluitend biologische 

compost gebruiken. De biologische compost is niet te koop en dient derhalve door de 

initiatiefnemer zelf te worden geproduceerd. Om deze reden voert de initiatiefnemer de 

biologische compostering uit.

Bij biologische compost mogen uitsluitend biologische materialen worden gebruikt. De 

initiatiefnemer voldoet met de biologische compostering aan de wettelijke eisen die aan 

biologische landbouw en biologische compostering worden gesteld. Alle materialen die 

worden toegevoegd aan de composthoop voldoen aan de regelgeving zoals die wordt 

gesteld aan biologische bedrijven. Omdat aan de eisen van biologische compostering 

wordt voldaan is geen sprake van het gebruik van materialen die de Aspergillus schimmel 

resistent maken tegen antibiotica. De resistentie zal ter plaatse daarmee niet plaatsvinden.

Indien sprake is van infectie met de Aspergillus schimmel als gevolg van de biologische 

compostering dan wordt deze bij gezonde mensen door het lichaam zelf afgebroken. In het 

geval van een verminderde weerstand is deze in dit geval goed te bestrijden met de juiste 

antibiotica (azolen). Dit is door de GGD Hollandse Noorden bevestigd.

Daarnaast zal het risico op verspreiding van schimmels met de voorgenomen ontiwkkeling 

afnemen. Momenteel vindt de biologische compostering in de buitenlucht plaats. Met de 

voorgenomen ontwikkeling wordt voorzien in een nieuwe landbouwschuur om de 

biologische compostering inpandig te laten plaatsvinden, waarmee de verspreiding van 

eventuele schimmels aanzienlijk wordt verminderd.

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat ook op het gebied van gezondheid sprake 

zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat het woon- en leefklimaat op dit 

gebied met de gewenste ontwikkeling juist eerder zal verbeteren ten aanzien van de 

huidige situatie. 

4.2.6  Externe veiligheid

Externe Veiligheid heeft betrekking op de veiligheid rondom opslag, gebruik, productie en 

transport van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's dienen aanvaardbaar te 

blijven.

Het externe veiligheidsbeleid bestaat uit twee onderdelen: het plaatsgebonden risico (PR) en 

het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen 

tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat die aangeeft 

hoe groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een bepaalde groep 

slachtoffers.

In de wet is geregeld wanneer de verantwoordingsplicht van toepassing is. Omdat de 

wettelijke basis per risicobron verschilt, verschillen per risicobron ook de voorwaarden die 

verantwoording wel of niet verplicht stellen. 
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4.2.6.1  Risicovolle inrichtingen

Nabij de locatie bevinden zich geen risicovolle inrichtingen. Daarnaast geldt alleen voor 

bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) de 

verantwoordingsplicht wanneer binnen het invloedsgebied een ruimtelijk besluit genomen 

wordt. Er is geen sprake van ligging binnen het invloedsgebied van bedrijven welke vallen 

onder Bevi. In de volgende figuur is de risicokaart weergegeven, waarop mogelijke 

risicovolle inrichtingen weergegeven zijn. 

Uitsnede Risicokaart. 
Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO).

4.2.6.2  Opslag schadelijke en gevaarlijke stoffen

Bij de voorgenomen ontwikkeling zullen geen schadelijke of gevaarlijke stoffen worden 

opgeslagen en/of worden gebruikt. Dit geldt zowel voor de biologische compostering als 

voor de kleinschalige bedrijvigheid bij de naar burgerwoning om te schakelen 

bedrijfswoning. Er zal daarmee op de locatie geen sprake zijn van opslag en/of gebruik van 

schadelijke of gevaarlijke stoffen, waarmee geen sprake zal zijn van onevenredige risico's 

naar de omgeving. 

4.2.6.3  Transport (spoor-, vaar- en autowegen) en buisleidingen

Het externe veiligheidsbeleid bij vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, spoor en water is 

vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). In het Bevt zijn 

veiligheidsafstanden vastgesteld en risicoplafonds die gebruikt moeten worden voor de 

berekening van het groepsrisico.

Nabij de locatie is een (provinciale) weg gelegen waarop transport van mogelijk 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Voor een dergelijke weg geldt een invloedsgebied van 200 

meter vanaf de as van de weg. De locatie is op ruim 600 meter van deze weg gelegen.

De locatie is daarmee niet binnen het invloedsgebied van een transportroute over weg, 

water of spoor gelegen. De locatie is eveneens niet binnen het invloedsgebied van een 

(buis)leiding gelegen. 
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4.2.6.4  Groepsrisico

Naast het plaatsgebonden risico dient ook het groepsrisico in acht te worden genomen. 

Hierbij is het van belang te kijken of de locatie binnen een invloedsgebied van een 

risicobron of transportroute is gelegen.

De locatie is niet binnen een invloedsgebied van een risicobron en/of transportroute 

gelegen. Hiermee hoeft het groepsrisico niet verder te worden verantwoord. 

4.2.7  Bodem

De bodemkwaliteit is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van belang indien 

er sprake is van functieveranderingen en/of een ander gebruik van de gronden. De bodem 

moet geschikt zijn voor de functie. Mocht er een verontreiniging te verwachten zijn dan wel 

mocht deze feitelijk aanwezig zijn, dan dient voor vaststelling van een plan en/of het 

nemen van het besluit inzichtelijk gemaakt te worden of de bodemverontreiniging de 

voorgenomen functie- en/of bestemmingswijziging in het kader van gezondheid en/of 

financieel gezien in de weg staat. Hierbij dient inzichtelijk gemaakt te worden of sprake is 

van een te verwachten of feitelijke verontreiniging.

Om aan te tonen of de bodemgesteldheid de voorgenomen ontwikkeling in de weg zal 

staan is een bodemonderzoek conform de norm NEN 5740 uitgevoerd (verkennend 

onderzoek). Hieruit blijkt dat ter plaatse lichte verontreinigingen zijn aangetroffen. Deze 

liggen echter ruim onder het criteria voor vervolgonderzoek en vormen derhalve geen risico. 

Er is daarmee geen vervolgonderzoek nodig. Op basis van de historie van het perceel, de 

uitgevoerde maaiveldinspectie en de zintuiglijke waarnemingen tijdens de 

boorwerkzaamheden, waarbij geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen, is het 

aannemelijk dat er geen sprake is van een verontreiniging van de bodem met asbest. 

Hiermee zal de bodemgesteldheid de voorgenomen ontwikkeling niet in de weg staan.

Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7 van deze toelichting. 

4.2.8  Voortoets MER-beoordeling

Op 16 mei 2017 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Uit dit 

besluit blijkt dat toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst uit de bijlage van het besluit 

ontoereikend is om de vraag te beantwoorden of een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet 

worden doorlopen. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de drempelwaarden 

ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling te 

worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu 

kunnen worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet 

m.e.r.-(beoordelings)plichtig.

In het kader van de wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld. Deze 

handreiking geeft aan hoe moet worden vastgesteld of een activiteit, met een omvang 

onder de drempelwaarde, toch belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. In de 

handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) 

die voorkomen op de D-lijst uit de bijlage van het besluit en die een omvang hebben die 

beneden de drempelwaarden liggen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term 

vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt.

Uit deze toets kan een van twee onderstaande conclusies volgen:

1. Belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten; 

of

2. Belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uit te sluiten. 
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In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig in het andere geval dient 

een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden 

gevolgd. Die toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden 

aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EU-richtlijn milieubeoordeling 

projecten. 

4.2.8.1  Omvang van het project

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in omschakeling van een agrarische bedrijfswoning 

naar een burgerwoning en het oprichten van een landbouwschuur ten behoeve van 

biologische compostering. Vanuit de D-lijst uit de bijlage bij het Besluit 

milieueffectrapportage geldt een drempelwaarde voor een toename met 2.000 woningen. 

Voor biologische compostering is in de lijst uit de bijlage van het Besluit 

milieueffectrapportage geen ondergrens voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit 

opgenomen.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling 

projecten. De bijlage maakt onderscheid in de kenmerken van het project, de plaats van 

het project en de kenmerken van het potentiële effect. Hieronder wordt hier nader op 

ingegaan.

De voorgenomen ontwikkeling betreft een project van geringe omvang. Het aantal 

woningen zal de drempelwaarden voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige omvang niet 

overschrijden. Er zijn geen andere projecten in de omgeving bekend die leiden tot 

cumulatieve effecten. 

4.2.8.2  Plaats van het project

De locatie is niet gelegen in een gebied dat, gelet op de landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarde kwetsbaar is voor een nieuwe kleinschalige invulling van een 

bestaand erf. Er zullen met de voorgenomen ontwikkeling, zoals nader aangetoond in de 

paragraaf "Ecologie" (paragraaf 4.3) en de paragraaf "Archeologie en cultuurhistorie" 

(paragraaf 4.4), geen natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden worden 

geschaad. 

4.2.8.3  Kenmerken van het potentiële effect van het project

De potentiële effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn zeer gering en lokaal. Zoals 

nader aangetoond in de paragrafen "Milieuzonering", "Geur", "Luchtkwaliteit", "Geluid", 

"Woon- en leefklimaat", "Externe veiligheid" en "Bodem" (paragraaf 4.2.1 t/m 4.2.7) is met de 

voorgenomen ontwikkeling geen sprake van een onevenredige hinder op het gebied van 

milieu. Daarnaast is, zoals nader aangetoond in de paragraaf "Ecologie" (paragraaf 4.3) 

geen sprake van aantasting van natuurlijke en landschappelijke waarden. 

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de ontwikkeling die 

met dit project wordt mogelijk gemaakt in voldoende mate is afgewogen en geen 

nadelige effecten zijn te verwachten, waarmee de voorgenomen ontwikkeling niet 

m.e.r.-beoordelingsplichtig is. 
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4.3  Ecologie

4.3.1  Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt drie 

wetten, de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. In de Wet 

natuurbescherming wordt de bescherming van verschillende dieren- en plantensoorten 

geregeld. Met name bescherming van kwetsbare soorten is hierbij van belang.

De Wet natuurbescherming kent een vergunningplicht. Een vergunning voor een project 

wordt alleen verleend als de instandhoudingsdoelen van een gebied niet in gevaar worden 

gebracht en als geen sprake is van mogelijke aantasting van beschermde planten- en 

dierensoorten of de leefgebieden van deze soorten.

Voor activiteiten is het van belang om te bepalen of deze leiden tot mogelijke schade aan 

de natuur. De Wet natuurbescherming toetst aanvragen op drie aspecten, namelijk 

gebiedsbescherming, houtopstanden en soortenbescherming. 

4.3.1.1  Gebiedsbescherming

Natuurgebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna zijn op basis van de Europese Vogel- 

en Habitatrichtlijn aangewezen als Natura 2000 gebieden. Voor al deze gebieden gelden 

instandhoudingsdoelen. De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat 

deze instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen worden gebracht. Het is daarbij daarom 

verboden om projecten of andere handelingen uit te voeren of te realiseren die de kwaliteit 

van de habitats kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor het betreffende gebied is aangewezen.

Zoals te zien in de volgende figuur is de locatie niet gelegen in een Natura 2000. Het 

dichtstbijzijnd Natura 2000 gebied (Zwanenwater & Pettemerduinen) is gelegen op een 

afstand van ongeveer 2,1 kilometer van de locatie. Op een dergelijke afstand is het 

mogelijk dat een ontwikkeling van invloed is op het betreffende gebied. Echter is bij de 

voorgenomen ontwikkeling geen sprake van een ontwikkeling die een toenemende uitstoot 

van ammoniak en/of stikstof tot gevolg zal hebben. De depositie van ammoniak en/of 

stikstof als gevolg van de gewenste activiteiten zal daarmee niet toenemen op de 

betreffende gebieden.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij sprake is van bouw kan het voorkomen dat tijdens de 

bouwfase wel, tijdelijk, een toename van de emissie van ammoniak en/of stikstofoxiden 

plaatsvindt. Bij de voorgenomen ontwikkeling is echter sprake van een bouw van een 

eenvoudige landbouwschuur. De bouw zelf is daarom slechts zeer tijdelijk en kortdurend 

van aard. De materialen worden elders voorafgaand aan de bouw geproduceerd en de 

gewenste landbouwschuur kan ter plaatse gemakkelijk worden opgericht. De bouwperiode 

zal slechts zeer tijdelijk van aard zijn met slechts een beperkte aan- en afvoer, waarmee de 

uitstoot van ammoniak en/of stikstofoxiden ook tijdens de bouwfase niet in onevenredige 

mate zullen toenemen. De bouwfase zal daarom naar verwachting eveneens geen 

nadelige gevolgen hebben op de betreffende gebieden.

De depositie van ammoniak en/of stikstof op de betreffende gebieden zal daarmee niet 

toenemen. 

 37



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

Uitsnede kaart Natura 2000 gebieden. 
Bron: Aerius Calculator.

Gezien het voorgaande zullen met de voorgenomen ontwikkeling geen van de Natura 2000 

gebieden onevenredig worden geschaad. 

4.3.1.2  Houtopstanden

Het onderdeel houtopstanden van de Wet natuurbescherming heeft als doel bossen te 

beschermen en de bestaande oppervlakte aan bos- en houtopstanden in stand te houden. 

Indien een houtopstand onder de Wet natuurbescherming valt en deze gekapt gaat 

worden, moet een kapmelding worden gedaan en geldt een verplichting om de 

betreffende grond binnen 3 jaar opnieuw in te planten, de zogenaamde herplantplicht. Als 

een bos of houtopstand definitief gekapt wordt, zal een ontheffing of compensatie van 

deze herplantplicht verleend moeten worden. De herplantplicht is niet van toepassing voor 

het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel.

Houtopstanden vallen onder de Wet natuurbescherming als het zelfstandige eenheden van 

bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend betreffen die: 

buiten de bebouwde kom-boswet liggen;

een oppervlakte hebben van 10 are of meer;

rijbeplantingen die meer dan twintig bomen omvatten, gerekend over het totaal aantal 

rijen; 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is geen sprake van het kappen van houtopstanden of bos 

met een oppervlakte van 10 are of meer en/of rijbeplantingen die meer dan 20 bomen 

omvatten. Hiermee is het onderdeel houtopstanden uit de Wet natuurbescherming niet van 

toepassing op de voorgenomen ontwikkeling. 
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4.3.1.3  Soortenbescherming

De soortenbescherming in de Wet natuurbescherming voorziet in bescherming van 

(leefgebieden) van beschermde soorten planten en dieren en is daarmee altijd aan de orde. 

De soortenbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van de wilde flora en 

fauna in hun natuurlijke leefomgeving. De mate van bescherming is afhankelijk van de soort 

en het daarvoor geldende beschermingsregime. De Wet natuurbescherming kent zowel 

verboden als de zorgplicht. De zorgplicht is altijd van toepassing en geldt voor iedereen en 

in alle gevallen. De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het 'nee, tenzij-principe'. Voor 

verschillende categorieën soorten en activiteiten zijn vrijstellingen of ontheffingen van deze 

verbodsbepalingen mogelijk. Het is voor elke beschermde soort in elk geval verboden deze 

te vervoeren of bij te hebben.

Vogelrichtlijn: 

Dit betreffen alle vogelsoorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast 

of doortrekker aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten en verwilderde 

soorten, zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Voor soorten beschermd vanuit 

de Vogelrichtlijn geldt dat het verboden is in het wild levende soorten opzettelijk te 

doden of te vangen, nesten of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te vernielen of 

te beschadigen en/of weg te nemen, eieren van deze soorten te rapen en/of bij te 

hebben en/of deze soorten opzettelijk te storen (tenzij de verstoring niet van wezenlijke 

invloed is op de instandhouding van de betreffende soort).

Habitarichtlijn: 

Dit zijn alle soorten van bijlage IV onderdeel a van de Habitatrichtlijn inclusief het 

verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke 

verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. In de bijlagen van de Verdragen van 

Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. Voor de soorten beschermd vanuit de 

Habitatrichtlijn geldt dat het verboden is in het wild levende soorten in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren, eieren van deze 

soorten te rapen, vernielen en/of bij te hebben, voortplantingsplaatsen en/of 

rustplaatsen van deze soorten te beschadigen of te vernielen en/of beschermde planten 

in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen en/of te vernielen.

Nationaal beschermde soorten: 

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat 

hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 

libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland. Voor de Nationaal 

beschermde soorten geldt dat het verboden is om de in het wild levende zoogdieren, 

amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers opzettelijk te doden of te 

vangen, de vaste voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk 

te beschadigen of te vernielen en/of beschermde vaatplanten in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen en/of te vernielen.

Zorplicht: 

Naast beschermde dier- en plantensoorten, moet iedereen voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze zorgplicht 

geldt voor alle, dus ook voor niet beschermde, soorten planten en dieren. 

Als een ruimtelijke ingreep direct of indirect leidt tot het aantasten van verblijf- en/of 

rustplaatsen van de aangewezen, niet vrijgestelde beschermde soorten of hun leefgebied, 

kan het project in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming. Afhankelijk van de ingreep en 

de soort kan dan een ontheffing noodzakelijk zijn. Ontheffingen worden slechts verleend 

wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, de ingreep 

vanwege een in de wet genoemd belang dient plaats te vinden en de gunstige staat van 
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instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Vaak worden hierbij mitigerende en 

compenserende maatregelen gevraagd.

Om te onderzoeken of de voorgenomen ontwikkeling mogelijk schadelijk is voor 

(leefgebieden van) in het plangebied en in de omgeving mogelijk aanwezige soorten flora 

en fauna is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er met de voorgenomen 

ontwikkeling geen (leefgebieden van) beschermde soorten flora en fauna zullen worden 

aangetast. Voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar bijlage 8 van deze 

toelichting. 

4.3.2  Natuurnetwerk Nederland

Een vorm van gebiedsbescherming komt voort uit de aanwijzing van een gebied als 

Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN is 

een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo 

van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk 

zitten, leggen de provincies nieuwe natuur aan. De provincies zijn verantwoordelijk voor 

begrenzing en ontwikkeling van het NNN en stellen hier zelf beleid voor op.

Het NNN is in de eerste plaats belangrijk als netwerk van leefgebieden voor planten en 

dieren. Robuuste leefgebieden voor flora en fauna zijn nodig om het uitsterven van soorten 

te voorkomen. Het netwerk is er daarnaast ook voor rust en recreatie, voor mensen die 

willen genieten van de schoonheid van de natuur.

Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere 

activiteiten niet mogen leiden tot aantasting of beperking van de natuurdoelen. De status 

als NNN is niet verankerd in de natuurwetgeving, maar het belang dient in de planologische 

afweging een rol te spelen.

Zoals te zien in de volgende figuur is de locatie niet in het NNN gelegen. Het dichtstbijzijnd 

NNN-gebied is gelegen op een afstand van ongeveer 200 meter. 

Uitsnede kaart NNN. 
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Bron: Provincie Noord-Holland. 

Gezien de locatie niet in het NNN is gelegen zal de voorgenomen ontwikkeling geen 

nadelige invloed hebben op deze gebieden en staat het plan de ontwikkeling van deze 

gebieden niet in de weg. 

4.3.3  Wet ammoniak en veehouderij

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. De Wav 

vormt een onderdeel van de ammoniakregelgeving voor dierenverblijven van 

veehouderijen en kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland met daarnaast 

aanvullend beleid ter bescherming van de (zeer) kwetsbare gebieden. Deze (zeer) 

kwetsbare gebieden ingevolge de Wav (Wav-gebieden) zijn gebieden die nadelige invloed 

kunnen ondervinden als de uitstoot van ammoniak op deze gebieden toeneemt. Ter 

bescherming van deze gebieden is een zone van 250 meter rondom deze gebieden 

aangewezen als buffer om ontwikkelingen die schadelijk zijn voor deze gebieden te 

beperken.

De locatie is niet in een Wav-gebied of zone van 250 meter daaromheen gelegen.

Gezien de locatie niet in een Wav-gebied of zone van 250 meter daaromheen is gelegen 

zullen met de voorgenomen ontwikkeling geen van deze gebieden onevenredig worden 

aangetast. 

4.4  Archeologie en cultuurhistorie

4.4.1  Archeologie

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van 

het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement 

heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van 

het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit 

erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de 

Erfgoedwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden 

van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Erfgoedwet kan 

vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat, waar nodig, die waarden veilig 

gesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden.

Gemeenten stellen, ter bescherming van mogelijk voorkomende archeologische waarden, 

een eigen beleid op, waarbij de kans op het aantreffen van archeologische resten in de 

bodem is weergegeven in een archeologische verwachtingskaart. Afhankelijk van de 

verwachtingswaarde stelt de gemeente Schagen voorwaarden voor het uitvoeren van 

archeologisch onderzoek.

De gemeente heeft de archeologische verwachtingswaarden vastgelegd in 

dubbelbestemmingen in het geldende bestemmingsplan. Ter plaatse is de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' toegekend.

Ten aanzien van deze gebieden stelt de gemeente in haar beleid dat nader onderzoek 

nodig is bij ingrepen van meer dan 500 m2 en dieper dan 50 centimeter onder maaiveld.

Een deel van de locatie is gelegen in een gebied met de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 5'. Binnen deze gebieden geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen van 

meer dan 2.500 m² en dieper dan 50 centimeter onder maaiveld. Er is bij de voorgenomen 
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ontwikkeling geen sprake van een ontwikkeling van meer dan 2.500 m² en dieper dan 50 

centimeter onder maaiveld.

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van ingrepen van meer dan 500 m2 en dieper 

dan 50 centimeter onder maaiveld, waarmee nader onderzoek naar archeologische resten 

noodzakelijk is. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is daarom een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in archeologisch opzicht geen 

bezwaar is tegen de realisatie van de gewenste biologische composteerinrichting in het 

plangebied. Er wordt daarom geadviseerd ten behoeve van de archeologische 

monumentenzorg (AMZ) geen aanvullende maatregelen te nemen. Voor het volledig 

onderzoek wordt verwezen naar bijlage 9 van deze toelichting.

Hiermee kan worden gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling geen mogelijk 

voorkomende archeologische resten zullen worden geschaad. 

4.4.2  Cultuurhistorie

Het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland bestaat uit monumentale panden, historische 

zichtlijnen, kenmerkende landschappen en waardevolle lijn- en/of vlakelementen. Het 

cultuurhistorisch erfgoed geeft een beeld van de geschiedenis van het landschap. Daarom 

is bescherming van deze elementen van belang.

De cultuurhistorische waarden van een gebied zijn in kaart gebracht in de zogenaamde 

cultuurhistorische waardenkaart. Deze wordt door de provincies beheerd.

Zoals te zien in de volgende figuur zijn nabij de locatie cultuurhistorisch waardevolle 

elementen gelegen. 

Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart. 
Bron: Provincie Noord-Holland.

De locatie is in een tweezijdig begrensde ruimte gelegen. Tweezijdig begrensde ruimten 

hebben als kenmerk dat ze langgerekt zijn en dat het begin en eind van de ruimten veelal 

niet vanaf een positie is te overzien. De voorgenomen ontwikkeling is relatief kleinschalig 

van aard en zal aan de structuur en verkaveling van het landschap geen veranderingen tot 

gevolg hebben. De belevingswaarde van het landschap zal daarmee niet wijzigen. Er 

wordt voorzien in slechts een relatief kleine oppervlakte aan nieuwe bebouwing, waarmee 
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de openheid van het landschap eveneens niet onevenredig zal worden aangetast. Tevens 

zal de nieuwe bebouwing in een bestaand bebouwingslint worden opgericht. Hiermee zal 

de voorgenomen ontwikkeling geen onevenredig nadelige invloed hebben op het 

tweezijdig begrensd gebied.

Nabij de locatie zijn een tweetal historische stolpboerderijen gelegen. De voorgenomen 

ontwikkeling zal echter geen veranderingen aan deze boerderijen teweeg brengen, 

waarmee geen sprake is van onevenredige aantasting van de historisch waardevolle 

boerderijen.

Nabij de locatie is het Noordhollandsch Kanaal gelegen met daarnaast een jaagpad. Met 

de voorgenomen ontwikkeling zullen geen wijzigingen plaatsvinden aan het kanaal of het 

nabijgelegen jaagpad. De ontwikkeling vindt op ruime afstand van het kanaal en het 

jaagpad plaats, waarmee geen sprake is van aantasting van het waardevolle kanaal en 

het jaagpad.

Hiermee kan worden gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zal zijn 

van onevenredige aantasting van cultuurhistorisch waardevolle elementen. 

4.4.3  Aardkundig waardevolle gebieden

Het doel van het beleid met betrekking tot aardkundige waarden is om de 

ontstaansgeschiedenis van het aardoppervlak zichtbaar, beleefbaar en begrijpelijk te 

houden. Om aardkundige waarden te beschermen zijn aardkundig waardevolle gebieden 

aangewezen.

De locatie is niet in een aardkundig waardevol gebied gelegen.

Gezien de locatie niet in een aardkundig waardevol gebied is gelegen zal met de 

voorgenomen ontwikkeling geen sprake zijn van aantasting van aardkundige waarden. 

4.5  Verkeer en parkeren

4.5.1  Infrastructuur en parkeren

Een goede ontsluiting is al aanwezig op de Ruigeweg. De locatie is voorzien van meerdere 

inritten welke aansluiten op de openbare weg. Deze inritten zullen met de voorgenomen 

ontwikkeling behouden en in gebruik blijven. Hierbij heeft het inkomend en vertrekkend 

verkeer voldoende ruimte om het bedrijf te betreden en verlaten, waardoor geen onnodige 

verkeershinder op de openbare weg zal plaatsvinden. De ontsluiting van de locatie (inritten) 

in zowel de huidige als de toekomstige situatie is in de volgende figuren weergegeven. 
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Luchtfoto met ontsluiting (inritten) locatie in de huidige situatie. 
Bron: DLV Advies.
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Situatieschets met ontsluiting (inritten) locatie in de gewenste situatie. 
Bron: DLV Advies.

Op het terrein zelf is voldoende gelegenheid voor personenauto's en vrachtwagens om te 

keren. Hierbij hoeft niet op de openbare weg alsnog gekeerd te worden, waardoor geen 

achteruit rijdende personenauto's en/of vrachtwagens de openbare weg op hoeven rijden. 

Dit bevordert de verkeersveiligheid.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van de 

bestaande infrastructuur. Hierbij zal rekening worden gehouden met de capaciteit van de 

ontsluitingsweg, zodat geen situatie ontstaat waarbij meer verkeer over de ontsluitingsweg 

rijdt dan dat deze kan verwerken. Hiermee kan worden gesteld dat geen sprake is van 

aantasting van de bestaande infrastructuur.

In de huidige situatie vindt het parkeren geheel op eigen terrein plaats. Bij de voorgenomen 

ontwikkeling is het vereist dat het parkeren ook na realisatie van het project geheel op 

eigen terrein plaatsvindt. Vanuit de Nota Parkeernormen Schagen 2016 geldt dat in het 

buitengebied parkeren geheel op eigen terrein moet worden opgelost. Er wordt uitgegaan 

van het feit dat in het buitengebied geen openbare parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Er zal bij de voorgenomen ontwikkeling in de gewenste bedrijfssituatie sprake zijn van 

maximaal één personeelslid, welke gemiddeld 10 uur per week op het terrein aanwezig is. 
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Deze zal (mogelijk) met een auto naar het werk komen. Er is voor het personeel daarmee 

één parkeerplaats nodig. Er komen op de locatie geen bezoekers. Er is derhalve geen 

parkeerplaats voor bezoekers nodig.

Op eigen terrein is ruim voldoende erfverharding aanwezig voor meer dan één auto om te 

parkeren.

Bij de woning is reeds parkeergelegenheid aanwezig voor meer dan twee auto's voor eigen 

behoefte en voor meer dan twee auto's van eventuele bezoekers. Hiermee is ter plaatse 

ruim voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van de woning aanwezig.

Ook na realisatie van het project zal er daarmee op eigen terrein voldoende gelegenheid 

zijn om te kunnen parkeren. Hiermee zal parkeren, ook na realisatie van het project, geheel 

op eigen terrein plaatsvinden. 

4.5.2  Verkeersbewegingen

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van het wijzigen van een deel van de huidige 

agrarische bestemming in een woonbestemming met kleinschalige bedrijvigheid in de 

bestaande bedrijfsbebouwing. Daarbij zal de huidige agrarische bedrijfswoning worden 

omgeschakeld naar een burgerwoning.

Tevens zal een deel van het agrarisch bouwvlak worden verplaatst ten behoeve van de 

bouw van een nieuwe landbouwschuur ten behoeve van biologische compostering. Deze 

vindt momenteel in de buitenlucht plaats en zal na realisatie van de gewenste ontwikkeling 

inpandig plaats gaan vinden.

Na realisatie van het project zal sprake zijn van 1.000 m³ biologische compostering per jaar. 

Dit zal worden verdeeld over vier verschillende batches per jaar die elk ongeveer een half 

jaar blijven liggen. Elke batch zal een keer per periode worden gemengd en 3 keer per 

periode worden omgezet.

Gemiddeld, jaarrond, zal sprake zijn van 2 bewegingen met een tractor per week. Dit zijn in 

totaal dus 4 verkeersbewegingen per week met tractoren. Daarnaast zal jaarrond 

gemiddeld sprake zijn van 2 bewegingen met een vrachtwagen per maand. Dit zijn in 

totaal dus 4 verkeersbewegingen per maand met een vrachtwagen. Als dit wordt 

omgerekend naar een gemiddeld aantal per week dan resulteert dit in ongeveer 1 

verkeersbeweging met een vrachtwagen per week. Dit zijn vaste verkeersbewegingen van 

en naar het bedrijf. Het gaat daarbij dus om gemiddeld 5 verkeersbewegingen per week, 

waarvan 1 met vrachtwagen en 4 met tractoren.

Daarnaast zullen in de piekperiode aanvullende bewegingen plaatsvinden. Er zal 

gemiddeld per jaar 15 keer sprake zijn van afvoer met een tractor met kar. Dit resulteert in 

ongeveer 30 verkeersbewegingen per jaar met tractor. Als dit wordt omgerekend naar het 

aantal verkeersbewegingen per jaar dan zal dit ongeveer een halve verkeersbeweging per 

week zijn.

In juli en augustus zal incidenteel sprake zijn van 2 extra bewegingen met tractoren per 

week. Dit is echter slechts incidenteel en zal daarmee niet bijdragen aan een onevenredige 

toename van het aantal verkeersbewegingen.

In de worst-case situatie zal in totaal ongeveer sprake zijn van 5,5 verkeersbewegingen per 

week, met mogelijk nog 2 verkeersbewegingen met een tractor in de maanden juli en 

augustus. Dit betreft gemiddeld nog geen 1 verkeersbeweging per dag. Het aantal 

verkeersbewegingen is daarmee zeer beperkt en zal niet leiden tot een onevenredige hinder 

aan de omgeving. De voorgenomen ontwikkeling zal daarmee eveneens geen 

onevenredig beroep doen op de capaciteit van omliggende wegen.

Het voorgaande betreft de totale bedrijfssituatie in de worst-case situatie na realisatie van 

het project. In de huidige situatie vinden reeds een groot deel van de verkeersbewegingen 

plaats voor de ter plaatse reeds uitgevoerde werkzaamheden. Concreet zal het aantal 
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verkeersbewegingen niet in onevenredige mate toenemen. Door de biologische 

compostering inpandig uit te voeren zullen minder verkeersbewegingen plaats hoeven 

vinden om de biologische compost te mengen en/of om te zetten. In incidentele gevallen 

zal het aantal verkeersbewegingen mogelijk met 2 per week toenemen. Dit is 

verwaarloosbaar. 

4.6  Wateraspecten

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van omschakeling van een deel van een 

agrarisch bouwvlak naar een woonbestemming met mogelijkheden voor kleinschalige 

bedrijvigheid. Daarnaast wordt een deel van het huidige agrarisch bouwvlak verplaatst ten 

behoeve van de realisatie van een nieuwe landbouwschuur met inpandige biologische 

composteerder. De toename van het verhard oppervlak zal ongeveer 1.400 m² bedragen.

Voor elk plan wordt in het kader van de watertoets bepaald wat het effect is op de 

waterhuishouding. Als verantwoordelijke instantie voor het waterbeheer in en in de directe 

omgeving van het plangebied hanteert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK) als uitgangspunt dat het bebouwen van landelijk gebied geen verslechtering van de 

waterhuishoudkundige situatie mag betekenen. Daarom adviseert het HHNK bij uitbreiding 

van verhard oppervlak compenserende maatregelen te nemen. Het HHNK denkt daarbij 

aan vergroting van de bergingscapaciteit door bestaande waterlopen te verbreden of 

door nieuw oppervlaktewater aan te leggen.

Tijdelijke berging van water door uitbreiding van het wateroppervlak creëert een grotere 

buffer in het systeem en daardoor een geringere peilstijging bij hevige regenval. De 

initiatiefnemer van het bouwplan is verantwoordelijk voor deze compenserende 

waterberging. Dat geldt zowel voor de financiering als voor de daadwerkelijke aanleg.

Om te bepalen hoe groot de compenserende waterberging moet zijn, heeft het HHNK een 

rekenmethode ontwikkeld. Het HHNK hanteert geen vast compensatiepercentage binnen 

het beheersgebied, maar een compensatiepercentage dat bij de lokale omstandigheden 

past.

Wanneer sprake is van een toename van verhard oppervlakte is het nodig om nieuw 

oppervlaktewater te compenseren.

Afkoppeling van het hemelwater zal plaatsvinden middels een gescheiden stelsel. Hierbij zal 

het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak niet op het riool worden afgevoerd, 

maar middels straatkolken en dakgoten worden afgevoerd naar infiltratie- en/of 

bergingsvoorzieningen. Van belang daarbij is dat bij een ruimtelijke ontwikkeling 

hydrologisch neutraal wordt ontwikkeld.

Om de gevolgen van de verhardingstoename te compenseren berekent het

hoogheemraadschap hoeveel extra waterberging er in het betreffende peilgebied 

gerealiseerd moet worden. Bij deze berekening is uitgegaan van de toegestane peilstijging 

die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, de gemaalcapaciteit, drooglegging, 

rioolstelsel en grondsoort. Dit is berekend voor het oorspronkelijke peil zoals vastgelegd in 

het peilbesluit, dus niet voor het peil in de onderbemaling.

De nieuw op te richten landbouwschuur zal worden gerealiseerd op een reeds verhard stuk. 

Bij de voorgaande procedure voor het huidige bouwvlak is reeds rekening gehouden met 

compenserende waterberging voor deze verharding. Er is in feite geen toename van het 

verhard oppervlak (dit is reeds verhard). Omdat in de voorgaande procedure de 

compenserende waterberging heeft plaatsgevonden is hiervoor reeds voldoende 

waterberging aanwezig. Omdat de verharde oppervlakte niet toeneemt en de huidige 

verharding reeds is gecompenseerd is geen aanvullende waterberging noodzakelijk.

De initiatiefnemer heeft, voor het voorzien in voldoende water voor de biologische 

compostering, een vijver met helofytenfilter aangelegd. Deze vijver met helofytenfilter biedt, 
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naast een natuurlijke zuivering van het water dat hierin komt, ruimte voor extra 

waterberging. Deze vijver is ongeveer 4 meter breed en 25 meter lang. Met de diepte van 1 

meter biedt deze vijver een capaciteit van 100 m³ aan waterberging. Hiermee is, hoewel dit 

vanuit de gewenste ontwikkeling niet noodzakelijk is, voorzien in voldoende gelegenheid 

voor aanvullende waterberging, waarbij het hemelwater eveneens op natuurlijke wijze 

wordt gezuiverd. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een nieuwe ruimtelijk project dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, 

sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de 

uitvoerbaarheid van het project. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar de financiële 

haalbaar van het project. Een tweede bepaling omtrent het financiële aspect is het 

eventueel verhalen van projectkosten. In principe dient bij vaststelling van het ruimtelijke 

besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van projectkosten 

zeker te stellen.

Op basis van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeente een 

exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 van het Bro zijn deze bouwplannen 

nader omschreven:

"Artikel 6.2.1

Als bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de wet, wordt aangewezen een 
bouwplan voor:

a. de bouw van een of meer woningen;
b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;
c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m2 bruto-vloeroppervlakte of met 

een of meer woningen;
d. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden 

in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen 
worden gerealiseerd;

e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden 
in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of 
horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 
1.500 m2 bruto-vloeroppervlakte bedraagt;

f. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m2 
bruto-vloeroppervlakte." 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 

1, onder sub b van de Wro, waarmee een exploitatieplan zou moeten worden opgesteld. 

Op basis van artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan besloten worden geen exploitatieplan vast te 

stellen indien:

1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan, project of besluit 

begrepen gronden anderszins verzekerd is;

2. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 

onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en het stellen van eisen, regels, of een 

uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, 

niet noodzakelijk is. 

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt naast dit project een separate 

overeenkomst gesloten met betrekking tot hetgeen voortvloeit uit dit onderdeel van de 

Wro. In deze overeenkomst is opgenomen dat alle gemaakte kosten voor het uitvoeren en 

doorlopen van de procedure voor rekening van de initiatiefnemer zijn. Gemaakte kosten 

door de gemeente worden middels het heffen van leges op de initiatiefnemer verhaald, 

zoals is opgenomen in de legesverordening van de gemeente Schagen. Verder zal ook 

eventuele planschade in een separate overeenkomst worden geregeld.

Hiermee is het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het project begrepen 

gronden anderzijds verzekerd, waarmee geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld. 
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Hiermee kan worden gesteld dat het project financieel haalbaar wordt geacht. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorliggend plan betreft een herziening op het bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" 

van gemeente Schagen en wordt opgesteld conform de Uniforme Voorbereidingsprocedure 

conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In het kader van deze procedure wordt eenieder tijdens de terinzagetermijn in de 

gelegenheid gesteld zienswijzen op het plan in te dienen. Wanneer het plan ter inzage ligt 

wordt gepubliceerd in de gemeentelijke bladen, op de gemeentelijke website en in de 

digitale Staatscourant. Tevens wordt het plan voor eenieder digitaal raadpleegbaar gesteld 

via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft van 11 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 als ontwerp 

voor eenieder ter inzage gelegen. Tijdens deze ter inzage termijn is eenieder in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Tijdens de ter inzage termijn zijn geen zienswijzen ingekomen op het plan. 
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Hoofdstuk 6  Wijze van bestemmen

6.1  Doel en reikwijdte

Het bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden worden toegekend. Het 

gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. In artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) is bepaald dat twee begrippen centraal staan. Dit zijn:

1. goede ruimtelijke ordening;

2. uitvoerbaarheid. 

Als een plan aan deze twee eisen voldoet, voldoet het aan de wet.

Via een bestemmingsplan worden functies aan gronden gegeven. Vanuit de Wro volgt een 

belangrijk principe, namelijk toelatingsplanologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, 

huurder, etc.) toegestaan om de functie die het bestemmingsplan bepaalt uit te oefenen. 

Dit houdt in dat:

1. de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan 

aangewezen bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en;

2. de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven 

bestemming (de overgangsregels zijn hierbij mede van belang). 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebouwing 

(omgevingsvergunning voor het bouwen) en regels voor het verrichten van 'werken' 

(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden). Een bestemmingsplan regelt derhalve het toegestane gebruik van 

gronden (en de bouwwerken en gebouwen) en kan daarbij regels geven voor:

1. het bebouwen van de gronden;

2. het verrichten van werken (aanleggen). 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk beleid, 

maar het is niet het enige instrument. Andere wetten en regels zoals bijvoorbeeld de 

Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Algemeen Plaatselijke Verordening, de Wet 

Milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bouwverordening zijn 

ook erg belangrijk voor het uitvoeren van het ruimtelijk beleid. Via overeenkomsten kan de 

gemeente met betrokken partijen aanvullende afspraken maken voor zover dat niet via het 

bestemmingsplan geregeld kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zeker stellen dat 

bepaalde activiteiten ook werkelijk verricht worden om zo het toelatingskarakter van een 

bestemmingsplan aan te scherpen. 

6.2  Onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen. Dit zijn de toelichting, de planregels en de 

verbeelding (plankaart). 

6.2.1  De toelichting

De toelichting wordt opgesteld volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Hier staat, in het kort, dat in de toelichting verslag gedaan moet worden van de gemaakte 

keuzes in het plan. Voor een ontwikkelingsgericht plan vraagt dat een andere motivatie 

dan voor op beheer gerichte plannen (een plan kan ook zowel ontwikkelingsgericht zijn 

voor het ene deel en voor een ander deel beheergericht).
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Ook moet ingegaan worden op het aspect water, de afstemming met andere overheden 

(indien nodig), het onderzoek voor zover nodig voor de uitvoerbaarheid en de wijze 

waarop inspraak is verricht (indien nodig). Als er bij het bestemmingsplan een milieu-effect 

rapport is gemaakt hoeft niet ingegaan te worden op monumentale en/of andere waarden 

in het plangebied noch de milieukwaliteit in het gebied, want dat gebeurt in dat geval in 

het milieu-effect rapport. Via de toelichting wordt zo inzicht gegeven in de twee eisen uit 

artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Centraal in de toelichting moet staan waarom de functies als opgenomen op de plankaart, 

met de bijhorende regels, de mogelijkheden bieden en waarom dit past op die locatie.

Bijlagen bij de toelichting:

Bij de toelichting kunnen bijlagen opgenomen zijn. Die bijlagen maken een onlosmakelijk 

onderdeel uit van het bestemmingsplan zelf. Omdat ze een onlosmakelijk onderdeel zijn van 

het bestemmingsplan kan de toelichting zelf kort van tekst blijven omtrent het 

desbetreffende onderwerp. Hierdoor blijft de toelichting zelf kort en daarmee leesbaar.

Algemene beleidsdocumenten hoeven vanwege het algemeen geldende karakter niet als 

bijlage opgenomen te worden bij het bestemmingsplan. Denk aan verschillende sectorale 

beleidsdocumenten als ook structuurvisies. Een toelichting moet, voor zover het beleidsstuk 

relevant is voor het plan, aangeven wat de relatie is tussen het bestemmingsplan en dat 

beleidsdocument. 

6.2.2  De planregels

De planregels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken:

1. Inleidende regels:

In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de planregels worden gebruikt 

(artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de planregels te 

waarborgen. Deze begrippen zijn soms erg belangrijk voor een goed inzicht in de 

gebruiksmogelijkheden. Ook is de wijze waarop gemeten moet worden bij het 

toepassen van de regels (artikel 2) bepaald;

2. Bestemmingsregels:

In dit hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Dit gebeurt in 

alfabetische volgorde. Als er voorlopige bestemmingen, nog uit te werken 

bestemmingen en/of dubbelbestemmingen zijn, worden die ook in alfabetische 

volgorde, achter de bestemmingsregels opgenomen. Ieder artikel kent een vaste opzet. 

Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving, 

vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend volgen de (mogelijke) 

afwijkingsmogelijkheden met betrekking tot de bouw en/of het gebruik. Ten slotte zijn 

(eventuele) omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde of van werkzaamheden opgenomen, aangevuld met mogelijke 

wijzigingsbevoegdheden. Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsregels 

ook in andere regels relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd 

moeten worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld van hetgeen is geregeld;

3. Algemene regels:

In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen karakter die gelden voor het 

hele plan. Deze moeten daarom altijd goed gelezen worden voordat op basis van de 

bestemmingregels interpretaties worden verricht. Voorbeelden van algemene regels zijn 

de anti-dubbeltelregel, algemene procedurebepalingen maar ook regels met betrekking 

tot mogelijke binnenplanse afwijkingen (een binnenplanse afwijking is, zoals het woord 

het al zegt, een afwijkingsmogelijkheid van de regels in het bestemmingsplan zelf, dit in 

tegenstelling tot 'buitenplanse' afwijkingen). In de algemene regels kunnen erg 

belangrijke bepalingen zijn opgenomen;

4. Overgangs- en slotregels:

 52



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

In het laatste hoofdstuk wordt het overgangsrecht geregeld en wordt bepaald hoe het 

bestemmingsplan heet (de slotregel). 

Bijlagen bij de planregels:

Bij de regels kunnen bijlagen opgenomen zijn. Die bijlagen maken een onlosmakelijk 

onderdeel uit van de regels. 

6.2.3  De verbeelding

Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven met daarbij andere 

bepalingen zoals gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, etc.. Via de 

bijhorende regels in de planregels wordt bepaald wat hier wel en niet is toegestaan.

De verbeelding wordt ook wel plankaart genoemd. Dan wordt hetzelfde bedoeld. 

Belangrijk te weten is dat een digitaal bestand (een '.gml-bestand') leidend is. Dat digitaal 

bestand bepaalt waar welke bestemming ligt en waar welke aanduidingen etc.. Een 

afgeleide van dat digitale bestand is bijvoorbeeld een '.pdf-bestand' of een papieren 

(analoge) verbeelding. Bij twijfel over een '.pdf-bestand' of een papieren versie van de 

verbeelding geeft het digitale bestand de juridische doorslag. 

6.3  Voorliggend bestemmingsplan

Voorliggend bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. 

De verbeelding en de planregels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het 

bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien 

en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze 

bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van 

het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de 

beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het 

bestemmingsplan ten grondslag liggen.

Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van 

het bestemmingsplan.

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:

'Wonen', waarbij de functie wonen wordt neergelegd.

'Agrarisch', waarbij de functie voor een agrarische bedrijfsvoering wordt neergelegd. 

Dit plan kent de volgende noemenswaardige bijzonderheden:

Aan de bestemming 'Wonen' is de aanduiding 'bedrijvigheid' toegekend om het 

uitvoeren van (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten mogelijk te maken.

Binnen de bestemming 'Agrarisch' zijn mogelijkheden opgenomen voor de gewenste 

biologische compostering. Hiertoe is de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

overdekte composteerhal' toegekend.

Het bouwvlak is voor een deel verplaatst. Een en ander is op de bij dit plan behorende 

verbeelding weergegeven;

Aan de algemene bouwregels zijn regels ten aanzien van parkeren opgenomen conform 

de Nota Parkeernormen Schagen 2016 van de gemeente Schagen. 

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bro). 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Situatietekening op schaal met landschappelijke 
inpassing
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Bijlage 2  Voorgenomen beplanting tussen loods en woning
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Bijlage 3  Geur- en fijn stof onderzoek
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1 Inleiding 

In opdracht van DLV Bouw, Milieu en Techniek BV is door Olfasense B.V. een geur- en 

luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd voor Huiberts biologische bloembollen te Sint Maartensbrug. Dit 

onderzoek zal deel uitmaken van de vergunningaanvraag. 

Het bedrijf is voornemens om op de locatie compost te produceren. Het effect van deze activiteit 

wat betreft de aspecten geur en luchtkwaliteit zijn in dit rapport in beeld gebracht. De 

geurberekeningen zijn uitgevoerd in overeenstemming met NTA90651. 

                                                
1  Nederlandse Technische Afspraak, NTA 9065, Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen Geur.  ICS 

13.040.99, december 2012. 
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2 Situatiebeschrijving en onderzoeksopzet 

2.1 De bedrijfsactiviteiten en relevante bronnen 

Bij Huiberts biologische bloembollen te Sint Maartensbrug worden bloembollen geteeld, waarvoor 

onder meer eigen compost wordt ingezet. Deze compost wordt op het eigen terrein geproduceerd, 

waar het bollenafval wordt gemengd met enigszins houtig materiaal, gesteentemeel en speciale 

biologische toevoegingen. Deze compostering vindt plaats in de nieuw te realiseren 

landbouwschuur. 

Het betreft totaal 1.200 m3 per jaar materiaal dat wordt bewerkt tot 1.000 m3 compost. Met een 

dichtheid van circa 0,5 ton/m3 betreft het 600 ton materiaal op jaarbasis dat wordt verwerkt. 

In 4 batches per jaar wordt het materiaal gedurende een periode van circa 6 maanden 3 maal 

omgezet. 

De samenstelling van het materiaal is als volgt: 50 % bollen afval en loofresten, 20 % houtachtig 

materiaal en 30 % natuurgras. 

Relevante geurbronnen betreffen de activiteiten in de hal (aanvoer, omzetten) en het 

composteringsproces in rust. 

Relevante bronnen van fijn stof en stikstofoxiden betreffen de machines (tractor, kraan en 

vrachtwagen) die worden ingezet voor aan- en afvoer en omzetten. Opslag van materiaal vindt 

inpandig plaats, waardoor er geen sprake is van stofemissies als gevolg van verwaaiing. 
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2.2 De omgeving 

Figuur a geeft de ligging van het bedrijf weer. De meest nabij het bedrijf gelegen geurgevoelige 

bestemmingen zijn rood gemarkeerd.  

 

Figuur a De ligging van Huiberts biologische bloembollen te Sint Maartensbrug 
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3 Berekening van de geuremissie 

Voor berekening van de geuremissie is gebruik gemaakt van de kengetallen voor 

groencomposteringen, zoals vastgesteld in het brancheonderzoek2. Er is gebruik gemaakt van de 

kengetallen voor methode B compostering, waarin het groenafval gedurende een periode van 6 

maanden wordt gecomposteerd, en in die periode enkele malen wordt omgezet. In het 

brancheonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen diverse materiaalsamenstellingen; voor 

methode B komt samenstelling 1 (30% gras, 50% snoeihout en 20% plantsoen- en bladafval) het 

dichtst in de buurt van de samenstelling van het te composteren materiaal bij Huiberts. 

De compostering vindt inpandig plaats; de kengetallen uit het brancheonderzoek zijn echter 

afgeleid voor compostering in de open lucht. Metingen aan het effect van het inpandig uitvoeren 

van activiteiten3 hebben aangetoond dat met open deuren en open nok al een reductie van 38% 

wordt bewerkstelligd, oplopend tot 63% wanneer de deuren worden gesloten. In de berekeningen 

zal zekerheidshalve worden uitgegaan van een reductie van 38% op elk moment, hoewel de mate 

van reductie zeker in de avond- en nachtperiode hoger zal zijn. 

In onderstaande tabel is de emissieberekening samengevat, na de tabel volgt een toelichting. 

Tabel 1:  Berekening geuremissies Huiberts biologische bloembollen te Sint 

Maartensbrug 

Bron Verwer-
kingsca-
paciteit 

Geuremissiekengetal Emissie Emissie  
incl reductie 

Emissieduur 

 [ton/h] [106 ouE/ton] [106 
ouE/h] 

[106 ouE/h] [h/jr] 

Aanvoer / opzetten 77,6 0,435 6,2 3,8 232 

Compostering in rust 
- eerste 3 maanden 
- laatste 3 maanden 

 
150 
150 

 
0,165 
0,0025 

 
4,5 
0,07 

 
2,8 
0,04 

8.760 

Omzetten 1e keer 25 32,4 148 92 24 

Omzetten 2e en 3e keer 25 2,95 13,5 8,3 48 

 

Het materiaal wordt met name met behulp van een tractor aangevoerd, in juli en augustus betreft 

dit 2 maal per dag, buiten deze periode is het tweemaal per week. Daarnaast wordt ook tweemaal 

per maand materiaal met een vrachtwagen aangevoerd. Totaal betreft het 232 vrachten per jaar. 

Dit betekent dat er gemiddeld 2,6 ton per vracht wordt aangevoerd. Dit wordt in circa 2 minuten 

gelost. Geuruitstoot en geurbelasting wordt berekend per uur, er moet derhalve een omrekening 

worden gemaakt naar een emissie per uur, ook al vindt het lossen slechts 2 minuten per uur 

plaats. Dit type bron wordt daarom een fluctuerende bron genoemd (zie bijlage A voor een 

toelichting).  

Wanneer de vrachten achter elkaar zouden worden gelost, zou er per uur (60/2 * 2,6) = 77,6 ton 

worden gelost. Voor aanvoer van materiaal is het kengetal voor opzetten van de composthoop 

                                                
2  ‘Compostering van groenafval (geen GFT-afval) – Branche-geuronderzoek in opdracht van de BVOR’, C.F. 

Steunenberg, TNO-MEP, referentienummer 94-202, juni 1994. 
3  ‘Geuronderzoek Van Vliet Contrans - Meetrapport als aanvulling van het milieu-effektrapport en 

vergunningsaanvraag Wet Milieubeheer’, Olfasense rapportnummer VVCO97B, ir. I.J. Smit, drs. F.J.H. Vossen, 
juni 1997. 
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gebruikt van 0,435 *106 ouE/ton. De momentane geuremissie kan zo worden berekend op (77,6 * 

0,435) = 33,8 *106 ouE/h. Er zal binnen het uur hooguit één vracht worden gelost, daarmee 

bedraagt de uurfractie (2/60) = 0,033 en kan de uurgemiddelde geuremissie zo worden berekend 

op (33,8 * √0,033) = 6,2 *106 ouE/h, of (6,2 * 62%) = 3,8 *106 ouE/h rekening houdend met de 

reductie. De emissieduur komt overeen met het aantal vrachten van 232 per jaar. 

Het materiaal wordt vervolgens gedurende 6 maanden gecomposteerd. Aan de methode B 

compostering zijn op diverse momenten geurmetingen uitgevoerd, waaruit bleek dat de 

geuremissie snel afneemt naarmate het proces vordert. Na 3 dagen werd nog een emissie van 

0,165 *106 ouE/ton gemeten, na 40 dagen was dit nog slechts 0,0025 *106 ouE/ton. In de 

berekeningen is zekerheidshalve verondersteld dat de gemeten emissie na 3 dagen voor de eerste 

3 maanden van het proces representatief is, dit is een zeer veilige benadering te noemen. Voor de 

tweede helft van het proces is uitgegaan van de meetwaarde na 40 dagen. 

Met een batchduur van 6 maanden en een totaal van 600 ton materiaal op jaarbasis is er op elk 

moment (zonder rekening te houden met gewichtsverlies) 300 ton materiaal aanwezig, waarvan 

150 ton in de eerste helft en 150 ton in de tweede helft van het proces. De geuremissies kunnen 

zo worden berekend op (150 * 0,165 * 62%) = 2,8 *106 ouE/h en (150 * 0,0025 * 62%) = 

0,04 *106 ouE/h voor respectievelijk de eerste en tweede helft van het proces. De emissieduur is 

continu. 

Voor het omzetten worden in het brancheonderzoek resultaten gerapporteerd voor de eerste 

maand (gemiddeld 32,4 *106 ouE/ton) en de tweede maand (2,95 *106 ouE/ton). In de 

berekeningen is uitgegaan van de eerstgenoemde waarde voor de eerste maal omzetten en voor 

de tweede waarde voor de tweede en derde maal omzetten. Met een capaciteit bij het omzetten 

van 25 ton/h kan de emissie zo worden berekend op (25 * 32,4 * 62%) = 92 *106 ouE/h en (25 * 

2,95 * 62%) = 8,3 *106 ouE/h voor respectievelijk de eerste keer (24 h/jr) en tweede en derde 

keer omzetten (48 h/jr). 

Gerede compost is niet geurrelevant. 
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4 Berekening emissies fijn stof en stikstofoxiden 

De enige relevante bron van fijn stof en stikstofoxiden betreft de inzet van de machines op het 

terrein, in de vorm van een tractor en een kraan en een vrachtwagen voor aan- en afvoer. 

De machines zijn slechts kortdurend op het terrein in bedrijf, voor aan- en afvoer en voor 

omzetten van het materiaal. In de berekeningen zal worden verondersteld dat er elke dag 

gedurende 4 uur een machine in bedrijf is, ofwel (4 * 365) = 1.460 h/jr. Hiermee is de emissie 

van alle machines ondervangen, dit is naar verwachting een zeer veilige benadering. 

De trekker en kraan zijn circa 10 jaar oud en hebben een vermogen van 80 kW. Voor 

landbouwtrekkers bedraagt de emissiefactor NOX 3,2 g/kWh4. Met een belasting van 60% kan de 

emissie zo worden berekend op (80 kW * 3,2 g/kWh * 1.460 h/jr) = 224 kg/jr. 

De emissiefactor van fijn stof bedraagt voor machines 5-10% van de emissiefactor NOX. In de 

berekeningen zal worden uitgegaan van 10%, waardoor de emissie fijn stof kan worden berekend 

op 22 kg/jr.  

                                                
4  Berekend in Aerius Calculator, waar gebruik wordt gemaakt van 

http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Lucht%20(Air)/Verkeer%20en%20Vervoer%20(Trans
port)/Overig%20Verkeer%20en%20Vervoer/Hulskotte%20en%20Verbeek%20(2009)%20Emissiemodel%20M
obiele%20Machines%20machineverkopen%20in%20comb.%20met%20brandstof%20Afzet%20(EMMA).pdf  
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5 Toetsingskader 

5.1 Geur 

5.1.1 Landelijk geurbeleid 

In artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit5 wordt ingegaan op het toetsingskader voor geur. Het 

algemene uitgangspunt is het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van 

geurhinder. Het bevoegd gezag beoordeelt welke mate van geurhinder nog aanvaardbaar is.  

 

In de Handleiding geur6 is uitgewerkt hoe het aanvaardbaar hinderniveau voor geur van 

bedrijfsmatige activiteiten anders dan veehouderij kan worden bepaald. Voor bepaalde 

bedrijfstakken zijn in het Activiteitenbesluit specifieke geurvoorschriften opgenomen (bijvoorbeeld 

voor composteren). 

5.1.2 Gebruikelijke toetsingswaarden 

De kans op geurhinder wordt vaak beoordeeld aan de hand van geurcontouren. Een geurcontour 

geeft een geurimmissieconcentratie in combinatie met een bepaalde overschrijdingsfrequentie 

(uitgedrukt als percentielwaarde) weer. Bijvoorbeeld: de contour van 1 ouE/m
3 als 98-percentiel 

vormt de begrenzing van het gebied waarbinnen een geurconcentratie van 1 ouE/m
3 méér dan 2% 

van de tijd (175 h/jr) wordt overschreden. 

                                                
5  http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.3_Artikel2.7a  
6  Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen), 

zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/geur/handleiding-geur/  
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Uit de diverse richtlijnen en lokaal beleid blijkt dat de volgende overschrijdingsfrequenties en 

geurconcentraties gebruikelijk zijn: 

Geurconcentratie 

Een geurconcentratie van 1 ouE/m
3 is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een groep 

mensen met een gemiddeld reukvermogen (panel geselecteerd volgens NEN-EN 13725) de helft 

van de mensen de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije lucht. Doorgaans liggen de 

toetsingswaarden in een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m
3 als 98-percentielwaarde.  

Doorgaans geldt 0,5 ouE/m
3 als 98-percentielwaarde als strengste toetsingswaarde. Deze waarde 

wordt doorgaans op nieuwe inrichtingen van toepassing geacht, voor bestaande inrichtingen wordt 

in het algemeen een ruimere grenswaarde toegepast. Van de normering van 0,5 ouE/m
3 als 98-

percentielwaarde kan onderbouwd worden afgeweken, bijvoorbeeld op basis van de verwachte 

hinderlijkheid van de geur. De hinderlijkheid kan worden gekwantificeerd door middel van 

hedonische metingen. 

Overschrijdingsfrequentie 

Voor continue bronnen wordt doorgaans volstaan met toetsing aan de 98-percentielwaarde.  

Kortdurende emissies kunnen leiden tot kortdurende maar hoge immissies. Voor dergelijke 

bronnen geeft toetsing aan de 98-percentielwaarde onvoldoende inzicht in de geurbelasting van de 

omgeving en is het gebruikelijk om hogere percentielen (99,5-, 99,9- en 99,99-percentiel) in beeld 

te brengen. De mate van onzekerheid neemt toe bij hogere percentielwaarden.  

5.1.3 Geurbeleid Provincie Noord-Holland  

Voor de activiteiten bij Huibers is geen specifieke toetsingskader voor geur voorhanden; Olfasense 

stelt daarom voor om voor de toetsing gebruik te maken van het geurbeleid van de Provincie 

Noord-Holland.  

Het geurbeleid van de Provincie Noord-Holland7 stelt het aanvaardbaar geurhinderniveau vast, 

gebruik makend van de hedonische waarde H = -1. Voordat met een verspreidingsmodel de 

immissie wordt berekend, wordt de bronsterkte eerst gecorrigeerd met de bij die bron behorende 

hedonische waarde H = -1. De gecorrigeerde geuremissie wordt verkregen door de geuremissie 

door de hedonische waarde te delen.  

Voor composteringen zijn in het verleden nauwelijks hedonische metingen uitgevoerd, omdat voor 

deze bedrijfstak een Bijzondere regeling in de voormalige NeR gold, met hierin vaste 

toetsingwaarden. Voor geurgevoelige bestemmingen lag de richtwaarde op 1,5 ouE/m
3, waarvan 

verondersteld mag worden dat dit overeenkomt met een hedonische waarde H = -1.  

  

                                                
7  Beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland, 2014-112, november 2014. 
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Uitgaande van deze waarde zijn de berekende emissies gecorrigeerd, zoals in onderstaande tabel 

weergegeven. 

Tabel 2: Gecorrigeerde geuremissie op basis van hedonische waarde 

Bron Geuremissie 

(ongecorrigeerd) 

Hedonische waarde H = 

-1 / correctiefactor 

Geuremissie  

(gecorrigeerd) 

 [106 ouE/h] [ouE/m3] [106 ouE(H)/h] 

Aanvoer / opzetten 6,2 1,5 3,8 

Compostering in rust 4,6 1,5 2,8 

Omzetten 1e keer 148 1,5 92 

Omzetten 2e en 3e keer 13,5 1,5 8,3 

 

De Provincie verstaat onder bestaande activiteiten, activiteiten waarvoor reeds een vergunning is 

verleend. Nieuwe activiteiten zijn activiteiten waarvoor voor de eerste keer een vergunning wordt 

aangevraagd of een uitbreiding van een bestaande activiteit. In het geval van een combinatie van 

bestaande en nieuwe activiteiten wordt de geurbelasting vastgesteld op ten hoogste de 

grenswaarde voor bestaande activiteiten of, indien de geurbelasting lager is, de bestaande 

geurbelasting.  

Voor Huibers (nieuwe activiteit) dient het volgende toetsingskader dan te worden gehanteerd, 

zoals weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3: Toetsingswaarden Noord-Hollands geurbeleid voor nieuwe situaties 

Nieuwe activiteit 98-percentiel 99,9-percentiel 

Soort object grenswaarde 

[ouE(H)/m3] 

grenswaarde 

[ouE(H)/m3] 

geurgevoelig 0,5 2 

minder geurgevoelig 1 4 

overige geurgevoelig 10 40 
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Voor de geurgevoelige objecten gelden volgens het beleid de volgende definities: 

 
a. tot geurgevoelige objecten worden gerekend: aaneengesloten woonbebouwing, 

ziekenhuizen en sanatoria, bejaarden- en verpleeghuizen, woonwagenterreinen, 

asielzoekerscentra, (kinder-)dagverblijven, scholen, penitentiaire inrichtingen alsmede 
objecten die met bovengenoemde geurgevoelige objecten gelijkgesteld kunnen worden uit 
hoofde van de functie van het object, de gemiddelde tijd per dag gedurende welke 
personen daar verblijven, het aantal personen dat daar aanwezig is en de omgeving van 
het object; 

b. tot minder geurgevoelige objecten worden gerekend: bedrijfswoningen, woningen in het 
landelijk gebied, verspreid liggende woningen, recreatiegebieden voor dagrecreatie, 

accommodaties voor verblijfsrecreatie, zelfstandige kantoren, winkels alsmede objecten die 
met bovengenoemde minder geurgevoelige objecten gelijkgesteld kunnen worden uit 
hoofde van de functie van het object, de gemiddelde tijd per dag gedurende welke 

personen daar verblijven, het aantal personen dat daar aanwezig is en de omgeving van 
het object; 

c. tot overige geurgevoelige objecten worden gerekend: één van de onder b genoemde 

objecten indien het zich op een bedrijventerrein bevindt dat is bestemd voor type-C 
inrichtingen als genoemd in het Activiteitenbesluit. 

 

In de directe omgeving van Huibers is sprake van minder geurgevoelige objecten. 

 

5.2 Grenswaarden volgens de Wet luchtkwaliteit 

De grenswaarden in de Wet luchtkwaliteit geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit dat op een 

aangegeven tijdstip moet zijn bereikt. De grenswaarden worden onderstaand weergegeven. 

 

Zwevende deeltjes 

De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10): 

 40 g/m3 als jaargemiddelde concentratie; 

 50 g/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, die 35 keer per jaar mag worden overschreden. 

Naast PM10 is in de Wet luchtkwaliteit ook een grenswaarde opgenomen voor de nog kleinere 

deeltjes, PM2,5, welke met ingang van 2015 geldt: 

 25 g/m3 als jaargemiddelde concentratie. 

 

Stikstofdioxide 

De Wet luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2): 

 40 g/m3 als jaargemiddelde concentratie; 

 200 g/m3 als uurgemiddelde concentratie, die 18 keer per jaar mag worden overschreden. 
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6 Immissieberekeningen 

6.1 Verspreidingsmodel 

De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een 

verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw 

Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is Geomilieu V4.30.  

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer 

op basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een ‘lange termijn’ berekening en de 

beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens 

bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-

instraling en de temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de 

immissieconcentratie voor elk afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend 

gedurende welk percentage van de jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde 

uurgemiddelde immissieconcentratie wordt overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de 

vorm van contouren.  

6.2 Invoergegevens 

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de 

emissieduur en omgevingskenmerken. 

De gedetailleerde brongegevens zijn opgenomen in bijlage B. 

Voor de geurberekeningen zijn de bronnen ingevoerd als puntbron, waarbij rekening is gehouden 

met gebouwinvloed. Daartoe is de hal ingevoerd in het model; de hal heeft een nokhoogte van 

12 m, de zijkanten hebben een hoogte van 6 m. In de berekeningen is uitgegaan van een 

gemiddelde gebouwhoogte van 9 m. De bronnen zijn daarbij aan de westzijde van het gebouw 

gepositioneerd. 

Voor luchtkwaliteitberekeningen kan niet worden gerekend met gebouwinvloed, de machines zijn 

als puntbron ingevoerd op dezelfde locatie als de geurbronnen. Zie ook de contouren in de 

volgende paragrafen voor de ligging van de bronnen. 
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6.3 Resultaten van de verspreidingsberekeningen - geur 

Onderstaand zijn de contouren weergegeven van de toetsingswaarden. 

 

Figuur b Geurcontouren van 0,5 en 1 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde 

als gevolg van Huiberts biologische bloembollen te Sint Maartensbrug 
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Figuur c Geurcontouren van 2 en 4 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarde 

als gevolg van Huiberts biologische bloembollen te Sint Maartensbrug 
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Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat er alleen binnen de contour van 0,5 ouE(H)/m3 als 98-

percentielwaarde twee woningen gelegen zijn. Dit betreft echter minder geurgevoelige 

bestemmingen, waarvoor de grenswaarde 1 ouE(H)/m3 als 98-percentielwaarde bedraagt; binnen 

die contour zijn geen woningen gelegen.  

Binnen de contour van 2 ouE(H)/m3 als 99,9-percentielwaarden is één woning gelegen; dit betreft 

een minder geurgevoelige bestemming, waarvoor de grenswaarde 4 ouE(H)/m3 als 99,9-

percentielwaarde bedraagt; binnen die contour zijn geen woningen gelegen. 

Geconcludeerd kan derhalve worden dat er ter plaatse van de omliggende geurgevoelige 

bestemmingen kan worden voldaan aan het voorgestelde toetsingskader op basis van het 

geurbeleid  van de Provincie Noord-Holland.  

Voor de volledigheid is in onderstaande tabel de specifieke geurbelasting op de direct omliggende 

woningen weergegeven. De ligging van de woningen is ook te zien op de figuren. 

 

 

6.4 Resultaten van de verspreidingsberekeningen – WLK 

6.4.1 Contouren 

In onderstaande figuren is de jaargemiddelde concentratie van fijn stof en stikstofdioxide 

weergegeven, zoals berekend met behulp van het Nieuw Nationaal Model, als gevolg van de 

bronnen binnen de inrichting inclusief achtergrondwaarden. Aangezien de achtergrondwaarde per 

vierkante kilometer wordt bepaald, kan de totale concentratie per doorgerekend deelgebied 

verschillen. Dit kan leiden tot een wat grillig verloop van de contouren. 

Uit de figuren blijkt dat de immissieconcentraties buiten de inrichtingsgrenzen voor fijn stof als 

stikstofoxiden maximaal respectievelijk ongeveer 18,1 en 11 µg/m3 bedragen. Dit is ruimschoots 

beneden de grenswaarde van 40 µg/m3. 
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Figuur d Jaargemiddelde fijnstofconcentraties (µg/m3) als gevolg van Huiberts 

biologische bloembollen te Sint Maartensbrug 
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Figuur e Jaargemiddelde stikstofdioxideconcentraties (µg/m3) als gevolg van Huiberts 

biologische bloembollen te Sint Maartensbrug 
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6.4.2 Resultaten op toetsingspunten 

Naast de contouren (op basis van een gridberekening) zijn de immissieconcentraties tevens 

berekend op enkele toetspunten in de omgeving, te weten de nabij gelegen woningen 

(overeenkomstig de geurberekeningen).  

In onderstaande tabellen is het resultaat op de toetspunten weergegeven. De bronbijdrage op de 

toetspunten bedraagt maximaal 0,1 µg/m3 fijn stof en 0,6 µg/m3 stikstofdioxide. De 

jaargemiddelde concentraties liggen met respectievelijk 17,9 en 10,8 µg/m3 voor fijn stof en 

stikstofdioxide zoals ook al uit de contouren bleek ruimschoots beneden de grenswaarde van 

40 µg/m3. Het aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde concentratie fijn stof bedraagt 

maximaal 6, wat ruimschoots beneden het maximum van 35 ligt. Op geen van de punten wordt de 

uurgemiddelde concentratie voor stikstofdioxide overschreden (waar een maximum aantal van 18 

overschrijdingen is toegestaan).  

Zonder verdere berekeningen kan ook worden geconcludeerd dat kan worden voldaan aan de 

grenswaarde voor PM2,5 van 25 µg/m3. 
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7 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van DLV Bouw, Milieu en Techniek BV is door Olfasense B.V. een geur- en 

luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd voor Huiberts biologische bloembollen te Sint Maartensbrug. Dit 

onderzoek zal deel uitmaken van de vergunningaanvraag. 

Het bedrijf is voornemens om op de locatie compost te produceren. Het effect van deze activiteit 

wat betreft de aspecten geur en luchtkwaliteit zijn in dit rapport in beeld gebracht. De 

geurberekeningen zijn uitgevoerd in overeenstemming met NTA90658. 

Aan de hand van kengetallen is de emissie als gevolg van de activiteiten berekend. In 

onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de berekende emissies. 

Tabel 4:  Berekening geuremissies Huiberts biologische bloembollen te Sint 

Maartensbrug 

Bron Verwer-
kingsca-
paciteit 

Geuremissiekengetal Emissie Emissie  
incl reductie 

Emissieduur 

 [ton/h] [106 ouE/ton] [106 
ouE/h] 

[106 ouE/h] [h/jr] 

Aanvoer / opzetten 77,6 0,435 6,2 3,8 232 

Compostering in rust 

- eerste 3 maanden 
- laatste 3 maanden 

 

150 
150 

 

0,165 
0,0025 

 

4,5 
0,07 

 

2,8 
0,04 

8.760 

Omzetten 1e keer 25 32,4 148 92 24 

Omzetten 2e en 3e keer 25 2,95 13,5 8,3 48 

 

Aan de hand van deze emissies is de geurbelasting in de omgeving berekend (Nieuw Nationaal 

Model, Geomilieu module STACKS-G). Uit deze berekeningen blijkt dat de geurbelasting voldoet 

aan de toetsingswaarden volgens het geurbeleid van de Provincie Noord-Holland, waarmee kan 

worden gesteld dat sprake zal zijn van een aanvaardbaar geurhinderniveau. 

Machines en verkeer zijn de relevante bronnen van fijn stof en stikstofoxiden. Uit de berekeningen 

(Geomilieu module STACKS) blijkt dat ruimschoots kan worden voldaan aan de grenswaarden voor 

PM2,5, PM10 en NO2 volgens de Wet Luchtkwaliteit. 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat wat betreft het aspect lucht de activiteiten op de 

beoogde locatie mogelijk zijn. 

                                                
8  Nederlandse Technische Afspraak, NTA 9065, Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen Geur.  ICS 

13.040.99, december 2012. 
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Bijlagen 
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Bijlage A Fluctuerende bronnen 

Bronnen die binnen een uur afwisselend wel en niet actief zijn, worden ‘fluctuerende’ bronnen 

genoemd. Een voorbeeld hiervan is het lossen van een vrachtwagen, dat per keer meestal korter 

dan 5 minuten duurt en verspreid over de dag plaatsvindt.  

In de beschikbare verspreidingsmodellen wordt gerekend met hele uren en de gebruikte 

meteorologische gegevens zijn uurgemiddelden. Om een fluctuerende bron zó in het 

verspreidingsmodel op te nemen dat de immissiesituatie niet wordt over- of onderschat, moet de 

emissie worden omgerekend naar een zogenaamde ‘uurgemiddelde’ emissie9. 

Voor de omrekening van de geuremissie van een fluctuerende bron naar een uurgemiddelde 

emissie wordt de volgende formule10 toegepast: 

Euurgemiddeld = Emomentaan * f1/2 formule i 

waarin: 

Euurgemiddeld [ouE/h] = uurgemiddelde geuremissie 

Emomentaan [ouE/h] = momentane geuremissie tijdens de uurfractie f 

f [-] = uurfractie waarbinnen de momentane geuremissie Efractie optreedt. 

De emissieduur waarin Euurgemiddeld optreedt, wordt gelijk gesteld aan het aantal hele uren waarin 

de fluctuerende bron actief is. 

Een voorbeeld:  

De geuremissie Emomentaan tijdens het lossen van een vrachtwagen bedraagt 100 *106 ouE/h. Het 

lossen vindt dagelijks plaats tussen 7 h en 19 h, dus verspreid over 12 uur. Per werkdag lossen 

gemiddeld 36 vrachtwagens hun lading in gemiddeld 5 minuten per keer. Per uur lossen dus 3 

vrachtwagens hun lading en treedt gedurende 15 minuten (3 maal 5 minuten) de geuremissie van 

100 *106 ouE/h op. De uurfractie f is gelijk aan 15 minuten per 60 minuten, ofwel 1/4.  

Hieruit volgt: Euurgemiddeld = Emomentaan * f
1/2 = 100 *106 ouE/h * (1/4) 1/2 = 50 *106 ouE/h.  

Deze uurgemiddelde emissie treedt op gedurende 12 uur per dag, ofwel 4.380 h/jr. 

 

 

                                                
9   ‘Toepassing stankconcentratienorm op discontinue en fluctuerende bronnen’, Publicatiereeks lucht nr. 82.  
10   De hier gebruikte notatie wijkt af van die in de Publicatiereeks lucht, de uitkomst van de formule is 

gelijk. 
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Bijlage B Scenariobestand verspreidingsberekeningen 

Projectdata geur 

 

  

applicatie computerprogramma STACKS+ VERSIE 2017.1

release datum  Release 18 mei 2017

versie PreSRM tool 17.020

datum berekening starttijd berekening (datum/tijd) 2/15/2018 9:14:42 AM

receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten 4

regematig grid onbekend

aantal gridpunten horizontaal nvt

aantal gridpunten vertikaal nvt

meest westelijke punt (X-coord.) 109050

meest oostelijke punt (X-coord.) 109187

meest zuidelijke punt (Y-coord.) 532177

meest noordelijke punt (Y-coord.) 532354

naam receptorpunten bestand points.dat

receptorhoogte (m)  1.50

meteorologie meteo-dataset  uit PreSRM

begindatum en tijdstip  1995  1  1  1

einddatum en tijdstip  2004 12 31 24

X-coordinaat (m) 109131

Y-coordinaat (m) 532216

monte-carlo percentage (%)  100.0

terreinruwheid ruwheidslengte (m)   0.19

bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee) ja

ruwheidslengte bepaald in gebied 

X-coord. links onder 108000

Y-coord. links onder 531000

X-coord. rechts boven 111000

Y-coord. rechts boven 534000

stofgegevens component Geur

toetsjaar 1995

ozon correctie (ja/nee) nvt

percentielen berekend (ja/nee) ja

middelingstijd percentielen (uur) 1

depositie berekend nee

eigen achtergrondconcentratie gebruikt nee

bronnen aantal bronnen 4

zeezoutcorrectie (voor PM10) concentratie (ug/m3) nvt

overschrijdingsdagen nvt
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Brongegevens geur 

Administratie Broncoordinaten 

bronnummer bronnaam X (m) Y (m) 

1 [Schoorsteen 1] "COMP, Compostering" 109125.7 532203.2 

2 [Schoorsteen 8] "Aanvoer, Aanvoer" 109124.3 532200.3 

3 [Schoorsteen 9] "OMZ 1ex, Omzetten 1ex" 109127.2 532206.8 

4 [Schoorsteen 10] "OMZ 2e3ex, Omzetten 2e3ex" 109123.7 532197.3 
 

Gegevens gebouwinvloed 
   X gebouw 

(midden) 
Y gebouw 
(midden) 

hoogte 
gebouw (m) 

breedte 
gebouw (m) 

lengte gebouw 
(m) 

orientatie 
gebouw (°) 

109145.2 532191.6      9.0     35.5     40.8    154.2 

     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 

     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 

     0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 
 

Schoorsteen gegevens 

hoogte (m) inw. diameter (m) uitw. diameter (m) 

     1.5     0.20     0.30 

     1.5     0.20     0.30 

     1.5     0.20     0.30 

     1.5     0.20     0.30 
 

Parameters 
   actuele 

rookgassnelheid 
(m/s) 

rookgastempera
tuur (K) 

rookgas debiet 
(Nm3/s) 

gem. warmte 
emissie (MW) 

warmte-emissie afh. 
van meteo 

     1.7    285.0    0.050       0.00   ja 

     1.7    285.0    0.050       0.00   ja 

     1.7    285.0    0.050       0.00   ja 

     1.7    285.0    0.050       0.00   ja 
 

Emissie 
  emissievracht (kg/uur of ouE /s) Perc.initieel NO2 (%) emissie uren (aantal/jr) 

       531.0 nvt   8767.2 

       707.0 nvt    247.1 

     16968.0 nvt     26.4 

      1546.0 nvt     35.1 
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Projectdata fijn stof 

 

  

applicatie computerprogramma STACKS+ VERSIE 2017.1

release datum  Release 18 mei 2017

versie PreSRM tool 17.020

datum berekening starttijd berekening (datum/tijd) 2/15/2018 10:00:28 AM

receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten 602

regematig grid onbekend

aantal gridpunten horizontaal nvt

aantal gridpunten vertikaal nvt

meest westelijke punt (X-coord.) 108760

meest oostelijke punt (X-coord.) 109510

meest zuidelijke punt (Y-coord.) 531890

meest noordelijke punt (Y-coord.) 532550

naam receptorpunten bestand points.dat

receptorhoogte (m)  1.50

meteorologie meteo-dataset  uit PreSRM

begindatum en tijdstip  1995  1  1  1

einddatum en tijdstip  2004 12 31 24

X-coordinaat (m) 109131

Y-coordinaat (m) 532216

monte-carlo percentage (%)  100.0

terreinruwheid ruwheidslengte (m)   0.19

bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee) ja

ruwheidslengte bepaald in gebied 

X-coord. links onder 108000

Y-coord. links onder 531000

X-coord. rechts boven 111000

Y-coord. rechts boven 534000

stofgegevens component PM10

toetsjaar 2017

ozon correctie (ja/nee) nvt

percentielen berekend (ja/nee) nee

middelingstijd percentielen (uur) nvt

depositie berekend nee

eigen achtergrondconcentratie gebruikt nee

bronnen aantal bronnen 1

zeezoutcorrectie (voor PM10) concentratie (ug/m3)    0.0

overschrijdingsdagen    0.0



 

 
 
 
Olfasense B.V.  DLVB17C2  15 februari 2018 pagina 27 van 29  

Brongegevens fijn stof 

Administratie Broncoordinaten 

bronnummer bronnaam X (m) Y (m) 

1 1, [Schoorsteen 11] "MACH, Machines" 109125.9 532209.6 
 

Schoorsteen gegevens 

hoogte (m) inw. diameter (m) uitw. diameter (m) 

     1.5     0.20     0.30 
 

Parameters 
   actuele 

rookgassnelheid 
(m/s) 

rookgastempera
tuur (K) 

rookgas debiet 
(Nm3/s) 

gem. warmte 
emissie (MW) 

warmte-emissie afh. 
van meteo 

     1.7    285.0    0.050       0.00   ja 
 

Emissie 
  emissievracht (kg/uur of ouE /s) Perc.initieel NO2 (%) emissie uren (aantal/jr) 

      0.0154 nvt   1449.6 
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Projectdata stikstofdioxide 

 

  

applicatie computerprogramma STACKS+ VERSIE 2017.1

release datum  Release 18 mei 2017

versie PreSRM tool 17.020

datum berekening starttijd berekening (datum/tijd) 2/15/2018 9:59:01 AM

receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten 602

regematig grid onbekend

aantal gridpunten horizontaal nvt

aantal gridpunten vertikaal nvt

meest westelijke punt (X-coord.) 108760

meest oostelijke punt (X-coord.) 109510

meest zuidelijke punt (Y-coord.) 531890

meest noordelijke punt (Y-coord.) 532550

naam receptorpunten bestand points.dat

receptorhoogte (m)  1.50

meteorologie meteo-dataset  uit PreSRM

begindatum en tijdstip  1995  1  1  1

einddatum en tijdstip  2004 12 31 24

X-coordinaat (m) 109131

Y-coordinaat (m) 532216

monte-carlo percentage (%)  100.0

terreinruwheid ruwheidslengte (m)   0.19

bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee) ja

ruwheidslengte bepaald in gebied 

X-coord. links onder 108000

Y-coord. links onder 531000

X-coord. rechts boven 111000

Y-coord. rechts boven 534000

stofgegevens component NO2

toetsjaar 2017

ozon correctie (ja/nee) ja

percentielen berekend (ja/nee) nee

middelingstijd percentielen (uur) nvt

depositie berekend nee

eigen achtergrondconcentratie gebruikt nee

bronnen aantal bronnen 1

zeezoutcorrectie (voor PM10) concentratie (ug/m3) nvt

overschrijdingsdagen nvt
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Brongegevens stikstofdioxide 

Administratie Broncoordinaten 

bronnummer bronnaam X (m) Y (m) 

1 1, [Schoorsteen 11] "MACH, Machines" 109125.9 532209.6 
 

Schoorsteen gegevens 

hoogte (m) inw. diameter (m) uitw. diameter (m) 

     1.5     0.20     0.30 
 

Parameters 
   actuele 

rookgassnelheid 
(m/s) 

rookgastempera
tuur (K) 

rookgas debiet 
(Nm3/s) 

gem. warmte 
emissie (MW) 

warmte-emissie afh. 
van meteo 

     1.7    285.0    0.050       0.00   ja 
 

Emissie 
  emissievracht (kg/uur of ouE /s) Perc.initieel NO2 (%) emissie uren (aantal/jr) 

        0.15    5.0   1449.6 
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Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
(T) 0578 - 76 90 60 • KvK 082 04 400

www.sainadvies.nl • info@sainadvies.nl

Notitie
Project: Huiberts Biologische Bloembollen VL
Betreft: Geluidsbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai
Kenmerk: 2017-3121-1b2594/1798
Datum: 6 juni 2018
Door: Ir. A.R. Voerman

Inleiding
In verband met voorgenomen wijziging van de planologische bestemming van bedrijfswoning in een
burgerwoning aan de Ruigeweg 28 in Sint Maartensbrug is een wijziging van het bestemmingsplan in
voorbereiding. De (burger)woning komt te liggen binnen de geluidszone van de Ruigeweg. Daarom is in 
het kader van de ruimtelijke procedure om een akoestisch onderzoek gevraagd. Er is onderzocht of de 
geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de woning voldoet aan de wettelijke eisen.

Wettelijk kader
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn regels opgenomen voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) door wegverkeer. Het gaat daarbij om de geluidsbelasting 
door zogenoemde gezoneerde wegen in het maatgevende toekomstige jaar. In het algemeen is dit het 
jaar 10 jaar na realisatie of na het uitvoeren van het akoestisch onderzoek. De Ruigeweg is een 
gezoneerde weg en heeft een geluidszone van 250 meter.

De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde wordt voldaan, is er voor de 
Wet geluidhinder geen belemmering voor het bouwplan. Onder voorwaarden is een hogere grenswaarde 
mogelijk. Het onderhavige plan ligt buiten de bebouwde kom en er is sprake van een nieuwe 
woonbestemming die dient ter vervanging van een bestaande woning (de huidige bedrijfswoning). In dit 
geval gelden de volgende grenswaarden:
• Voorkeursgrenswaarde: 48 dB
• Maximale grenswaarde: 58 dB

De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst stiller wordt, onder andere door 
Europees bronbeleid. Daarom mogen op de berekende geluidsbelastingen enkele correcties worden 
toegepast. Er geldt een generieke correctie van 5 dB als het gaat om wegverkeer met een snelheid van 
minder dan 70 km/u en (minimaal) 2 dB1 als het gaat om wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of 
meer. Daarnaast geldt er een correctie die afhankelijk is van het soort wegdek van 1 dB of 2 dB voor 
wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer.

Verkeersgegevens
De enige weg in de nabijheid van het plan is de Ruigeweg. De verkeersgegevens van deze weg volgen uit 
de door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)2 aangeleverde verkeerstellingen, 
verricht in het jaar 2015. De etmaalintensiteit (van een weekdag) is opgehoogd met een gebruikelijke 
autonome groei van 1,5% per jaar tot het jaar 2028. De voertuig- en periodeverdeling zijn beide bepaald 
uit de telgegevens van bladzijde 3 van bijlage 1, waarbij de categorie 'O' conform het Reken- en 
Meetvoorschrift geluid 2012 toegekend is aan de categorie 'lv' (licht verkeer). 

1 Afhankelijk van de geluidsbelasting bedraagt de correctie tijdelijk (tot 1 juli 2018) 3 dB of 4 dB.

2 Het HHNK is de wegbeheerder van de Ruigeweg.
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Naast de verkeersintensiteiten zijn de wegdekverharding en de rijsnelheid ook door de gemeente 
aangeleverd. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens in detail opgenomen.

Berekening
De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de geplande woning is berekend volgens de 
Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. Het gebruikte programma is 
Geomilieu V4.30 van dgmr. 

Op basis van de aangeleverde verkeersgegevens is een rijlijn gemodelleerd. De rijlijn is in een groep 
gemodelleerd. Aan deze groep is een groepsreductie toegekend van 5dB, overeenkomstig de generieke 
correctie die mag worden toegepast. De berekeningsresultaten, inclusief groepsreductie, zijn nu direct te 
toetsen aan het wettelijke kader. De correctie die wegdekafhankelijk is, wordt door Geomilieu 
automatisch toegepast. 

In het rekenmodel is verder rekening gehouden met de nabij het plan gelegen bebouwing en met de aard 
van de bodem. Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0. Akoestisch 
reflecterende gebieden zijn ingevoerd met een absorptiefractie van 0,0. In bijlage 2 zijn de 
invoergegevens van het rekenmodel en een weergave van het rekenmodel opgenomen.

Resultaten
In tabel 1 is de berekende geluidsbelasting weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting 
op de nieuwe woning lager is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting 
wordt daarom aanvaardbaar geacht en er kan gesteld worden, dat er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. In bijlage 3 zijn de rekenresultaten meer gedetailleerd weergegeven.

Tabel 1: Resultaten Lden in dB, incl. aftrek ex art. 110g Wgh

Omschrijving Geluidsbelasting

Nieuwe woonbestemming 45 dB

Conclusies
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai zal ter plaatse van de nieuwe woonbestemming 
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Er zijn geen verdere procedures in het 
kader van de Wet geluidhinder nodig.

Gezien de berekende geluidsbelasting kan gesteld worden, dat er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Er hoeft ter plaatse van de nieuwe woonbestemming niet gevreesd te worden voor aantasting 
van een goed woon- en leefklimaat.

Bijlagen:  1. Verkeersgegevens
2. Gegevens rekenmodel
3. Resultaten
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Bijlage 1

Verkeersgegevens



Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar: 2015 Gemiddelde groei per jaar: 1,50%
Intensiteit in aangeleverd jaar 347 Totale groei over 13 jaar: 21,36%
Gewenst jaar: 2028
Intensiteit in gewenst jaar 430
Verdelingen voertuigverdeling (% per periode) periodeverdeling (% per uur)
periode
dag 91,3 3,3 5,5 6,67
avond 96,2 1,9 1,9 3,83
nacht 100,0 0,0 0,0 0,58
Overige gegevens
Snelheid: 60 km/u
Wegdektype: asfalt (DAB)

Ruigeweg, wegvak Burgerweg - Sint Maartensweg 

lv mv zv







Bijlage 2

Gegevens rekenmodel







Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2028
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO M. ISO_H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte
01 Ruigeweg Ruigeweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60           472,85

17-1-2018 10:51:02Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2028
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) X-1 Y-1
01 Ruigeweg    430,00   6,67   3,83   0,58  91,30  96,20 100,00   3,30   1,90 --   5,50   1,90 --     109003,42     532042,43

17-1-2018 10:51:02Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2028
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
01 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     109146,96     532283,80
02 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     109146,94     532273,89
03 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     109153,54     532278,07
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2028
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109143,14     532275,90
04 bedrijfswoning (entree)     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109164,57     532279,36
05 gebouw 1     3,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109158,93     532307,63
06 gebouw 1     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109182,38     532293,17
07 gebouw 1     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109155,35     532299,80

08 gebouw 2     4,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109168,20     532325,69
09 gebouw 2     6,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109192,15     532310,07
10 gebouw 2     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109164,35     532317,07
11 gebouw 3     5,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109188,66     532273,84
12 gebouw 3     7,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109178,52     532278,72

13 gebouw 3     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109193,81     532299,26
14 Ruigeweg 31 - 37     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109124,36     532320,22
16 Ruigeweg 26    10,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109061,56     532094,69
17 Ruigeweg 29     6,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109037,27     532185,11
18 nieuwe bedrijfshal     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109131,21     532216,53

19 nieuwe bedrijfshal    12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109124,19     532201,02
20 nieuwe bedrijfshal    10,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109155,27     532171,80

17-1-2018 10:51:02Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2028
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
01 erfverharding 0,00     109156,52     532339,00
14 Ruigeweg 31 - 37 0,00     109128,04     532347,36
16 Ruigeweg 26 0,00     109061,68     532096,31
17 Ruigeweg 29 0,00     109068,49     532175,74
01 Ruigeweg 0,00     109001,10     532043,59

07 erfverharding 0,00     109091,14     532199,85

17-1-2018 10:51:02Geomilieu V4.30



Bijlage 3

Resultaten
Inclusief aftrek ex art. 110g Wgh
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Samenvatting voor niet-akoestici
Een akoestisch onderzoek staat vol technische begrippen en termen. Daardoor is een akoestisch 
onderzoek voor niet-specialisten soms moeilijk leesbaar. In deze samenvatting wordt daarom 
vereenvoudigd weergegeven wat er is onderzocht en wat de resultaten zijn.

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de realisatie van een nieuwe landbouwschuur. 
In de nieuwe situatie kunnen dan de activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie (schuin tegenover 
de woning aan de Ruigeweg 29 in Sint Maartensbrug) inpandig uitgevoerd worden.

In het onderzoek zijn het gemiddelde geluidsniveau en het piekgeluidsniveau berekend op de woningen 
die in de omgeving van het bedrijf liggen. Verder is aandacht besteed aan de geluidsbelasting door het 
verkeer van en naar het bedrijf.

Uitgangspunten
In het onderzoek is rekening gehouden met alle relevante geluidsbronnen die tijdens een drukke dag 
kunnen voorkomen. Het gaat om de lepelkraan tijdens het omzetten van compost en om de tractors 
tijdens de afvoer van compost.

Gemiddelde geluidsbelasting
De geluidsnorm waaraan het gemiddelde geluidsniveau moet voldoen, is situatie-afhankelijk. Bij voorkeur
moet voldaan worden aan de 'richtwaarde' die past bij de aard van de omgeving. Lukt dat niet, dan 
kunnen er mogelijkheden zijn voor een ruimere geluidsnorm, bijvoorbeeld omdat het gaat om een 
bestaande, vergunde geluidsbron of omdat het heersende referentieniveau hoger is dan de richtwaarde.

Uit het onderzoek blijkt, dat de geluidsbelasting aan de 'richtwaarde' kan voldoen.

Piekgeluidsniveau
De piekgeluidsniveaus die bij het bedrijf kunnen voorkomen voldoen aan de algemeen aanvaarde en bij 
vergunningverlening gebruikelijke geluidsnorm.

Geluidsbelasting door verkeer op de openbare weg (van en naar het bedrijf)
Uit het onderzoek blijkt, dat voldaan wordt aan de geluidsnorm (voorkeursgrenswaarde). 

2017-3121-0kenmerk



Inhoudsopgave
Colofon

Samenvatting voor niet-akoestici

 1 Inleiding 5

 2 Normstelling 6

 3 Bedrijfsbeschrijving 7
 3.1 Bedrijfsactiviteiten 7
 3.2 Onderzochte bedrijfssituaties 8

 4 Geluidsbronnen en -metingen 9

 5 Modellering 10

 6 Berekeningsresultaten 11
 6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 11
 6.2 Maximaal geluidsniveau LAmax 11
 6.3 Indirecte hinder 12

 7 Conclusies 13

Bijlage 1: Ligging van de onderzoekslocatie
Bijlage 2: Bronsterkteberekeningen
Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAr,LT

Bijlage 5: Berekeningsresultaten LAmax

Bijlage 6: Berekeningsresultaten indirecte hinder

2017-3121-0kenmerk



 1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de aanleiding en het doel van het onderzoek beschreven. Tevens wordt de opzet 
van het onderzoek aangegeven en volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens en bedrijfs- en 
omgevingskenmerken.

Aanleiding In verband met de verandering van het bouwblok van het agrarische bedrijf 
aan de Ruigeweg 28 in Sint Maartensbrug is een wijziging van het 
bestemmingsplan in voorbereiding. In verband hiermee heeft de gemeente 
gevraagd om een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting van het 
bedrijf op de omgeving.

Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het bedrijf in de 
aangevraagde vorm akoestisch inpasbaar is. Hiervoor wordt de 
geluidsbelasting van het bedrijf op de omgeving bepaald en getoetst aan de 
geldende geluidsnormen. Bij een overschrijding van de normen wordt 
onderzocht of er mogelijkheden zijn om toch tot een inpasbare situatie te 
komen.

Onderzoeksopzet Het onderzoek is op te delen in een aantal stappen. Deze stappen worden 
achtereenvolgens in deze rapportage besproken.
• Het bepalen van de uitgangspunten en het vaststellen van de te 

onderzoeken bedrijfssituaties;
• Het opstellen van rekenmodellen om de geluidsbelastingen mee te 

berekenen;
• De interpretatie van de berekeningsresultaten.

Alle berekeningen zijn verricht conform methode II van de 'Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai', 1999.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Informatie van dhr. J. Huiberts met betrekking tot de bedrijfsvoering;
• Tekening van de inrichting 'Nieuwbouw landbouwschuur', 

werknummer B170520-41, blad V10, datum 10 november 2017;
• Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart, Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen, etc.) en luchtfoto's;
• Waarnemingen en geluidsmetingen ter plaatse.

Bedrijfs- en 
omgevingskenmerken

Op het perceel schuin tegenover de woning aan de Ruigeweg 29 vinden 
composteeractiviteiten plaats. In de nieuwe situatie zullen deze activiteiten 
inpandig plaatsvinden, in een nieuw te bouwen bedrijfshal.

De woningen in de omgeving zijn (agrarische) bedrijfswoningen en 
burgerwoningen. Deze liggen allen aan de Ruigeweg, een rustige weg in het 
buitengebied van Sint Maartensbrug.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van de onderzoekslocatie

2017-3121-0
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 2 Normstelling
De normstelling waaraan de berekeningsresultaten worden getoetst, is afhankelijk van het gemeentelijk 
beleid en de aard van de omgeving.

Toetsingskader De gemeente Schagen heeft nog geen gemeentelijk geluidbeleid 
vastgesteld. Daarom is aangesloten bij het toetsingskader van de 
'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening', 1998 (verder: 
'Handreiking'). De gehanteerde geluidsnormen gelden op de gevel van 
geluidsgevoelige bestemmingen (meestal woningen).

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT

De omgeving van de inrichting is het best te typeren als 'landelijke 
omgeving', conform hoofdstuk 4 van de 'Handreiking'. Hierbij hoort de 
volgende richtwaarde:
• 40 dB(A) in de dagperiode (7.00 – 19.00 uur);
• 35 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
• 30 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 7.00 uur).

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is er na bestuurlijke 
afweging een ruimere normstelling mogelijk voor activiteiten die maar 
beperkt voorkomen. Er moet wel onderbouwd worden waarom het niet 
stiller kan. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in activiteiten die:
• maximaal 12 hele etmalen per jaar voorkomen ('incident');
• maximaal 1 keer per week een dag-, of avond- of nachtperiode 

voorkomen ('regelmatige afwijking').

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

In de 'Handreiking' wordt voor het maximale geluidsniveau de volgende 
normstelling aanbevolen:
• Bij voorkeur LAr,LT + 10 dB(A), maar maximaal;
• 70 dB(A) in de dagperiode (7.00 – 19.00 uur);
• 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
• 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 7.00 uur).

De waarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor de dag, avond en nacht worden
zeer algemeen toegepast in plaats van de voorkeurswaarde. De voorkeurs-
waarde is namelijk vrijwel nergens praktisch realiseerbaar. 

Indirecte hinder Voor de indirecte hinder wordt uitgegaan van de Circulaire 'Beoordeling 
geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.' van 29 
februari 1996. Samengevat houdt dit de volgende normstelling in:
• voorkeursgrenswaarde: 50 dB(A) etmaalwaarde1;
• ontheffingsmogelijkheid tot 65 dB(A) etmaalwaarde. 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet het geluidsniveau 
in de woning voldoen aan 35 dB(A) etmaalwaarde.

1 De etmaalwaarde is de hoogste waarde van (1) de berekende waarde voor de dagperiode, (2) de berekende waarde voor de 

avondperiode +5 dB, (3) de berekende waarde voor de nachtperiode +10 dB
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 3 Bedrijfsbeschrijving
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijf. 
Vervolgens wordt afgewogen welke situaties akoestisch maatgevend zijn.

 3.1 Bedrijfsactiviteiten

Algemeen Alle activiteiten vinden plaats in de dagperiode (van 7.00 tot 19.00 uur).

Werkzaamheden De activiteiten bestaan uit de aanvoer van grondstoffen, het omzetten van 
compost (in wording) en de afvoer van compost.
• De aanvoer van grondstoffen (bollen- en loofresten, houtachtig 

materiaal en natuurgras) vindt plaats met tractors en kar en met 
vrachtwagens. Er wordt gelost door kiepen of door middel van een 
walking floor. 

• Het omzetten van compost gebeurt met de eigen lepelkraan. Deze 
activiteit vindt geheel inpandig plaats.

• De afvoer van compost gebeurt met tractors, op meer dan 15 dagen 
per jaar. Het laden gebeurt geheel inpandig, met de eigen lepelkraan.

In verband met het omzetten en het laden van tractors is de lepelkraan 
gedurende in totaal maximaal 4 uur per dag in werking.

De deuren van de bedrijfshal zijn tijdens werkzaamheden geopend.

Transportbewegingen In de situatie waarin de afvoer van compost plaatsvindt, vinden de meeste 
transportbewegingen plaats, te weten 32 rijbewegingen vanwege de afvoer 
van 16 vrachten compost. De afvoer kan via de openbare weg plaatsvinden 
(in beide richtingen) of naar het achtergelegen land.

Representatieve invulling Bovenstaand is rekening gehouden met de bedrijfstijden en aantallen
transportbewegingen zoals die redelijkerwijs te verwachten zijn, op basis 
van de omvang van de nieuwe bedrijfshal. De beschreven situatie is 
zodoende te beschouwen als de 'representatieve invulling van de maximale 
planologische mogelijkheden'.
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 3.2 Onderzochte bedrijfssituaties

Algemeen Voor het akoestisch onderzoek is de 'representatieve bedrijfssituatie' van 
belang. Dit is de akoestisch maximale situatie die vaker dan 12 dagen per 
jaar voorkomt. Naast de representatieve bedrijfssituatie kunnen er één of 
meer incidentele bedrijfssituaties en regelmatige afwijkingen zijn, waarop 
meer geluid gemaakt wordt dan in de representatieve bedrijfssituatie. 

Niet alle activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden, vinden plaats op een 
en dezelfde dag. Op basis van de bronvermogens, bedrijfsduren en locatie 
van de verschillende activiteiten volgen de volgende (akoestisch) 
maatgevende bedrijfssituaties.

Representatieve 
bedrijfssituatie

Als representatieve bedrijfssituatie wordt een dag beschouwd waarop het 
omzetten van compost plaatsvindt en daarnaast 16 vrachten compost 
worden afgevoerd.

Afwijkende 
bedrijfssituaties

Er zijn geen bedrijfssituaties die als regelmatige afwijking van de 
representatieve bedrijfssituatie of als incidentele bedrijfssituatie 
beschouwd worden.

Bijlagen Bijlage 3: Schema met alle bronnen en bedrijfstijden
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 4 Geluidsbronnen en -metingen
Dit hoofdstuk beschrijft de herkomst van de in dit onderzoek gebruikte geluidsbronvermogens. Aan 
sommige geluidsbronnen zijn metingen verricht. Voor andere geluidsbronnen zijn specificaties van de 
fabrikant gebruikt, of is gebruik gemaakt van geluidsmetingen aan vergelijkbare bronnen die bij andere 
bedrijven zijn uitgevoerd (ons metingenbestand).

Geluidsmetingen Op 10 januari 2018 zijn er bij het bedrijf geluidsmetingen verricht aan de 
lepelkraan.

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd conform methode II.2 van de 
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met een klasse 1 geluidsmeter en 
analyser van Svantek, Svan 979. Bij de kalibratie van het meetsysteem zijn 
geen afwijkingen van betekenis gevonden.

Bronvermogens De bronvermogens van de overige geluidsbronnen volgen uit ons metingen-
bestand en uit informatie van fabrikanten. Het metingenbestand wordt 
actueel gehouden door regelmatig geluidsmetingen uit te voeren bij 
agrarische bedrijven.

De uitstraling van de geveldelen van de bedrijfshal is berekend conform 
methode II.7 van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een verwacht binnenniveau 
en de isolatiewaarde (literatuurgegevens) en oppervlakte van de 
geveldelen. De isolatiewaarden zijn gebaseerd op de volgende materialen:
• dak: vezelcement golfplaten;
• daklicht: polyester golfplaten;
• wanden en deuren: geprofileerd staal van 1 mm dik;
• ventilatieroosters: gezet staal met kippengaas erachter.

Het gehanteerde binnenniveau is berekend uit het bronvermogen Lw van de 
lepelkraan. Dit is de enige akoestisch relevante bron in de bedrijfshal.

De in het onderhavige onderzoek gehanteerde bronvermogens dienen te 
allen tijde als taakstellend beschouwd te worden.

Bijlagen Bijlage 2: Bronsterkteberekeningen
Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
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 5 Modellering
Op basis van alle geïnventariseerde gegevens zijn rekenmodellen opgesteld. Met behulp van deze 
rekenmodellen worden de geluidsniveaus bij de beoordelingspunten berekend. Dit hoofdstuk beschrijft 
de uitgangspunten bij het opstellen van de rekenmodellen.

Rekenmethode en 
software

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket 
Geomilieu V4.30 van DGMR. Dit rekenprogramma rekent conform 
Methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.

Bodemmodel en 
gebouwen

De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend 
(Bf=1). Akoestisch reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, 
zijn afzonderlijk gemodelleerd (met bodemfactor Bf=0).

Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd.

Bronnen De rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de optie 
'mobiele bron' van het rekenprogramma. De overige activiteiten zijn 
gemodelleerd middels puntbronnen.

De rijbewegingen naar de openbare weg zijn akoestisch maatgevend boven 
de rijbewegingen naar het achtergelegen land, zodat in de berekeningen is 
uitgegaan van afvoer via de openbare weg.

Toetspunten In het rekenmodel zijn toetspunten opgenomen. Deze toetspunten zijn 
gemodelleerd bij de woningen in de omgeving van het bedrijf. Er vinden 
alleen activiteiten plaats in de dagperiode, zodat voor de beoordeling van 
de geluidsbelasting een waarneemhoogte van 1,5 meter boven maaiveld is 
gehanteerd.

Correcties Er is geen sprake van muziekgeluid, impulsachtig geluid en/of tonaal geluid. 
Daarom is LAr,LT  gelijk aan equivalente geluidsniveau LAeq.

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

Voor het LAmax is een apart rekenmodel opgesteld. Het LAmax is bepaald als 
het immissieniveau Li, verminderd met de meteocorrectie term Cm bij de 
ontvanger. Voor de berekening is het bronvermogen Lw opgehoogd met het 
verschil tussen het gemeten LAeq en het tegelijkertijd gemeten LAmax.

Indirecte hinder Voor de berekening van indirecte hinder is ook een rekenmodel opgesteld. 
Het geluidsniveau ten gevolge van indirecte hinder is berekend op de 
woning aan de Ruigeweg 33 (de akoestisch maatgevende woning). Er is 
vanuit gegaan, dat alle tractors langs deze woning rijden, zowel bij 
aankomst als vertrek (worst-case benadering).

Bijlagen Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
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 6 Berekeningsresultaten
Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend op de woningen in de 
omgeving van het bedrijf. In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten op de maatgevende 
beoordelingspunten weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de berekeningsresultaten. 

 6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Berekeningsresultaten In tabel 6.1 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau opgenomen.

Tabel 6.1: Berekeningsresultaten LAr,LT representatieve bedrijfssituatie

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Richtwaarde 40 35 30

02 Ruigeweg 28 39 -- --

04 Ruigeweg 29 40 -- --

05 Ruigeweg 26 34 -- --

Bespreking resultaten 
representatieve situatie

De geluidsbelasting voldoet in alle perioden aan de richtwaarde. 

De belangrijkste bronnen zijn de geluidsuitstraling via het ventilatierooster 
in de voorgevel, de uitstraling via de open deur in de voorgevel en de 
rijbewegingen van de tractors van/ naar de openbare weg. Daarnaast heeft 
de uitstraling van de noordoostgevel en de voorgevel een bijdrage.

Bijlagen Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAr,LT

 6.2 Maximaal geluidsniveau LAmax

Berekeningsresultaten In tabel 6.2 zijn de berekeningsresultaten van het maximale geluidsniveau 
opgenomen.

Tabel 6.2: Berekeningsresultaten LAmax representatieve bedrijfssituatie

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Grenswaarde 70 65 60

02 Ruigeweg 28 58 -- --

04 Ruigeweg 29 64 -- --

05 Ruigeweg 26 55 -- --

Bespreking resultaten 
representatieve situatie

De geluidsbelasting voldoet op alle toetspunten aan de grenswaarde. 

De rijbewegingen van de tractors van/naar de openbare weg zijn de 
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bepalende geluidsbron.

Bijlagen Bijlage 5: Berekeningsresultaten LAmax

 6.3 Indirecte hinder

Berekeningsresultaten In tabel 6.3 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de rijbewegingen 
van en naar de inrichting.

Tabel 6.3: Berekeningsresultaten indirecte hinder

Toets-
punt

Omschrijving Dag
(7.00-19.00)

Avond
(19.00-23.00)

Nacht
(23.00-7.00)

Voorkeursgrenswaarde
(maximale grenswaarde)

50
(65)

45
(60)

40
(55)

IH Ruigeweg 33 49 -- --

Bespreking resultaten De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde volgens de circulaire 
'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet 
milieubeheer', Ministerie van VROM, 29 februari 1996.

Bijlagen Bijlage 6: Berekeningsresultaten indirecte hinder
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 7 Conclusies
Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet in de representatieve 
bedrijfssituatie aan de richtwaarde voor een landelijke omgeving.

Maximaal geluidsniveau 
LAmax

Het maximale geluidsniveau voldoet aan de grenswaarde. Het is praktisch 
niet mogelijk om aan de voorkeurswaarde te voldoen.

Indirecte hinder De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde volgens de Circulaire 'Beoordeling geluidhinder 
wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.' van 29 februari 
1996.

Aanvaardbaarheid Gezien de berekeningsresultaten kan gesteld worden, dat er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. Ter plaatse van woningen van derden hoeft 
niet gevreesd te worden voor aantasting van een goed woon- en 
leefklimaat.
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Bijlage 1

Ligging van de onderzoekslocatie





Bijlage 2

Bronsterkteberekeningen



Bronsterkteberekeningen                                                      Sain milieuadvies
                                                                                              

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                      
______________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Metingen 10-1-2018                                                      
Bronnaam           :  lepelkraan tijdens activiteit, JCB 130                                                             
MeetDatum          :  10-1-2018                                                                                          
Meetduur           :    :  :                                                                                             
Type geluid        :  Continu                                                                                            
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                                 
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                                 
Hoek windricht [°] :  --                                                                                                 
RV             [%] :  --                                                                                                 
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                          
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                               
Meetafstand    [m] :  15,00                                                                                              
Meethoogte     [m] :  2,30                                                                                               

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     29,1    56,6    52,8    55,5    57,6    57,1    55,8    52,4    45,2    64,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     34,5    34,5    34,5    34,5    34,5    34,5    34,5    34,5    34,5         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     57,6    85,2    85,3    88,0    90,2    89,6    88,3    84,9    77,7    96,3 

Source Explorer V2.20                                                        11-1-2018 9:04:41



Bijlage 3

Gegevens rekenmodel



Stationaire bronnen

omschrijving bedrijfstijd  [uren] aantal bedrijfstijd per deelbron [uren]
[dB(A)] [dB] dag avond nacht deelbronnen dag avond nacht

01-16 uitstraling dak en gevels div. * 10 4 1 4 -- --
17 uitstraling deur voorgevel (geopend) 86 10 4 1 4 -- --
18 uitstraling deur achtergevel (geopend) 83 10 4 1 4 -- --

19-20 uitstraling ventilatierooster 85 10 4 1 4 -- --

Mobiele bronnen

omschrijving aantal bewegingen
[dB(A)] [dB] dag avond nacht

101 tractor rijdend, van/naar weg 103 7 32
   
indirecte hinder (bewegingen op de openbare weg):   

201 IH - tractor rijdend 106 32

bron id L
w,A

L
A,max

 - L
A,eq

* Het bronvermogen Lw,A per geveldeel (dakhelft/daklicht/wand) is weergegeven in de 'Berekeningen m.b.t. uitstraling van het gebouw'.

bron id Lw,A LA,max - LA,eq

nvt



Berekeningen m.b.t. uitstraling van het gebouw

Omschrijving Frequentieband (Hz) totaal
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB)

Binnenniveau in hal 
57,6 85,2 85,3 88 90,2 89,6 88,3 84,9 77,7 96,3

12600
1,5

1400
32,2 59,8 59,9 62,6 64,8 64,2 62,9 59,5 52,3 70,9

Geluidsisolatie
11 17 23 27 26 27 31 31 31
0 0 4 5 8 11 11 11 11
2 8 14 16 20 25 29 23 23

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bronvermogen uitstraling geveldelen
376 43,9 65,5 59,6 58,3 61,5 59,9 54,6 51,2 44,0 69,0
12 40,0 67,6 63,7 65,4 64,6 61,0 59,7 56,3 49,1 72,3

120 48,0 69,6 63,7 64,4 62,6 57,0 51,7 54,3 47,1 72,3
157,5 49,1 70,7 64,8 65,5 63,7 58,1 52,8 55,4 48,2 73,5
59,7 46,9 74,5 74,6 77,3 79,5 78,9 77,6 74,2 67,0 85,7
59,7 44,9 66,5 60,6 61,3 59,5 53,9 48,6 51,2 44,0 69,2
30 43,9 71,5 71,6 74,3 76,5 75,9 74,6 71,2 64,0 82,7
30 41,9 63,5 57,6 58,3 56,5 50,9 45,6 48,2 41,0 66,3
55 46,6 74,2 74,3 77,0 79,2 78,6 77,3 73,9 66,7 85,3

Het bronvermogen van de uitstralende geveldelen is vervolgens berekend conform methode II.7 uit de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

bronvermogen LW

Volume hal V (m3) 
Nagalmtijd T (sec)
A (m2)

binnenniveau in hal Lp

Ri dak (constructie D2, HMRI, internetversie 2004)
Ri daklicht (constructie D3, HMRI, internetversie 2004)
Ri wand/deur (constructie M5, HMRI, internetversie 2004)

Cd

opp. (m2)
LWi dak (excl. daklicht), per kwart dak
LWi daklicht, per kwart dak
LWi zijgevel, per halve gevel
LWi voor/achtergevel, per halve gevel
LWi deur voorgevel (geopend)
LWi deur voorgevel (gesloten)
LWi deur achtergevel (geopend)
LWi deur achtergevel (gesloten)
LWi ventilatierooster
Het binnenniveau Lp is berekend met de formule Lp = Lw + 10* 10log (4/A), waarbij A de hoeveelheid absorptie is. A is berekend met de Wet van Sabine.







Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT en indirecte hinder
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 dak NO RBS     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
02 dak NO RBS     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
03 dak ZW RBS     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
04 dak ZW RBS     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
05 daklicht NO RBS     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee

06 daklicht NO RBS     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
07 daklicht ZW RBS     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
08 daklicht ZW RBS     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
09 zijgevel NO RBS     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
10 zijgevel NO RBS     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee

11 zijgevel ZW RBS     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
12 zijgevel ZW RBS     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
13 voorgevel RBS     5,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
14 voorgevel RBS     5,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
15 achtergevel RBS     8,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee

16 achtergevel RBS     8,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
17 deur voorgevel (open) RBS     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
18 deur achtergevel (open) RBS     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
19 ventilatierooster voorgevel RBS     9,65      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
20 ventilatierooster achtergevel RBS     9,65      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee

17-1-2018 11:16:40Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT en indirecte hinder
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 dak NO   43,90   65,50   59,60   58,30   61,50   59,90   54,60   51,20   44,00   69,03     109136,19     532204,98
02 dak NO   43,90   65,50   59,60   58,30   61,50   59,90   54,60   51,20   44,00   69,03     109155,28     532196,03
03 dak ZW   43,90   65,50   59,60   58,30   61,50   59,90   54,60   51,20   44,00   69,03     109127,78     532188,16
04 dak ZW   43,90   65,50   59,60   58,30   61,50   59,90   54,60   51,20   44,00   69,03     109147,15     532178,94
05 daklicht NO   40,00   67,60   63,70   65,40   64,60   61,00   59,70   56,30   49,10   72,35     109137,10     532204,44

06 daklicht NO   40,00   67,60   63,70   65,40   64,60   61,00   59,70   56,30   49,10   72,35     109156,19     532195,67
07 daklicht ZW   40,00   67,60   63,70   65,40   64,60   61,00   59,70   56,30   49,10   72,35     109128,68     532187,79
08 daklicht ZW   40,00   67,60   63,70   65,40   64,60   61,00   59,70   56,30   49,10   72,35     109147,95     532178,33
09 zijgevel NO   48,00   69,60   63,70   64,40   62,60   57,00   51,70   54,30   47,10   72,32     109140,53     532212,10
10 zijgevel NO   48,00   69,60   63,70   64,40   62,60   57,00   51,70   54,30   47,10   72,32     109159,58     532202,82

11 zijgevel ZW   48,00   69,60   63,70   64,40   62,60   57,00   51,70   54,30   47,10   72,32     109124,69     532180,77
12 zijgevel ZW   48,00   69,60   63,70   64,40   62,60   57,00   51,70   54,30   47,10   72,32     109144,33     532171,21
13 voorgevel   49,10   70,70   64,80   65,50   63,70   58,10   52,80   55,40   48,20   73,42     109127,32     532209,18
14 voorgevel   49,10   70,70   64,80   65,50   63,70   58,10   52,80   55,40   48,20   73,42     109119,48     532193,01
15 achtergevel   49,10   70,70   64,80   65,50   63,70   58,10   52,80   55,40   48,20   73,42     109164,91     532191,44

16 achtergevel   49,10   70,70   64,80   65,50   63,70   58,10   52,80   55,40   48,20   73,42     109156,62     532174,35
17 deur voorgevel (open)   46,90   74,50   74,60   77,30   79,50   78,90   77,60   74,20   67,00   85,64     109120,04     532194,17
18 deur achtergevel (open)   43,90   71,50   71,60   74,30   76,50   75,90   74,60   71,20   64,00   82,64     109160,77     532182,91
19 ventilatierooster voorgevel   46,60   74,20   74,30   77,00   79,20   78,60   77,30   73,90   66,70   85,34     109123,36     532201,00
20 ventilatierooster achtergevel   46,60   74,20   74,30   77,00   79,20   78,60   77,30   73,90   66,70   85,34     109160,72     532182,80

17-1-2018 11:16:40Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT en indirecte hinder
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
101 tractor van/naar weg RBS      1,50      0,00 Relatief    32 -- --  26,51 -- --  10  10,00           4            33,48
201 IH - tractor rijdend indirecte hinder      1,50      0,00 Relatief    32 -- --  29,81 -- --  25  10,00           9            88,13
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT en indirecte hinder
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
101 tractor van/naar weg   67,14   79,87   87,52   90,36   95,01   98,70   96,41   90,46   82,56  102,55     109085,55     532195,46
201 IH - tractor rijdend   67,70   81,00   88,80   93,40   98,90  102,80  100,10   94,30   85,70  106,35     109123,86     532281,56
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT en indirecte hinder
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
02 Ruigeweg 28      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     109146,94     532273,89
04 Ruigeweg 29      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     109050,67     532175,51
05 Ruigeweg 26      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     109069,19     532090,96
IH Ruigeweg 33      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja     109128,65     532328,43
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT en indirecte hinder
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 bedrijfswoning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109143,14     532275,90
04 bedrijfswoning (entree)     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109164,57     532279,36
05 gebouw 1     3,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109158,93     532307,63
06 gebouw 1     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109182,38     532293,17
07 gebouw 1     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109155,35     532299,80

08 gebouw 2     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109168,20     532325,69
09 gebouw 2     6,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109192,15     532310,07
10 gebouw 2     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109164,35     532317,07
11 gebouw 3     5,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109188,66     532273,84
12 gebouw 3     7,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109178,52     532278,72

13 gebouw 3     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109193,81     532299,26
14 Ruigeweg 31 - 37     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109124,36     532320,22
16 Ruigeweg 26    10,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109061,56     532094,69
17 Ruigeweg 29     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109037,27     532185,11
18 nieuwe bedrijfshal     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109131,21     532216,53

19 nieuwe bedrijfshal    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109124,19     532201,02
20 nieuwe bedrijfshal    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     109155,27     532171,80
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT en indirecte hinder
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
01 erfverharding 0,00     109156,52     532339,00
14 Ruigeweg 31 - 37 0,00     109128,04     532347,36
16 Ruigeweg 26 0,00     109061,68     532096,31
17 Ruigeweg 29 0,00     109068,49     532175,74
01 Ruigeweg 0,00     109001,10     532043,59

07 erfverharding 0,00     109091,14     532199,85
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAmax
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces
01 dak NO     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
02 dak NO     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
03 dak ZW     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
04 dak ZW     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
05 daklicht NO     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee

06 daklicht NO     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
07 daklicht ZW     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
08 daklicht ZW     0,10     10,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Nee Nee Nee
09 zijgevel NO     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
10 zijgevel NO     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee

11 zijgevel ZW     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
12 zijgevel ZW     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
13 voorgevel     5,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
14 voorgevel     5,33      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
15 achtergevel     8,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee

16 achtergevel     8,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
17 deur voorgevel (open)     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
18 deur achtergevel (open)     4,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
19 ventilatierooster voorgevel     9,65      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
20 ventilatierooster achtergevel     9,65      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  4,001 -- --   4,77 -- -- Ja Nee Nee
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAmax
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X Y
01 dak NO   53,90   75,50   69,60   68,30   71,50   69,90   64,60   61,20   54,00   79,03     109136,19     532204,98
02 dak NO   53,90   75,50   69,60   68,30   71,50   69,90   64,60   61,20   54,00   79,03     109155,28     532196,03
03 dak ZW   53,90   75,50   69,60   68,30   71,50   69,90   64,60   61,20   54,00   79,03     109127,78     532188,16
04 dak ZW   53,90   75,50   69,60   68,30   71,50   69,90   64,60   61,20   54,00   79,03     109147,15     532178,94
05 daklicht NO   50,00   77,60   73,70   75,40   74,60   71,00   69,70   66,30   59,10   82,35     109137,10     532204,44

06 daklicht NO   50,00   77,60   73,70   75,40   74,60   71,00   69,70   66,30   59,10   82,35     109156,19     532195,67
07 daklicht ZW   50,00   77,60   73,70   75,40   74,60   71,00   69,70   66,30   59,10   82,35     109128,68     532187,79
08 daklicht ZW   50,00   77,60   73,70   75,40   74,60   71,00   69,70   66,30   59,10   82,35     109147,95     532178,33
09 zijgevel NO   58,00   79,60   73,70   74,40   72,60   67,00   61,70   64,30   57,10   82,32     109140,53     532212,10
10 zijgevel NO   58,00   79,60   73,70   74,40   72,60   67,00   61,70   64,30   57,10   82,32     109159,58     532202,82

11 zijgevel ZW   58,00   79,60   73,70   74,40   72,60   67,00   61,70   64,30   57,10   82,32     109124,69     532180,77
12 zijgevel ZW   58,00   79,60   73,70   74,40   72,60   67,00   61,70   64,30   57,10   82,32     109144,33     532171,21
13 voorgevel   59,10   80,70   74,80   75,50   73,70   68,10   62,80   65,40   58,20   83,42     109127,32     532209,18
14 voorgevel   59,10   80,70   74,80   75,50   73,70   68,10   62,80   65,40   58,20   83,42     109119,48     532193,01
15 achtergevel   59,10   80,70   74,80   75,50   73,70   68,10   62,80   65,40   58,20   83,42     109164,91     532191,44

16 achtergevel   59,10   80,70   74,80   75,50   73,70   68,10   62,80   65,40   58,20   83,42     109156,62     532174,35
17 deur voorgevel (open)   56,90   84,50   84,60   87,30   89,50   88,90   87,60   84,20   77,00   95,64     109120,04     532194,17
18 deur achtergevel (open)   53,90   81,50   81,60   84,30   86,50   85,90   84,60   81,20   74,00   92,64     109160,77     532182,91
19 ventilatierooster voorgevel   56,60   84,20   84,30   87,00   89,20   88,60   87,30   83,90   76,70   95,34     109123,36     532201,00
20 ventilatierooster achtergevel   56,60   84,20   84,30   87,00   89,20   88,60   87,30   83,90   76,70   95,34     109160,72     532182,80

17-1-2018 11:17:37Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAmax
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lengte
101 tractor van/naar weg      1,50      0,00 Relatief    32 -- --  26,51 -- --  10  10,00           4            33,48
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: LAmax
Huiberts - Sint Maartensbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal X-1 Y-1
101 tractor van/naar weg   74,14   86,87   94,52   97,36  102,01  105,70  103,41   97,46   89,56  109,55     109085,55     532195,46
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Bijlage 4

Berekeningsresultaten LAr,LT



Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT en indirecte hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Ruigeweg 28 1,50 38,7 -- --
04_A Ruigeweg 29 1,50 40,5 -- --
05_A Ruigeweg 26 1,50 34,5 -- --
IH_A Ruigeweg 33 1,50 33,9 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Ruigeweg 28
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Ruigeweg 28 1,50 38,7 -- --
19 ventilatierooster voorgevel 9,65 34,5 -- --
17 deur voorgevel (open) 4,00 32,1 -- --
101 tractor van/naar weg 1,50 28,1 -- --
13 voorgevel 5,33 28,0 -- --
09 zijgevel NO 4,00 27,3 -- --

10 zijgevel NO 4,00 25,4 -- --
14 voorgevel 5,33 24,9 -- --
20 ventilatierooster achtergevel 9,65 24,3 -- --
15 achtergevel 8,00 19,6 -- --
05 daklicht NO 0,10 15,8 -- --

06 daklicht NO 0,10 15,0 -- --
18 deur achtergevel (open) 4,00 14,2 -- --
01 dak NO 0,10 13,6 -- --
02 dak NO 0,10 12,8 -- --
16 achtergevel 8,00 10,2 -- --

07 daklicht ZW 0,10 6,7 -- --
08 daklicht ZW 0,10 5,5 -- --
11 zijgevel ZW 4,00 5,2 -- --
03 dak ZW 0,10 4,7 -- --
12 zijgevel ZW 4,00 4,2 -- --

04 dak ZW 0,10 3,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Ruigeweg 29
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_A Ruigeweg 29 1,50 40,5 -- --
19 ventilatierooster voorgevel 9,65 35,4 -- --
17 deur voorgevel (open) 4,00 34,9 -- --
101 tractor van/naar weg 1,50 34,9 -- --
14 voorgevel 5,33 27,4 -- --
13 voorgevel 5,33 25,3 -- --

11 zijgevel ZW 4,00 25,1 -- --
12 zijgevel ZW 4,00 22,1 -- --
20 ventilatierooster achtergevel 9,65 17,1 -- --
16 achtergevel 8,00 15,6 -- --
07 daklicht ZW 0,10 15,2 -- --

03 dak ZW 0,10 12,1 -- --
08 daklicht ZW 0,10 12,1 -- --
09 zijgevel NO 4,00 11,8 -- --
05 daklicht NO 0,10 10,2 -- --
04 dak ZW 0,10 9,7 -- --

18 deur achtergevel (open) 4,00 9,0 -- --
06 daklicht NO 0,10 8,5 -- --
01 dak NO 0,10 8,3 -- --
15 achtergevel 8,00 6,9 -- --
02 dak NO 0,10 6,3 -- --

10 zijgevel NO 4,00 3,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Sain milieuadviesResultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ruigeweg 26
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A Ruigeweg 26 1,50 34,5 -- --
19 ventilatierooster voorgevel 9,65 29,7 -- --
17 deur voorgevel (open) 4,00 28,2 -- --
101 tractor van/naar weg 1,50 25,5 -- --
20 ventilatierooster achtergevel 9,65 22,0 -- --
14 voorgevel 5,33 21,2 -- --

11 zijgevel ZW 4,00 20,6 -- --
12 zijgevel ZW 4,00 20,2 -- --
13 voorgevel 5,33 19,5 -- --
16 achtergevel 8,00 17,9 -- --
07 daklicht ZW 0,10 16,3 -- --

08 daklicht ZW 0,10 15,9 -- --
03 dak ZW 0,10 13,9 -- --
04 dak ZW 0,10 13,6 -- --
18 deur achtergevel (open) 4,00 13,1 -- --
15 achtergevel 8,00 12,2 -- --

05 daklicht NO 0,10 6,8 -- --
06 daklicht NO 0,10 6,3 -- --
01 dak NO 0,10 4,7 -- --
02 dak NO 0,10 4,0 -- --
09 zijgevel NO 4,00 1,4 -- --

10 zijgevel NO 4,00 1,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-1-2018 11:22:13Geomilieu V4.30



Bijlage 5

Berekeningsresultaten LAmax



Sain milieuadviesResultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Ruigeweg 28 1,50 58,0 -- --
04_A Ruigeweg 29 1,50 64,4 -- --
05_A Ruigeweg 26 1,50 54,6 -- --
IH_A Ruigeweg 33 1,50 53,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Sain milieuadviesResultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Ruigeweg 28
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
02_A Ruigeweg 28 1,50 58,0 -- --
101 tractor van/naar weg 1,50 58,0 -- --
19 ventilatierooster voorgevel 9,65 49,3 -- --
17 deur voorgevel (open) 4,00 46,9 -- --
13 voorgevel 5,33 42,7 -- --
09 zijgevel NO 4,00 42,1 -- --

10 zijgevel NO 4,00 40,2 -- --
14 voorgevel 5,33 39,6 -- --
20 ventilatierooster achtergevel 9,65 39,1 -- --
15 achtergevel 8,00 34,4 -- --
05 daklicht NO 0,10 30,6 -- --

06 daklicht NO 0,10 29,8 -- --
18 deur achtergevel (open) 4,00 29,0 -- --
01 dak NO 0,10 28,4 -- --
02 dak NO 0,10 27,5 -- --
16 achtergevel 8,00 25,0 -- --

07 daklicht ZW 0,10 21,4 -- --
08 daklicht ZW 0,10 20,3 -- --
11 zijgevel ZW 4,00 20,0 -- --
03 dak ZW 0,10 19,5 -- --
12 zijgevel ZW 4,00 19,0 -- --

04 dak ZW 0,10 18,1 -- --
LAmax (hoofdgroep) 58,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-1-2018 11:19:35Geomilieu V4.30

Sain milieuadviesResultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Ruigeweg 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
04_A Ruigeweg 29 1,50 64,4 -- --
101 tractor van/naar weg 1,50 64,4 -- --
19 ventilatierooster voorgevel 9,65 50,2 -- --
17 deur voorgevel (open) 4,00 49,7 -- --
14 voorgevel 5,33 42,1 -- --
13 voorgevel 5,33 40,1 -- --

11 zijgevel ZW 4,00 39,9 -- --
12 zijgevel ZW 4,00 36,8 -- --
20 ventilatierooster achtergevel 9,65 31,9 -- --
16 achtergevel 8,00 30,3 -- --
07 daklicht ZW 0,10 29,9 -- --

03 dak ZW 0,10 26,9 -- --
08 daklicht ZW 0,10 26,9 -- --
09 zijgevel NO 4,00 26,6 -- --
05 daklicht NO 0,10 24,9 -- --
04 dak ZW 0,10 24,5 -- --

18 deur achtergevel (open) 4,00 23,8 -- --
06 daklicht NO 0,10 23,3 -- --
01 dak NO 0,10 23,0 -- --
15 achtergevel 8,00 21,7 -- --
02 dak NO 0,10 21,1 -- --

10 zijgevel NO 4,00 17,9 -- --
LAmax (hoofdgroep) 64,4 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-1-2018 11:19:35Geomilieu V4.30



Sain milieuadviesResultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ruigeweg 26
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A Ruigeweg 26 1,50 54,6 -- --
101 tractor van/naar weg 1,50 54,6 -- --
19 ventilatierooster voorgevel 9,65 44,5 -- --
17 deur voorgevel (open) 4,00 43,0 -- --
20 ventilatierooster achtergevel 9,65 36,7 -- --
14 voorgevel 5,33 36,0 -- --

11 zijgevel ZW 4,00 35,4 -- --
12 zijgevel ZW 4,00 35,0 -- --
13 voorgevel 5,33 34,3 -- --
16 achtergevel 8,00 32,7 -- --
07 daklicht ZW 0,10 31,1 -- --

08 daklicht ZW 0,10 30,7 -- --
03 dak ZW 0,10 28,7 -- --
04 dak ZW 0,10 28,4 -- --
18 deur achtergevel (open) 4,00 27,8 -- --
15 achtergevel 8,00 27,0 -- --

05 daklicht NO 0,10 21,5 -- --
06 daklicht NO 0,10 21,1 -- --
01 dak NO 0,10 19,4 -- --
02 dak NO 0,10 18,8 -- --
09 zijgevel NO 4,00 16,2 -- --

10 zijgevel NO 4,00 15,9 -- --
LAmax (hoofdgroep) 54,6 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-1-2018 11:19:35Geomilieu V4.30



Bijlage 6

Berekeningsresultaten indirecte hinder



Sain milieuadviesResultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT en indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: IH_A - Ruigeweg 33
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
IH_A Ruigeweg 33 1,50 49,0 -- --
201 IH - tractor rijdend 1,50 49,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-1-2018 11:21:08Geomilieu V4.30
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van Huiberts Biologische Bloembollen is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Ruigeweg 28 te Sint Maartenbrug.  
 
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsver-
gunning ten behoeve van de voorgenomen bestemmingswijziging en nieuwbouw op het perceel. 
Het onderzoek heeft betrekking op een gedeelte van het gehele kadastrale perceel. 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwali-
teit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het 
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit 
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond 
wordt onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
• onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
• bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
• metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
• samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

2.1. Algemeen 
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725). 
In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het 
terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. 
Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydro-
logie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaal-
beeld worden gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografi-
sche besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonder-
zoek, de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en 
de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.  
 
De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën: 

o ligging en omgeving locatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o bodemonderzoek (2.4) 
o bodemkwaliteitskaart (2.5) 
o toekomstig gebruik (2.6) 
o financieel/juridisch (2.7) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.8)  
o onderzoekshypothese (2.9) 

 
Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
• locatie-inspectie (d.d. 6 december 2017 ); 
• informatie opdrachtgever; 
• internetsite bodeminformatie (www.bodemloket.nl); 
• Luchtfoto Google Earth; 
• Grondwaterkaart van Nederland; 
• Topografische Atlas van Nederland (2002); 
• www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden); 
• kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn de bovenstaande bronnen geraadpleegd. Tevens 
is door Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd waarbij onder andere is gelet op 
verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest op of in de bo-
dem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  
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2.2. Ligging en omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de zuidwestzijde van de dorpskern buiten de bebouwde 
kom van Sint Maartensbrug. De omgeving van de onderzoekslocatie betreft voornamelijk 
bouw- en /of weilanden (agrarisch gebied).  
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Ruigeweg 28 te Sint Maartensbrug en is kadastraal bekend als 
Gemeente Zijpe , sectie F, nr. 2271 (ged.).  
 
In figuur 1 is een luchtfoto te zien van de onderzoekslocatie en directe omgeving. 
 
Figuur 1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 

 
 
Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in 
bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijlage 5. 

2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele locatie achter en naast de Ruigeweg 28 te Sint Maartenbrug heeft een oppervlakte 
van circa 36.540 m². Het perceel is in zijn geheel onbebouwd en grotendeels in gebruik als 
zijnde landbouwgrond. Op het voorste deel van het perceel (langs de Ruigeweg en naast de 
woning) bevindt zich een composteerinrichting. Nabij de composteerinrichting vindt opslag van 
stro plaats en is een deel van het opslagterrein voorzien van stelconplaten. Het overige terrein is 
onverhard. Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van circa 10.325 m2 en bevindt zich 
naast en achter de bestaande woning en/of boerderij en ter hoogte van de composteerinrichting. 
Het perceel is voorzover bekend alleen in gebruik geweest als landbouwgrond.  
 
Uit gegevens verkregen van het bodemloket is gebleken dat over de aanwezigheid van onder- of 
bovengrondse opslagtanks of in het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend 
zijn. Tevens is niet bekend of op de onderzoekslocatie in het verleden een bodemonderzoek is 
uitgevoerd. Op de locatie is, voor zover bekend, geen sprake van (voormalige) puntbronnen en 
zijn er geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedreigende) activi-
teiten op het perceel die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kun-
nen hebben beïnvloed. 

Onderzoekslocatie 
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2.4. Bodemonderzoek 
Voor zover bekend is er niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de onder-
zoekslocatie. 
 
Van de directe omgeving is de volgende informatie bekend met betrekking tot eerder uitgevoer-
de bodemonderzoeken: 
• Op de locatie Ruigeweg 28 is in maart en augustus 1997 door BLGG Oosterbeek een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd met respectievelijk kenmerk 76068 en 76468. 
Tevens is ter plaatse een AP04 in het kader van het Bouwstoffenbesluit uitgevoerd. 

 
De aangetroffen gehalten in de grond en het grondwater hebben niet geleid tot een belemmering 
van het gebruik van het perceel. 

2.5. Bodemkwaliteitskaart 
Op basis van de toepassingskaart van de Bodemkwaliteitskaart valt de bovengrond ter plaatse in 
van de onderzoekslocatie de klasse landbouw/natuur (bollenteelt). De ondergrond valt in de 
klasse landbouw/natuur (schoon). 

2.6. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal gewijzigd worden. Het voornemen is om ter plaat-
se een nieuwe schuur te bouwen ten behoeve van de composteerinrichting.
Ter plaatse van het overige terreindeel wordt de bestemming van agrarisch naar
woonbestemming gewijzigd met de mogelijkheid voor een bedrijf aan huis. 

2.7. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 
verontreinigd is geraakt. 

2.8. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: regionale bodemopbouw 
diepte 
m-mv 
 

Doorlatendheid Samenstelling en Geohydrologische eenheid 

   
0 – 8 Goed Fijn zand, Bovenste duinpakket 
8 - 14 Matig Deklaag, afwisseling van fijn zand en siltige tot kleiige laagjes 
14 - 35 Goed Eerste watervoerend pakket, matig grof tot grof zand 
35 - 37 Slecht Eerste scheidende laag, Leem  

   
 
Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op ca. 0,5 m- NAP. 
 
Onder een meter dikke bovenlaag van klei of duinzand worden tot circa 10 m-mv afwisselend 
zand- en kleilagen geregistreerd. Tot 35 m-mv wordt een grof zand pakket geregistreerd. Tot de 
geregistreerde einddiepte wordt leem aangetroffen. 
 
De globale horizontale grondwaterstroming is oostelijk gericht van duin naar polder. De verti-
cale stroming van het grondwater is doorgaans neutraal. De locatie ligt niet binnen een gebied 
met veel knelpunten ten aanzien van grondwateroverlast. Onder invloed van seizoensafhanke-
lijke factoren zal de grondwaterstand in de loop van de tijd fluctueren.  
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2.9. Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-
demverontreiniging op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “niet-verdacht” ten aanzien van 
bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem 
niet verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de achtergrondwaarde (grond) en/of de 
streefwaarde (grondwater).  
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “onverdacht” uitge-
voerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie onderverdeeld in twee deelloca-
ties: 
 

1. Toekomstig bouwblok (composteerinrichting, ca. 4.150 m²), 
2. Overig terreindeel (landbouwgrond, ca. 6.175 m²). 
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek (NEN 5740) voor een onverdachte locatie (ONV). Volgens de NEN 5740 wordt de eer-
dergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond en/of het freatisch grondwater geen con-
centraties van onderzochte parameters worden aangetroffen boven de achtergrond- of streef-
waarden. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij 
Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

(deel-)locatie oppervlakte monsternamepunten1) Chemische analyses 
 m2  grond2) grondwater3) 
     

Toekomstig bouwblok 
(composteerinrichting), 

boringen 1 t/m 16 
4.150 12 boringen tot 0,50 m-mv 

3 boringen tot 2,00 m-mv 
1 boring met peilbuis 

2 x NEN-bovengrond 
2 x NEN-ondergrond 

 
1 x NEN-grondwater 

     
Overig terreindeel 

(landbouwgrond wijzi-
ging in woonfunctie), 
boringen 101 t/m 116 

6.175 12 boringen tot 0,50 m-mv 
3 boringen tot 2,00 m-mv 
1 boring met peilbuis 

2 x NEN-bovengrond 
1 x NEN-ondergrond 

 
1 x NEN-grondwater 

     

1) m-mv = meter minus maaiveld 
2) NEN-grond =  zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK -VROM  
3) NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
   xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen   
 
De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven. 
 
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaborato-
rium van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens 
NEN-EN-ISO 17025. 
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4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 6, 8 en 13 decemeber 2017 een veldonderzoek uitgevoerd 
door J.A. Post (erkend monsternemer volgens certificaat K44009). Het opgeboorde materiaal is 
in het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontrei-
nigingen. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5742 en/of NEN5743. 
 
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een 
met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De 
grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontrei-
niging.  
 
Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd 
dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest kan 
worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaamheden op 
of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht materiaal is gecon-
stateerd. Ook zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen duiden 
op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met veldwaarnemin-
gen zijn opgenomen in bijlage 2. 

4.2. Samenstelling grondmengmonsters 
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-
teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-
punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, 
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 
 
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3. 
 
Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters 

Grond(meng)monster 
 

Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    
Overig terreindeel (landbouwgrond)   

MM1 1+2+3+4 0,00-0,50 - 
    

MM2 5+6+7+9+10+11+12+13+15+16 0,00-0,50 - 
    

MM3 1+2 0,50-2,00 - 
    
 3+4 0,50-1,50 - 
    
    

Nieuw bouwblok (composteerinrichting)   
MM4 101+102+103+104 0,00-0,50 - 

    
MM5 105 0,05-0,50 - 

 106+107+109+110+111+113+114+115+116 0,00-0,50 - 
    

MM6 101+102 0,50-2,00 - 
    

MM7 103+104 0,50-2,00 - 
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5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 
Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd, is de waterstand in de peilbuizen gemeten. Tevens zijn 
het elektrisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water 
bepaald. De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en ge-
conserveerd. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5744. De resultaten van 
de metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername is op 13 december 2017 uitge-
voerd door J.A. Post (erkend monsternemer volgens certificaat K44009). 
 
Tabel 4: Meetgegevens grondwater  
Peilbuis Filterdiepte 

 
m-mv 

Waterstand 
 

m-mv 
Monster  

 
be-/onbelucht 

Toestro-
ming 

 
Afgepompt 

liter 
Troebel-
heid 
NTU 

 

elektrisch 
geleidingsver-

mogen 
µS/cm 

zuurgraad 
(pH) 

         
01 2,20-3,20 0,81 onbelucht goed 5,3 12,57 2810 7,6 
101 2,00-3,00 0,72 onbelucht goed 5,8 7,14 2650 7,5 
         

 
De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.  
 
In het grondwater is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht 
wordt (≥10 NTU). Het grondwater heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een 
week). Ook is het grondwater zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min) afge-
pompt voorafgaand aan de bemonstering, zodat de grondwaterstand slechts gering is gedaald 
tijdens het afpompen (< 50 cm). Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van 
een verstoord bodemevenwicht tijdens de monsterneming. Tevens wordt aangenomen dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of 
silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het 
grondwater als gevolg van matrix-storingen bij de analyse en ab- en adsorptie van organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
 
De meetresultaten van het grondwater hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het 
onderzoeksprogramma. 
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5.2. Toetsingskader 
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische analy-
seresultaten van de grond en het grondwater getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staats-
courant 27 juni 2013, nr. 16675). Ten behoeve van deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de 
begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarde. 
 
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bo-
demkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' 
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden 
geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde 
(S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is 
van een aantoonbare verontreiniging. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft, in 
ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interven-
tiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 
m3 bodemvolume. 
 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de in-
terventiewaarde voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook 
geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het veront-
reinigingsgeval. 
 
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: 
Index = (GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestan-
daardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 
ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 
0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een 
index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interven-
tiewaarde ligt (overschrijding voormalige tussenwaarde).  
 
Afhankelijk van de specifieke situatie kan dit aanleiding geven voor het uitsplitsen van een 
mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan 
de ernst en spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan wor-
den uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehal-
ten organische stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zoge-
naamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze ge-
standaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden. 
 
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan 
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
oordelen aan de voormalige interventiewaarden. 
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5.3. Analyseresultaten 
In bijlage 4 zijn de toetsingstabellen opgenomen met alle analyseresultaten, de omgerekende 
analyseresultaten (GSSD) en de bijbehorende toetsingsresultaten (waarden kleiner dan de de-
tectielimiet zijn niet omgerekend). In de tabellen 5 en 6 wordt een samenvatting weergegeven 
van de toetsingsresultaten van respectievelijk grond en grondwater. De analyserapporten zijn 
opgenomen in bijlage 3. 
 
Tabel 5: Analyseresultaten en toetsing van grond(meng)monsters gemeten groter dan de achtergrondwaarde
 (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
 Parameters Resultaat GSSD AW I T index Toets oordeel 
MM1 (0,00-0,50 m-mv)        
Samenstelling: Parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
1+2+3+4        
        
MM2 (0,00-0,50 m-mv)        
Samenstelling: Parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
2+6+7+9+10+11+12+13+
15+16 

       

        
MM3 (0,50-2,00 m-mv)        
Samenstelling: Parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
1+2+3+4        
        
MM4 (0,00-0,50 m-mv)        
Samenstelling: Parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
101+102+103+104        
        
MM5 (0,00-0,50 m-mv)        
Samenstelling: Parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
105+106+107+109+110+
111+113+114+115+116        
        
MM6 (0,50-2,00 m-mv)        
Samenstelling: PAK som 10    1,54 1,5 40 0,001 > AW en <= T 
101+102 overige parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
        
MM7 (0,50-2,00 m-mv)        
Samenstelling: Parameters NEN-pakket - - - - - < AW 
103+104        
        
 
AW Achtergrondwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Achtergrondwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < AW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden  
NEN-pakket Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK som 10 
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Tabel 6:  Analyseresultaten en toetsing grondwatermonster gemeten groter dan de streefwaarde (gehalten in µg/l, 
tenzij anders vermeld)  

 Parameters Resultaat GSSD SW I T index Toets oordeel 
Peilbuis 1 
Filterstelling: 2,20-3,20  m-mv 

       
Barium (Ba) 67 67 50 625 0,03 > SW en <= T 

 overige parameters NEN-pakket - - - - - < SW 
        
Peilbuis 101        
Filterstelling: 2,00-3,00  m-mv Molybdeen (Mo) 12 12 5 300 0,024 > SW en <= T 
 Barium (Ba) 67 67 50 625 0,03 > SW en <= T 
 overige parameters NEN-pakket - - - - - < SW 
        
 
SW Streefwaarde 
I Interventiewaarde 
GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde 
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde 
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index' 
Index < 0 GStandaard < SW 
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de SW en de oude T 
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I 
Index > 1 I overschreden 
- Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden  
NEN-pakket zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 

xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen  

5.4. Toelichting analyseresultaten 
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt 
worden toegelicht: 
 
Grond 
Overig terreindeel (landbouwgrond) 
Zintuiglijk zijn geen verontreinigingen of bodemvreemde materialen waargenomen. 
 
Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM1 en MM2), ten opzichte van de 
achtergrondwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond. 
 
Analytisch zijn in MM3, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrond-
waarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
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Toekomstig bouwblok (composteerinrichting) 
Zintuiglijk zijn geen verontreinigingen of bodemvreemde materialen waargenomen. 
 
Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM4 en MM5), ten opzichte van de 
achtergrondwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond. 
 
Analytisch is in MM6, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrondwaar-
de, een verhoogd gehalte aan PAK aangetoond.  
 
Analytisch zijn in MM7, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrond-
waarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond. 
 
Het licht verhoogde gehalte met PAK hangt vermoedelijk samen met het langdurig menselijk 
gebruik van het terrein. In de bebouwde omgeving worden regelmatig dergelijke gehalten aan-
getroffen. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Grondwater 
Overige terreindeel (landbouwgrond) en Toekomstig bouwblok (composteerinrichting) 
Analytisch is in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde, 
een verhoogd gehalte aan barium aangetoond. 
 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 101, ten opzichte van de streefwaar-
de, verhoogde gehalten aan barium en molybdeen aangetoond. 
 
De licht verhoogde gehalten aan barium en molybdeen in het grondwater kunnen mogelijk wor-
den toegeschreven aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de 
loop der tijd is het sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige barium en molybdeen 
zijn uitgespoeld naar het grondwater, waar het momenteel als een van nature verhoogde achter-
grondconcentratie wordt aangetroffen. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 
bodemtype. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van Huiberts Biologische Bloembollen is een verkennend bodemonderzoek uitge-
voerd op de locatie Ruigeweg 39 te Sint Maartenbrug. In het uitgevoerde bodemonderzoek is 
door middel van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
Overig terreindeel (landbouwgrond) 
• Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen en/of bodemvreemde materialen waargenomen; 
• Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconclu-

deerd dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest 
kan worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaam-
heden op of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht mate-
riaal is geconstateerd; 

• Analytisch zijn in de boven- en onder grond geen verhoogde gehalten met de onderzochte 
componenten geconstateerd; 

• Analytisch is in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan barium geconstateerd. 
 
Toekomstig bouwblok (composteerinrichting) 
• Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen en/of bodemvreemde materialen waargenomen; 
• Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconclu-

deerd dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest 
kan worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaam-
heden op of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht mate-
riaal is geconstateerd; 

• Analytisch zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte componen-
ten geconstateerd; 

• Analytisch is in de ondergrond een licht verhoogd gehalte aan PAK geconstateerd; 
• Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan barium en molybdeen gecon-

stateerd. 

6.2. Conclusies en aanbevelingen 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “niet verdachte locatie”, formeel gezien niet juist is. Er zijn immers op de 
locatie enkele licht verhoogde gehalten aangetroffen.  
 
De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het “criterium voor nader onderzoek” en 
vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van en de geplande aanvraag van een omgevings-
vergunning ten behoeve van de geplande functiewijzing van en bouwactiviteiten op het terrein. 
 
Asbest 
Op basis van de historie van het perceel, de uitgevoerde maaiveldinspectie en de zintuiglijke 
waarnemingen tijdens de boorwerkzaamheden -waarbij geen asbestverdachte materialen zijn 
aangetroffen- is het aannemelijk dat er geen sprake is van een verontreiniging van de bodem 
met asbest. Indien hierover echter meer zekerheid is gewenst, wordt geadviseerd een verken-
nend bodemonderzoek conform NEN 5707 of NEN 5897 uit te laten voeren. 
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Hergebruik van grond 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond, bij eventuele ontgravingswerk-
zaamheden, naar verwachting zonder beperkingen kan worden hergebruikt. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan de Regeling en het Besluit Bodemkwali-
teit betreft; het uitgevoerde onderzoek betreft immers geen partijkeuring conform BRL SIKB 
1000, protocol 1001.  

6.3. Slotopmerking 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en 
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve mon-
sters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voor-
komen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit 
voort kan vloeien. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kun-
nen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de 
locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontrei-
nigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoe-
ring van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens. 
 
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten 
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor 
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.  



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 17KL450

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 22 december 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
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Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 17KL450

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ZIJPE F 2271
RUIGEWG , ST MAARTENSBRUG
CC-BY Kadaster.



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 2: Boorprofielen en legenda 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Ruigew eg 2 8  t e  Sint  M aart ensbrug
projectcode 1 7 KL4 5 0

datum 2 2 -1 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 6

0 1 landbouwgrond, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 6 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 1 5 .1 7
y 5 3 2 2 2 8 .1 8

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, bruin, 
edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, edelm an

-200
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
edelm an

-250
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

01

02

03

04

0 1

220

320320

120

170

0 2 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 2 5 .4 6
y 5 3 2 2 9 0 .3 4

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, geel, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

01

02

03

04

0 3 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 6 3 .6 8
y 5 3 2 2 7 6 .4 8

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

01

02

03

04

0 4 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 8 3 .0 4
y 5 3 2 2 1 9 .3 6

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

01

02

03

04

0 5 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 0 8 .4 5
y 5 3 2 2 1 7 .6 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

0 6 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 2 8 .8 2
y 5 3 2 2 0 6 .7 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Ruigew eg 2 8  t e  Sint  M aart ensbrug
projectcode 1 7 KL4 5 0

datum 2 2 -1 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 6

0 7 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 3 9 .3 2
y 5 3 2 2 2 1 .2 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

0 8 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 4 7 .5 1
y 5 3 2 2 3 8 .8 9

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

0 9 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 5 8 .5 1
y 5 3 2 2 6 0 .5 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 0 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 4 5 .3 1
y 5 3 2 2 8 7 .4 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 0 1 landbouwgrond, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 6 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 5 7 .2 1
y 5 3 2 1 9 4 .2 7

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, edelm an

-200
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
edelm an

-250
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

01

02

03

04

0 1

200

300300

100

150

1 0 2 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 2 0 .4 6
y 5 3 2 2 3 9 .9 4

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

01

02

03

04



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Ruigew eg 2 8  t e  Sint  M aart ensbrug
projectcode 1 7 KL4 5 0

datum 2 2 -1 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 0 3 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 3 5 .8 3
y 5 3 2 1 9 0 .3 8

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

01

02

03

04

1 0 4 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 1 6 .2 2
y 5 3 2 1 2 7 .8 0

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

01

02

03

04

1 0 5 stelcon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 0 9 6 .8 1
y 5 3 2 1 8 3 .2 4

0

50

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 0 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 3 0 .4 1
y 5 3 2 2 0 5 .9 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 5 5 .6 1
y 5 3 2 2 2 2 .3 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 0 8 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 2 9 .2 8
y 5 3 2 1 6 8 .5 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 0 9 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 6 4 .8 5
y 5 3 2 1 7 9 .4 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 1 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 3 9 .4 3
y 5 3 2 2 7 4 .1 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 1 0 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 6 4 .8 5
y 5 3 2 1 5 0 .4 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Ruigew eg 2 8  t e  Sint  M aart ensbrug
projectcode 1 7 KL4 5 0

datum 2 2 -1 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 1 1 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 8 4 .7 2
y 5 3 2 1 8 1 .9 8

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 1 2 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 9 5 .2 2
y 5 3 2 2 0 5 .5 0

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 1 3 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 1 6 .6 4
y 5 3 2 1 9 7 .5 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 1 4 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 0 3 .4 9
y 5 3 2 1 7 2 .7 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 1 5 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 9 2 .7 0
y 5 3 2 1 3 9 .1 4

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 1 6 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 2 9 .1 1
y 5 3 2 1 6 3 .9 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal bruin, edelm an01

1 2 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 2 9 .9 5
y 5 3 2 2 5 6 .3 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 3 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 2 3 .3 6
y 5 3 2 2 4 2 .4 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 4 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 1 9 3 .9 6
y 5 3 2 2 3 8 .2 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01

1 5 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 0 4 .6 7
y 5 3 2 2 5 1 .9 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Ruigew eg 2 8  t e  Sint  M aart ensbrug
projectcode 1 7 KL4 5 0

datum 2 2 -1 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 6 landbouwgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 2 -2 0 1 7

boorm eester J.A. Post
x 1 0 9 2 1 8 .3 2
y 5 3 2 2 7 5 .2 2

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an01



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlage 3: Analyserapporten 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

20.12.2017Datum
35005721Relatienr
735827Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   735827   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 17KL450 Ruigeweg 28 te Sint Maartensbrug
Opdrachtacceptatie 14.12.17
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
Dhr. Frans Bouma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Nr. 08110898
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

361128 361139

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
MM2, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 09: 0-50, 

10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 15: 0-50,
16: 0-50

MM5, 105: 5-50, 106: 0-50, 107: 0-50, 109: 0-
50, 110: 0-50, 111: 0-50, 113: 0-50, 114: 0-50, 

115: 0-50, 116: 0-50

Opdracht   735827   Bodem / Eluaat

361128
361139

13.12.2017
13.12.2017

Monstername Monsteromschrijving
MM2, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50

MM5, 105: 5-50, 106: 0-50, 107: 0-50, 109: 0-50, 110: 0-50, 111: 0-50, 113: 0-50, 114: 0-50, 115: 0-50, 116: 0-50

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++
86,7 86,5
<5,0 <5,0

1,5 1,1

1,9   1,9   

++ ++

<20 <20
<0,20 <0,20
<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 <20

0,058 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,37   0,35   

<35 <35
<3 * <3 *

x) x)

#) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

361128 361139

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 15.12.2017
Einde van de analyses: 19.12.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

MM2, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 09: 0-50, 
10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 15: 0-50,

16: 0-50

MM5, 105: 5-50, 106: 0-50, 107: 0-50, 109: 0-
50, 110: 0-50, 111: 0-50, 113: 0-50, 114: 0-50, 

115: 0-50, 116: 0-50

Opdracht   735827   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 *
<4 * <4 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *
<5 * 6 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   #) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   735827   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 735827, Analysis No. 361128, created at 19.12.2017 14:44:42

Monsteromschrijving: MM2, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 15: 0-50,

16: 0-50

[@ANALYNR_START=361128]
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CHROMATOGRAM for Order No. 735827, Analysis No. 361139, created at 19.12.2017 13:20:14

Monsteromschrijving: MM5, 105: 5-50, 106: 0-50, 107: 0-50, 109: 0-50, 110: 0-50, 111: 0-50, 113: 0-50, 114: 0-50,

115: 0-50, 116: 0-50

[@ANALYNR_START=361139]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

19.12.2017Datum
35005721Relatienr
735825Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   735825   Water

Opdrachtgever 35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
Uw referentie 17KL450 Ruigeweg 28 te Sint Maartensbrug
Opdrachtacceptatie 14.12.17
Monsternemer Opdrachtgever

KLIJN BODEMONDERZOEK B.V. 
Dhr. Frans Bouma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

361112 361113

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
PB01, 01-01: 220-320 PB101, 101-01: 200-

300

Opdracht   735825   Water

361112
361113

PB01, 01-01: 220-320
PB101, 101-01: 200-300

13.12.2017
13.12.2017

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

67 67
<0,20 <0,20
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

<0,05 <0,05
<2,0 <2,0
<2,0 12
<3,0 5,1

29 26

<0,20 <0,20
0,25 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
0,21   0,21   

<0,020 <0,020
<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   
<0,20 <0,20

#) #)

#) #)

#) #)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

361112 361113

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 15.12.2017
Einde van de analyses: 19.12.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

PB01, 01-01: 220-320 PB101, 101-01: 200-
300

Opdracht   735825   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50
<10 * <10 *
<10 * <10 *

<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
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Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   735825   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 735825, Analysis No. 361112, created at 19.12.2017 08:18:46

Monsteromschrijving: PB01, 01-01: 220-320

[@ANALYNR_START=361112]
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CHROMATOGRAM for Order No. 735825, Analysis No. 361113, created at 19.12.2017 08:18:46

Monsteromschrijving: PB101, 101-01: 200-300

[@ANALYNR_START=361113]
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Bijlage 4: Toetsingstabellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 734904
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 17KL450 Ruigeweg 28 te Sint Maartensbrug
Datum binnenkomst 11.12.2017
Rapportagedatum 15.12.2017
CRM Dhr. Laurens van Oene

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 356173
Monsteromschrijving MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50
Datum monstername 06.12.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1 % Ds 1 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 356178
Monsteromschrijving MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 04:

50-100, 04: 100-150
Datum monstername 06.12.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,5 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1,5 % Ds 1,5 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 356189
Monsteromschrijving MM4, 101: 0-50, 102: 0-50, 103: 0-50, 104: 0-50
Datum monstername 06.12.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,3 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1,3 % Ds 1,3 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

6 mg/kg Ds 30 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 356194
Monsteromschrijving MM6, 101: 50-100, 101: 100-150, 101: 150-200, 102: 50-100, 102: 100-150, 102: 150-200
Datum monstername 06.12.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,3 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1,3 % Ds 1,3 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) 26 mg/kg Ds 61,7 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg  N     

Chryseen 0,13 mg/kg Ds 0,13 mg/kg  N     
Fenanthreen 0,3 mg/kg Ds 0,3 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen 0,13 mg/kg Ds 0,13 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen 0,066 mg/kg Ds 0,066 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen 0,098 mg/kg Ds 0,098 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen 0,14 mg/kg Ds 0,14 mg/kg  N     
Fluorantheen 0,5 mg/kg Ds 0,5 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  1,54 mg/kg Wonen N 1,5 40 0,001 > AW en <= T

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Monster  
Analysenummer 356201
Monsteromschrijving MM7, 103: 50-100, 103: 100-150, 103: 150-200, 104: 50-100, 104: 100-150, 104: 150-200
Datum monstername 08.12.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,6 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1,6 % Ds 1,6 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108
 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 735827
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 17KL450 Ruigeweg 28 te Sint Maartensbrug
Datum binnenkomst 14.12.2017
Rapportagedatum 20.12.2017
CRM Dhr. Jan Godlieb

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  
Analysenummer 361128
Monsteromschrijving MM2, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50
Datum monstername 13.12.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,5 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1,5 % Ds 1,5 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen 0,058 mg/kg Ds 0,058 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,37 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Monster  
Analysenummer 361139
Monsteromschrijving MM5, 105: 5-50, 106: 0-50, 107: 0-50, 109: 0-50, 110: 0-50, 111: 0-50, 113: 0-50, 114: 0-50, 115: 0-50, 116: 0-50
Datum monstername 13.12.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,1 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW I T-index Toets oordeel

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Fractie < 2 µm 1,1 % Ds 1,1 %  N     
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 13 -1 <= AW
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 36 -1 <= AW
Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg  N     
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 190 -1 <= AW
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 720 -1 <= AW
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 100 -1 <= AW
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 190 -1 <= AW
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 530 -1 <= AW
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 190 -1 <= AW
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

6 mg/kg Ds 30 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg  N     
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 40 -1 <= AW

som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 1000 -1 <= AW
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Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
I Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden

 



AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

 

Toetsingsinstellingen  
Versie 1.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 735825
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Water
Project 17KL450 Ruigeweg 28 te Sint Maartensbrug
Datum binnenkomst 14.12.2017
Rapportagedatum 19.12.2017
CRM Dhr. Jan Godlieb
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Monster  
Analysenummer 361112
Monsteromschrijving PB01, 01-01: 220-320
Datum monstername 13.12.2017
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Barium (Ba) 67 µg/l 67 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,03 > SW en <= T
Zink (Zn) 29 µg/l 29 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Nikkel (Ni) < 3 µg/l 2,1 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Koper (Cu) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen 0,25 µg/l 0,25 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,88 ug/l  J  150   

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
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Monster  
Analysenummer 361113
Monsteromschrijving PB101, 101-01: 200-300
Datum monstername 13.12.2017
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) 12 µg/l 12 ug/l > Streefwaarde N 5 300 0,024 > SW en <= T
Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Barium (Ba) 67 µg/l 67 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,03 > SW en <= T
Zink (Zn) 26 µg/l 26 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Nikkel (Ni) 5,1 µg/l 5,1 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Koper (Cu) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l  N     

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N     

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l  N  630   

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 10 µg/l 7 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l  N     

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)

  0,77 ug/l  J  150   

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
SW Streefwaarde
IW Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Quick scan flora en fauna  

Ruigeweg, Sint Maartensbrug 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht van: Huiberts Biologische Bloembollen 

   

19 januari 2018 



 

 

 

Contact: Laneco 

   Mastbos 25 

   6718 HA Ede 

   www.laneco.nl 

 
 
Laneco is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor 
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. 

 
 

Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van 
scanning, internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Laneco noch mag het zonder een dergelijke 
toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 

 

Laneco is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de 
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Laneco. De opdrachtgever vrijwaart Laneco 
voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
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Quick scan flora en fauna Ruigeweg, Sint Maartensbrug 5 

 

 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Ter hoogte van Ruigeweg nr. 28, te Sint Maartensbrug ligt een compost/mestopslag 

behorende bij het bedrijf van Huiberts Biologische Bloembollen. Het bedrijf is 

voornemens een overkapping te plaatsen voor de opslag van deze compost/mest. De 

overkapping zal de huidige compost/mestopslag beslaan inclusief het rijspoor ten oosten 

van de compost/mestopslag. Om deze overkapping te kunnen realiseren is een 

verplaatsing nodig van het bouwvlak binnen de kavel van Huiberts Biologische 

Bloembollen. 

De eigenaar van Ruigeweg nr.28 wil de bestemming van zijn kavel wijzigen naar 

“woonbestemming met kantoor aan huis”. Om dit te realiseren moet voorafgaand aan 

de bouw van de overkapping en de wijziging deze ingrepen worden getoetst aan de 

natuurwet- en regelgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale ligging kavels; 

In het rood, Huiberts Biologische Bloembollen. 

In het geel Dhr. H. de Haas. 

In het groen, bestaand bouwblok Huiberts. 

In het blauw, nieuw bouwblok Huiberts. 

(ondergrond Google Earth). 
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6 Quick scan flora en fauna Ruigeweg, Sint Maartensbrug 

Voorliggend onderzoek is een quick scan waarin op basis van een gebiedsanalyse 

(ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens en een eenmalige veldverkenning, 

uitspraken worden gedaan over de geschiktheid voor beschermde plant- en diersoorten 

en de verwachte effecten op deze soorten. Dit resulteert in conclusies en aanbevelingen. 

Deze quick scan is uitgevoerd op basis van de momenteel geldende uitwerking en 

interpretatie van beleid en wetgeving. 

1.2 GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEOOGDE INGREPEN 

Kavel eigendom van de heer De Haas 

Het plangebied zelf bestaat uit twee onderdelen. Een kavel in eigendom van de heer De 

Haas en een kavel in eigendom van het bedrijf Huiberts Biologische Bloembollen. De 

kavel van de heer De Haas aan de Ruigeweg nr.28 betreft een omzetting van “agrarisch 

perceel” naar “woonbestemming met kantoor aan huis”. Aangezien er geen 

bouwactiviteiten of ingrepen in deze kavel plaatsvinden is verder onderzoek vanuit 

ecologische standpunt niet noodzakelijk. 

 

Kavel eigendom Huiberts Biologische Bloembollen  

Het plangebied op de kavel van Huiberts Biologische Bloembollen ligt buiten de 

bebouwde kom van Sint Maartensbrug aan de Ruigeweg. De Ruigeweg is een smalle 

verharde weg die door het buitengebied van Sint Maartensbrug loopt. Rondom de weg 

liggen de velden die voornamelijk voor de bloembollenteelt worden gebruikt. Ten 

noorden van het plangebied loopt een smalle watergang die de erfafscheiding vormt 

met het perceel aan de Ruigeweg nr. 28. 

Aan de westkant van het plangebied ligt een houtwal die voornamelijk uit elzen bestaat 

afwisselend met wat lagere struiken zoals sleedoorn (Prunus spinosa) en vlier (Sambuca 

nigra). Achter deze houtwal loopt de Ruigeweg. Aan de overige zijden wordt het 

plangebied omsloten door bollenvelden behorende bij bedrijf van Huiberts Biologische 

Bloembollen. Het plangebied zelf bestaat uit een stuk grond van ca.50 bij 50 meter wat 

gebruikt wordt als opslag en verwerken  van compost en mest. De ondergrond bestaat 

uit betonnen platen en bestaat deels uit een opslag voor het gecomposteerde materiaal 

en deels als nieuw te composteren materiaal.  Men is voornemens om een overkapping 

over deze inrichting te plaatsen om zodoende uit te kunnen breiden in het volume van 

de hoeveelheid mest/compost. Om deze overkapping mogelijk te maken zal binnen deze 

kavel een verplaatsing van een bouwvlak noodzakelijk zijn.  
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Indrukken van het plangebied en omgeving van het plangebied (Foto’s Laneco). 
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8 Quick scan flora en fauna Ruigeweg, Sint Maartensbrug 

2 WETTELIJK KADER 

2.1 NATUURNETWERK NEDERLAND 

Een vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuurbelang 

prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot frustratie van de 

natuurdoelen. Anders dan bij gebieds- en soortenbescherming is de status als NNN niet 

verankerd in de natuurwetgeving, maar dient het belang in de planologische afweging 

een rol te spelen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.   

 

Verder ligt het plangebied deels in een onder de Provinciale Ruimtelijke Verordening van 

Noord Holland aangewezen Weidevogelleefgebied. Ook dit beleidskader valt onder de 

verantwoordelijkheid van de provincie. 

Dergelijke gebieden mogen niet voorzien in: 

a) de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand 

bouwblok of een uitbreiding daarvan; 

b) de mogelijkheid van aanleg van nieuwe weginfrastructuur; 

c) de mogelijkheid van aanleg van bossen of boomgaarden; 

d) de mogelijkheid verstorende activiteiten, buiten de huidige agrarische 

activiteiten, te verrichten die het weidevogelleefgebied verstoren, en; 

e) de mogelijkheid werken uit te voeren die realisatie van nieuwe peilverlagingen 

mogelijk maken. 

2.2 WET NATUURBESCHERMING 

2.2.1 Onderdeel gebiedsbescherming – Natura 2000 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen op 

basis van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn worden aangemerkt als speciale 

beschermingszones (SBZ’s) in het kader van Natura 2000. De verplichtingen uit de 

Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland opgenomen in de Wet natuurbescherming 

die per 1 januari 2017 van kracht is geworden. Het is verboden projecten of andere 

handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, 

de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen 

verslechteren, of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het 

gebied is aangewezen. 

2.2.2 Onderdeel houtopstanden 

Het onderdeel houtopstanden van de Wet natuurbescherming heeft als doel bossen te 

beschermen en de bestaande oppervlakte bos- en houtopstanden in Nederland in stand 

te houden. Kort gezegd, alles wat bos is, moet bos blijven. Indien een houtopstand 

onder de Wet natuurbescherming valt en deze gekapt gaat worden, moet een 
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kapmelding worden gedaan. Ook verplicht de Wet natuurbescherming om de 

betreffende grond binnen 3 jaar opnieuw in te planten, de zogenaamde herplantplicht. 

Als bos definitief gekapt wordt, zal een ontheffing of compensatie van deze 

herplantplicht verleend moeten worden. De herplantplicht is niet van toepassing voor 

het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel. 

 

Houtopstanden vallen onder de Wet natuurbescherming als het zelfstandige eenheden 

van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend betreffen die: 

• buiten de bebouwde kom-boswet liggen 

• een oppervlakte hebben van 10 are of meer 

• rijbeplantingen die meer dan twintig bomen omvatten, gerekend over het totaal 

aantal rijen 

2.2.3 Onderdeel soortbescherming 

Wettelijk kader 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Wet natuurbescherming 

bepalend. De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in hun natuurlijke leefomgeving. Deze 

wet heeft de beschermingsregels, zoals die ook in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

zijn opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse situatie toegepast. 

 

Deze bescherming is, afhankelijk van het beschermingsregime (zie paragraaf 2.2.2), als 

volgt in de Wet natuurbescherming opgenomen: 

 

Vogelrichtlijn 

• Artikel 3.1 lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of 

te vangen 

• Artikel 3.1 lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 

vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen 

• Artikel 3.1 lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben 

• Artikel 3.1 lid 4 en 5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing 

niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort  

 

Habitatrichtlijn, Bern bijlage II, Bonn bijlage 1 

• Artikel 3.5 lid 1: Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

• Artikel 3.5 lid 2: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren 

• Artikel 3.5 lid 3: Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen 

• Artikel 3.5 lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren te beschadigen of te vernielen  
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• Artikel 3.5 lid 5: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

 

Nationaal beschermde soorten 

• Artikel 3.10 lid 1a: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen  

• Artikel 3.10 lid 1b: Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen  

• Artikel 3.10 lid 1c: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

 

Procedurele gevolgen 

De procedurele consequenties zijn afhankelijk van de soorten die door de ingreep 

worden beïnvloed. Kortweg kunnen er drie beschermingsregimes worden 

onderscheiden: 

• Soorten van de Vogelrichtlijn: 

Dit betreffen alle vogelsoorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, 

wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten en 

verwilderde soorten, zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn.  

• Soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn: 

Dit zijn alle soorten van bijlage IV onderdeel a van de Habitatrichtlijn inclusief het 

verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun 

natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. In de bijlagen van de 

Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. 

• Nationaal beschermde soorten: 

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het 

gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 

dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland. 

 

Als een ruimtelijke ingreep direct of indirect leidt tot het aantasten van verblijf- en/of 

rustplaatsen van de aangewezen, niet vrijgestelde beschermde soorten of hun 

leefgebied, kan het project in strijd zijn met de Wet natuurbescherming. Afhankelijk van 

de ingreep en de soort kan dan een ontheffing noodzakelijk zijn. Ontheffingen worden 

slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep 

bestaat, de ingreep vanwege een in de wet genoemd belang dient plaats te vinden en 

de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Vaak worden 

hierbij mitigerende en compenserende maatregelen gevraagd.  
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Wettelijke belangen 

Voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn: 

• Ter bescherming van de wilde flora en fauna en instandhouding van natuurlijke 

habitats; 

• De volksgezondheid, de openbare veiligheid in het geding is; 

• Andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

 

Voor vogels gelden voorwaarden uit de Vogelrichtlijn: 

• De volksgezondheid en de openbare veiligheid in het geding is; 

• Veiligheid van het luchtverkeer in het geding is; 

• Ter bescherming van flora en fauna. 

Voor nationaal beschermde soorten: 

• Er is sprake van een bij de wet genoemd belang. 

 

Zorgplicht 

Naast beschermde dier- en plantensoorten, moet iedereen voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
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3 TOETSING 

3.1 ONDERZOEKSMETHODIEK 

Via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) kan een indicatie worden verkregen 

van de beschikbaarheid van soortengegevens. De gegevens geven echter alleen een 

indicatie. Daarom is besloten geen aanvullende gegevens op te vragen maar het 

onderzoek vooral te baseren op een biotoopinschatting door een ecoloog. 

 

Bij het opstellen van de quick scan flora en fauna is verder gebruik gemaakt van 

bestaande atlasgegevens zoals uit de Atlas van Nederlandse vleermuizen (Limpens et 

al., 1997), de Atlas van de Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen et al., 2016), 

Amfibieën en reptielen van Nederland (Creemers en Van Delft, 2009) en andere 

beschikbare bronnen voor verspreidingsgegevens. De meeste gegevens zijn globale 

verspreidingsgegevens. Bijlage 1 vermeldt de geraadpleegde bronnen. 

 

Op 9 januari 2018 heeft de ecoloog R. Eversteijn van Laneco het plangebied en de 

directe omgeving verkend. Doel van deze veldverkenning was om een indruk te krijgen 

van de biotopen ter plaatse en de geschiktheid voor de verschillende soortgroepen te 

beoordelen. Het veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een volledige 

veldinventarisatie; het eenmalige veldbezoek geeft slechts een globaal beeld van 

aanwezige soorten en habitats op basis van een momentopname. 

3.2 NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het plangebied ligt niet in of direct nabij het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het 

dichtstbijzijnde NNN-gebied, het “Modderwiel” en het “Dijkstalwiel” ligt op ca. 2 

kilometer afstand. Door het uitvoeren van de werkzaamheden gaat geen oppervlakte 

aan NNN verloren. Gezien de afstand en de lokale aard van de ingreep kunnen negatieve 

effecten op de NNN worden uitgesloten. 

 

Overige beleidskaders 

De kavel waarin plangebied ligt bestaat voor een deel uit een bouwblok. Een ander deel 

van de kavel is aangewezen als Weidevogelleefgebied onder  de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening (PRV), die in werking is getreden op 1 maart 2017.  

Aangezien hier sprake is van een verschuiving van een bestaand bouwblok binnen de 

kavel is er geen sprake van vergroting van het bouwblok of vermindering van het 

oppervlak van het weidevogelleefgebied. 

Er is dus geen netto verstoring of aantasting van het weidevogelleefgebied. 
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3.3 WET NATUURBESCHERMING –ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING 

Het plangebied net buiten bebouwde kom van Sint Maartensbrug ligt op ca. 2 kilometer 

afstand van het Natura 2000-gebied “Zwanenwater & Pettemerduinen en op ca. 3,5 

kilometer afstand van het Natura 2000-gebied “Abtskolk & De Putten“. De 

werkzaamheden zullen slechts een lokaal effect hebben. Externe effecten van de 

werkzaamheden, zoals geluid, licht, menselijke aanwezigheid en trilling op de 

omliggende Natura 2000-gebieden kunnen gezien de ligging buiten de bebouwde kom, 

de afstand en de tussenliggende elementen worden uitgesloten. Indien sprake is van 

een toename van capaciteit van ammoniak uitstotende materialen is een berekening in 

Aerius noodzakelijk om na te gaan of er effecten optreden op stikstofgevoelige habitats 

in de omgeving. De berekening en toetsing maken geen onderdeel uit van deze quick 

scan, maar dienen apart te worden uitgevoerd.. 

3.4 WET NATUURBESCHERMING – ONDERDEEL HOUTOPSTANDEN 

Er worden zover bekend geen bomen gekapt. Het onderdeel houtopstanden van de Wet 

natuurbescherming is dan ook niet van toepassing. 

3.5 WET NATUURBESCHERMING – ONDERDEEL SOORTEN 

In het kader van de Wet natuurbescherming onderdeel soorten moet worden getoetst 

of er ter plaatse van de ruimtelijke ingrepen sprake is/kan zijn van negatieve effecten 

op beschermde planten en dieren. De beoogde ontwikkeling kan (indirecte) aantasting 

of verstoring van verblijfplaatsen en leefgebied tot gevolg hebben. 

3.5.1 Vaatplanten 

Het plangebied bestaat uit een compost/mestopslag, een door de mens sterk beïnvloed 

milieu. Beschermde soorten vaatplanten zijn over het algemeen gebonden aan 

specifieke standplaatsen in natuurgebieden, natuurlijke bermen en randen of op niet 

intensief beheerde (graan)akkers; dergelijke habitats zijn binnen het grotendeels 

verharde en zeer intensieve beheerde plangebied niet aanwezig. Strikt beschermde 

plantensoorten worden dan ook niet verwacht binnen het plangebied. Negatieve 

effecten op strikt beschermde plantensoorten zijn uit te sluiten. 

 

3.5.2 Grondgebonden zoogdieren 

In en in de directe omgeving van het plangebied kunnen verschillende nationaal 

beschermde zoogdiersoorten voorkomen, zoals egel (Erinaceus europaeus), haas 

(Lepus eurpaeus), konijn (Oryctolagus cuniculus), ree (Capreolus capreolus), vos 

(Vulpus vulpus), kleine marterachtigen en verschillende algemeen voorkomende 

soorten muizen en spitsmuizen. (Broekhuizen et al., 1992; Mostert & Willemsen, 2008). 



 

 

 

LANEC O  adviesbureau voor landschap  en ecologie  

 

14 Quick scan flora en fauna Ruigeweg, Sint Maartensbrug 

Voor deze soorten geldt in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling een 

vrijstelling voor het aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen.  

 

Nationaal beschermd 

Van de niet-vrijgestelde nationaal beschermde zoogdiersoorten is uit de ruime 

omgeving van het plangebied het voorkomen bekend van boommarter (martes martes), 

damhert (Dama dama) en (waterspitsmuis (Neomys fodiens) (Broekhuizen et al., 2016; 

www.verspreidingsatlas.nl/zoogdieren).  

 

In de bomen langs het plangebied zitten geen holtes die geschikt zijn voor de 

boommarter als verblijfplaats. Ook vormen de bomen geen aaneengesloten element dat 

het een belangrijke verbinding of onderdeel van het leefgebied vormt. Aanwezigheid 

van boommarter kan worden uitgesloten. 

 

Hoewel deze kans vrij klein is door het kanaal wat om de ruime omgeving van het 

plangebied loopt, is het niet onmogelijk dat een damhert vanuit het duingebied 

foeragerend kan worden aangetroffen. Het plangebied zelf bestaande uit een opslag 

voor compost/mest en vormt geen onderdeel van het leef- of foerageergebied voor deze 

soort. Effecten op deze soort kan worden uitgesloten. 

 

De waterspitsmuis leeft in structuurrijke oevers langs schoon, niet te voedselrijk water 

met een goed ontwikkelde watervegetatie. Vanwege het ontbreken van dergelijke 

geschikte habitats, kan het voorkomen van waterspitsmuis in het plangebied worden 

uitgesloten. 

 

Op basis van de archiefgegevens en biotoopinschattingen tijdens het veldbezoek wordt 

het voorkomen van nationaal en niet-vrijgestelde Europese beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten binnen het plangebied uitgesloten. Negatieve effecten op beschermde 

zoogdieren zijn daarom uit te sluiten. Van de algemeen voorkomende zoogdiersoorten 

mogen de verblijfplaatsen bij ruimtelijke ingrepen op basis van een provinciale 

vrijstelling worden aangetast. 

3.5.3 Vleermuizen 

Vleermuizen zijn globaal in te delen in gebouwbewonende soorten en boombewonende 

soorten. Er zijn echter ook soorten die van beide elementen gebruik maken. Ook is er 

onderscheid te maken in zomer- en winterverblijfplaatsen van de verschillende soorten. 

Sommige soorten verblijven het gehele jaar in gebouwen (spouwmuren, achter 

gevelbetimmeringen en dergelijke) of bomen (in holten, achter de bast). Een groot 

aantal soorten, ook soorten die ’s zomers in boomholten verblijven, overwintert echter 

weer in bunkers, grotten en kelders. Alle vleermuizen zijn opgenomen in de 

Habitatrichtlijn en daarom strikt beschermd in de Wet natuurbescherming. 
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Volgens verspreidingsgegevens (Broekhuizen et al., 2016; www.verspreidingsatlas.nl 

/zoogdieren), komen in de omgeving van het plangebied verschillende soorten 

vleermuizen voor zoals gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), gewone 

grootoorvleermuis (Plecotus auritus), laatvlieger (Eptesicus serotinus), meervleermuis 

(Myotis dasycneme), rosse vleermuis (Nyctalus noctula), ruige dwergvleermuis 

(Pipistrellus nathusii) en watervleermuis (Myotis daubentonii). 

 

Van deze soorten zijn de rosse vleermuis en de watervleermuis overwegend 

boombewonende soorten, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige 

dwergvleermuis verblijven in zowel gebouwen als bomen en de gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger en meervleermuis zijn overwegend gebouwbewonend. 

 

Foerageergebied, vliegroute 

Het plangebied bestaande uit een stuk grond wat gebruikt wordt als opslag en 

verwerking van compost/mest. Voor vleermuizen kan dit een klein onderdeel vormen 

van het foerageergebied. Door de ruime aanwezigheid van alternatieven in de omgeving 

is het plangebied geen essentieel onderdeel van het foerageergebied voor vleermuizen 

en de functie blijft in de toekomst geschikt; de overkapping wordt niet afgesloten De 

opslaglocatie van compost/mest vormt geen onderdeel van een vliegroute. Ook de aan 

het plangebied grenzende houtwal is geen onderdeel van een doorgaand lijnelement. 

Effecten op foerageergebied en vliegroute kunnen voor vleermuizen worden uitgesloten. 

 

Verblijfplaatsen 

In de houtwal grenzend aan het plangebied zijn geen geschikte holtes aangetroffen voor 

vleermuizen. De compost/mestopslag vormt geen mogelijke verblijfplaats voor 

vleermuizen. Aanwezigheid en effecten van verblijfplaatsen van vleermuizen kan 

worden uitgesloten.  

3.5.4 Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn in en om het plangebied onder andere de vogelsoorten, 

ekster (Pica pica), kauw (Corvus monedula) en pimpelmees (Cyanistes caeruleus) 

gehoord en gezien. Alle vogels en dan specifiek hun verblijfplaatsen (nesten) zijn strikt 

beschermd in de Wet natuurbescherming. Aantasting van actief gebruikte nesten is niet 

toegestaan 

 

Daarnaast is van een aantal vogelsoorten de nesten en nestlocaties (verblijfplaatsen en 

leefgebied) het gehele jaar door beschermd.  

Deze jaarrond beschermde vogelsoorten zijn onderverdeeld in vier categorieën: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 

broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil 

(Athene noctua)). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

(voorbeeld: huismus). 
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3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders (voorbeeld kerkuil (Tyto alba) 

en slechtvalk (Falco peregrinus)). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: buizerd (Buteo buteo). 

De vogels uit deze categorieën zijn meestal zeer honkvast of afhankelijk van bebouwing. 

De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar. Ook is er een lijst vogels aangewezen waarvan alleen bij effecten op 

populatieniveau maatregelen nodig zijn; de zogenaamde categorie 5. 

Vanwege het ontbreken van bomen en bebouwing binnen het plangebied kunnen nesten 

van soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is worden uitgesloten. Het 

plangebied zal door de compost en mest wel aantrekkelijk zijn voor vogels als 

foerageergebied. De te bouwen overkapping blijft volgens de eigenaar aan de voorzijde 

open en ook in het dak in de constructie zijn er voldoende openingen om de toegang 

voor vogels uit de omgeving tot het foerageergebied mogelijk te maken.  

 

Een gedeelte van het plangebied ten noorden en oosten van de compost/mestopslag 

heeft als bestemming “weidevogelleefgebied”. Door het verplaatsen van het bouwvlak 

binnen de kavel is er geen sprake van een uitbreiding van het bouwvlak binnen de kavel. 

De huidige oppervlakte aan weidevogelleefgebied binnen deze kavel blijft daardoor 

gehandhaafd. Er is dus geen netto verstoring van het “weidevogelleefgebied”.  

 

Er zijn geen andere vaste rust- en verblijfplaatsen of andere essentiële onderdelen van 

het leefgebied van vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd aangetroffen 

in het plangebied en deze worden hier ook niet verwacht. 

3.5.5 Amfibieën 

Het habitat van amfibieën is onder te verdelen in water- of voortplantingshabitat (vaak 

een poel, vijver of smalle watergang zonder grote vissen) en landhabitat (bosjes, 

struwelen e.d. en voor sommige soorten vergraafbaar zand). De langs het plangebied 

gelegen watergangen kunnen een geschikte leefomgeving zijn voor de diverse algemene 

soorten amfibieën zoals bruine kikker (Rana temporaria), middelste groene kikker 

(Pelophylax klepton esculentus), gewone pad (Bufo bufo) en kleine watersalamander 

(Lissotriton vulgaris). In de struiken in de houtwal langs het plangebied zijn er voor 

deze soorten voldoende overwinteringsmogelijkheden. Van deze algemeen 

voorkomende amfibieënsoorten mogen de verblijfplaatsen bij ruimtelijke ingrepen op 

basis van een provinciale vrijstelling worden aangetast.  

 

Naast de algemeen voorkomende beschermde soorten is uit de omgeving van het 

plangebied ook het voorkomen bekend van de beschermde rugstreeppad (Bufo 

calamita) (Van Delft & Schuitema, 2005; Creemers & Van Delft, 2009;  

De rugstreeppad is een soort die voorkomt in terreinen met vergraafbare losse 

zanderige grond. Het voortplantingswater bestaat uit snel opwarmende ondiepe 

watertjes. Dit kan al een tijdelijk plasje op een bouwterrein zijn of in een plas ontstaan 

door het spoor van een tractorband. In en rondom de compost/mestopslag kunnen dit 
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soort plasjes snel ontstaan. Aangezien de overkapping voldoende open blijft doordat de 

eigenaar voornemens is om een strook aan de onderzijde van de zijkanten open te 

houden, blijft het plangebied bereikbaar voor deze soort. De compost zelf wordt dermate 

vaak omgezet dat deze ongeschikt is als landbiotoop. Effecten op deze soort kunnen 

worden uitgesloten. 

 

 

3.5.6 Reptielen 

Uit de ruime omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van de 

zandhagedis. Deze soort komt vooral voor op heideterreinen en hoge zandgronden zoals 

de in nabijgelegen duinen. In het grotendeels intensief bewerkte plangebied komt deze 

habitat niet voor. Effecten op deze soort kan dan ook worden uitgesloten. 

3.5.7 Vissen 

Vanwege het ontbreken van een natuurlijke watergang in het plangebied, zijn effecten 

op beschermde vissoorten uit te sluiten. Ook zal de bouw van een overkapping geen 

effect hebben op de aangrenzende watergang. Effecten op deze soorten kunnen worden 

uitgesloten. 

3.5.8 Insecten (vlinders, libellen, sprinkhanen) en overige soortengroepen  

Slechts een beperkt aantal van de zeer soortenrijke groep van de insecten is beschermd. 

De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer 

locatiespecifiek en gebonden aan zeer bijzondere biotopen en/of specifieke 

waardplanten. Dergelijke biotopen zijn in het plangebied niet aanwezig. Effecten op deze 

soort kan worden uitgesloten. Andere strikt beschermde soorten mollusken en 

tweekleppigen kunnen worden uitgesloten in het plangebied. 
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4 CONCLUSIE 

Aan de Ruigeweg grenzend aan het perceel op nr. 28 in Sint Maartensbrug is de eigenaar 

voornemens een overkapping te plaatsen. De overkapping zal de huidige 

compost/mestopslag beslaan inclusief het rijspoor ten oosten van de 

compost/mestopslag. Voor deze werkzaamheden plaatsvinden, moeten de gevolgen 

voor beschermde natuurwaarden en de consequenties met betrekking tot de natuur wet- 

en regelgeving in beeld zijn gebracht. 

 

Het plangebied vormt een voor de in de omgeving voorkomende vogels en kleine 

zoogdieren een klein maar interessant foerageergebied door de hoeveelheid insecten 

die in en rond een compost/mestopslag te vinden zijn.  Doordat de overkapping 

gedeeltelijk open en toegankelijk blijft zal er nauwelijks effect zijn op het 

foerageergebied van deze soorten. Er is ecologisch gezien dan ook geen bezwaar om 

over de bestaande compost/mestopslag en een klein gedeelte van het bollenveld een 

overkapping te plaatsen. 

 

Voor de wijziging van de bestemming van “agrarisch perceel” naar “woonbestemming 

met kantoor aan huis”, ten behoeve van het perceel aan de Ruigeweg nr.28 is vanwege 

het uitblijven van wijzigingen en ingrepen op het perceel ecologisch gezien geen 

bezwaar. Dit betreft puur een wijziging van de bestemming. 

4.1 NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het plangebied ligt niet in of direct nabij de Natuurnetwerk Nederland. Gezien de afstand 

en de lokale aard van de ingreep kunnen negatieve effecten op de NNN worden 

uitgesloten. Doordat er sprake is van een verschuiving van een bestaand bouwblok 

binnen de kavel, zonder vergroting van het bouwblok, treedt er geen netto verstoring 

of aantasting op binnen het weidevogelleefgebied. 

4.2 WET NATUURBESCHERMING – ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING 

Het plangebied ligt op circa 2,5 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied. De werkzaamheden, van beperkte omvang en van tijdelijke aard, zullen slechts 

een lokaal effect hebben. Ook is er geen sprake van toename in verkeersintensiteit of 

ander gebruik ten opzichte van de uitgangssituatie. 

 

Door de overkapping en daardoor de mogelijkheid tot uitbreiding van het volume van  

de compost/mestopslag is er mogelijk wel sprake van een toename aan uitstoot van 

stikstof. Indien dit van toepassing is, dient een berekening in Aerius te worden 

uitgevoerd en dient getoetst te worden of er effecten optreden op stikstofgevoelige 

habitats. De berekening en toetsing maken geen onderdeel uit van deze quick scan, 

maar dienen eventueel apart te worden uitgevoerd. 
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4.3 WET NATUURBESCHERMING – ONDERDEEL HOUTOPSTANDEN 

Er worden voor zover bekend geen bomen gekapt. Het onderdeel houtopstanden van 

de Wet natuurbescherming is dan ook niet van toepassing. 

4.4 WET NATUURBESCHERMING – ONDERDEEL SOORTENBESCHERMING 

In het kader van de Wet natuurbescherming dient te worden nagegaan of vaste rust- 

en verblijfsplaatsen of belangrijke onderdelen van leefgebied van soorten door de 

ingreep worden aangetast.  

 

Voor een aantal mogelijk in (de omgeving van) het plangebied voorkomende nationaal 

beschermde soorten zoals egel, haas, konijn, ree, vos, kleine marterachtigen, muizen 

en spitsmuizen, geldt een provinciale vrijstelling voor het aantasten van vaste rust- en 

verblijfplaatsen. 

 

Op basis van het veldbezoek, de verspreidingsgegevens, de aanwezige habitattypen en 

biotoopeisen van de mogelijk in de omgeving voorkomende soorten zijn van de overige 

(niet-vrijgestelde) nationaal of Europees beschermde soorten, vaste rust- en 

verblijfplaatsen uit te sluiten binnen het plangebied. Nader onderzoek naar deze 

eventueel binnen het plangebied voorkomende overige beschermde soorten is dan ook 

niet nodig. 

4.5 CONSEQUENTIES 

Twee algemene voorwaarden vanuit de Wet natuurbescherming zijn altijd van 

toepassing: 

• De start van werkzaamheden dient buiten het broedseizoen van vogels (globaal half 

maart tot half juli) plaats te vinden om verstoring van broedvogels en het 

broedsucces te voorkomen. Alleen op basis van gericht onderzoek (naar broedende 

vogels), mag van deze voorwaarde worden afgeweken. 

• Op basis van de zorgplicht dient bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende 

zorg in acht te worden genomen voor de in het wild levende planten en dieren en 

hun leefomgeving. Verstoring moet worden beperkt en dieren moeten de  

gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood. Dit 

kan door: 

o werkzaamheden, zoals graafwerkzaamheden en het verwijderen van 

begroeiing, starten buiten het voortplantingsseizoen (april – augustus); 

o het beperken van verlichting tijdens de avonduren ten behoeve van 

vleermuizen en andere nachtdieren. 
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4.6 AANBEVELINGEN 

Er zijn vanuit ecologisch oogpunt aanbevelingen te doen ten aanzien van de inrichting: 

• Er wordt aanbevolen om een nieuwe houtsingel langs de nieuwe te bouwen 

overkapping aan te planten, waarbij gebruik wordt gemaakt van inheems bes- en 

bloemdragende struiken en planten zoals meidoorn, sleedoorn, vuilboom, lijsterbes, 

inheemse vogelkers, zoete kers, fladderiep, els en eik; 
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Samenvatting 

In opdracht van Huiberts Biologische Bloembollen b.v. heeft Transect in februari 2018 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Ruigeweg 28 in Sint-Maartensbrug 

(gemeente Schagen). De aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging in het gebied 

die een vergroting van het bouwblok van het aangrenzend agrarisch bedrijf en de realisatie van een 

composteerinrichting mogelijk moet maken in het gebied. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal 

grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige 

archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied is volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan echter sprake van een 

archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen 

archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Op grond van de resultaten van het veldonderzoek is in het plangebied sprake van een lage 

archeologische verwachting op resten uit de periode Bronstijd-Nieuwe tijd. Dit hangt samen met de 

mate van verstoring van het plangebied alsmede het ontbreken van relevante archeologische 

bodemniveaus waarop bewoning zou kunnen hebben plaatsgevonden. Resten van vòòr de Bronstijd 

bevinden zich naar verwachting dieper, zo mogelijk op de top van het dekzand. Deze is als gevolg van 

de verwachte diepteligging op 9 tot 10 m -Mv niet aangeboord. Het is echter de verwachting dat de 

geplande werkzaamheden eventueel aanwezige resten op die diepte niet zullen aantasten. Zodoende 

wordt dit deel van de archeologische verwachting in h et plangebied binnen het kader van de te 

realiseren composteerinrichting buiten beschouwing gelaten. 

 

Advies 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek bestaat er in archeologisch opzicht geen bezwaar 

tegen de realisatie van een composteerinrichting in het plangebied. Er wordt daarom geadviseerd ten 

behoeve van de archeologische monumentenzorg (AMZ) geen aanvullende maatregelen te nemen. Op 

het moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische zaken worden 

aangetroffen, geldt een wettelijke meldingsplicht deze vondsten te melden bij de bevoegde overheid 

(gemeente Schagen). 

 

Bovenstaande vormt een selectieadvies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal 

het bevoegd gezag (de gemeente Schagen) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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3433 PH  Nieuwegein 
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F:  030-7620706 

E:  informatie@transect.nl 



 

1 

 

 

Inhoud 

1. Aanleiding 1 

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 2 

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 3 

4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 4 

5. Beleidskader 5 

6. Landschap, geomorfologie en bodem 6 

7. Archeologische verwachting en bekende waarden 8 

8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 9 

9. Gespecificeerde archeologische verwachting 14 

10. Resultaten veldonderzoek 16 

11. Beantwoording onderzoeksvragen 19 

12. Conclusie en Advies 20 

13. Geraadpleegde bronnen 21 

 

Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Schagen 22 

Bijlage 2: Geomorfologie 23 

Bijlage 3: Hoogtekaart 24 

Bijlage 4: Bodemkaart 25 

Bijlage 5: Archeologische waarden, onderzoeken en vondstmeldingen (Archis3) 26 

Bijlage 6: Boorpuntenkaart 27 

Bijlage 7: Foto’s van de boringen 28 

Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 29 



 

1 

 

1. Aanleiding 

In opdracht van Huiberts Biologische Bloembollen b.v. heeft Transect1 in februari 2018 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Ruigeweg 28 in Sint-Maartensbrug 

(gemeente Schagen). De aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging in het gebied 

die een vergroting van het bouwblok van het aangrenzend agrarisch bedrijf en de realisatie van een 

composteerinrichting mogelijk moet maken in het gebied. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal 

grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige 

archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied is volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan echter sprake van een 

archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen 

archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 

van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 

4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 

de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 

verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 

ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-

geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze gegevens zijn eventueel aangevuld met relevante 

informatie uit achtergrondliteratuur en van lokale amateurs of verenigingen. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

 Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

 Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

 In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

 Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0 (KNA 4.0). Het inventariserend veldonderzoek 

is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0 (KNA 

4.0). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Schagen 

Plaats Sint-Maartensbrug 

Toponiem Ruigeweg 28 

Kaartblad 14D 

Centrumcoördinaat 109.147 / 532.195 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende 

gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, 

(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit 

geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied. 

Het plangebied omvat een deel van een weiland ten zuiden van het agrarisch bedrijfsterrein aan de 

Ruigeweg 28 in Sint-Maartensbrug (gemeente Schagen). De ligging van het plangebied is weergegeven 

in figuur 1. Het plangebied grenst in het westen aan de Ruigeweg, de overige begrenzing wordt 

gevormd door de kavelgrenzen van aanliggende percelen en de omvang van het toekomstig bouwvlak. 

Binnen het plangebied bestaan plannen het bedrijf ten noorden van het plangebied uit te breiden en 

er een composteerinrichting op te richten. Het plangebied heeft in totaal een oppervlak van circa 

6.800 m2. 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven en een pijl). 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Bestemmingsplanwijziging 

Planvorming Vergroting bedrijfsterrein, nieuwbouw schuur 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

Het voornemen bestaat om het agrarisch bedrijfsterrein, dat aan de Ruigeweg 28 gelegen is, uit te 

breiden in zuidelijk richting (in het plangebied). Hiertoe zal het bouwvlak worden vergroot en zal een 

composteerinrichting worden aangelegd. Alvorens tot planvorming kan worden overgegaan, dient 

eerst een bestemmingsplan te worden opgesteld, die deze herontwikkeling juridisch-planologisch 

mogelijk moet maken. De verwachting is dat de werkzaamheden van impact zijn op de bestaande 

archeologische waarde van het gebied. Hiermee vormt een archeologisch (voor)onderzoek onderdeel 

van de uitwerking van de nieuwe bestemming van het gebied. Hoe diep voor de aanleg van de nieuwe 

schuur ontgraven zal worden is vooralsnog niet bekend, maar deze werkzaamheden kunnen hiermee 

een bedreiging vormen voor het potentieel aanwezige archeologisch bodemarchief in het gebied. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning 

Beleidskader Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe 

Onderzoeksgrens 500 m2 en dieper dan 50 cm –Mv 

 2.500 m2 en dieper dan 50 cm -Mv  

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 (Erfgoedwet) 

is het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De 

omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, 

die naar verwachting in 2021 in werking zal treden. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Schagen inzake het plangebied is direct opgenomen in het 

bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe”. Deze vertaalslag heeft plaatsgevonden aan de hand van de 

gemeentelijke verwachtingskaart. Op deze kaart is per zone vastgelegd welke archeologische 

verwachting een gebied heeft. Het plangebied bevindt zich volgens de gemeentelijke beleidskaart 

deels binnen een gebied met een hoge archeologische verwachting, en deels in een gebied met een 

middelhoge verwachting (bijlage 1). Aan deze verwachtingsgebied zijn in het bestemmingsplan 

vrijstellingscriteria geformuleerd. De hoge en middelhoge archeologische verwachting zijn vertaald als 

Archeologie Waarde 4 en 5. Hiervoor geldt dat initiatieven die kleiner zijn dan 500 m2 en tot 50 cm -

Mv reiken worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Voor het gebied met een middelhoge 

verwachting geldt 2.500 m2 en 50 cm -Mv. Omdat de omvang van het plan de vrijstellingsgrenzen van 

beide bestemmingsplanzones plangebied overschrijdt, geldt op basis van het bestemmingsplan een 

archeologische onderzoeksplicht. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Noord-Hollands kleigebied 

Geomorfologie Lage kustduinen en strandvlakte 

Maaiveld 0,1 m +NAP 

Bodem Leek-/woudeerdgronden 

Grondwater GWT III/V 

 

Landschap en geomorfologie 

De ontstaanswijze van het gebied hangt nauw samen met de stijgende zeespiegel in het Holoceen. De 

invloed van de zee is, ondanks de voortdurende zeespiegelstijging, echter niet altijd en zeker niet 

overal constant merkbaar geweest. Perioden met een grote mariene invloed (transgressie) werden 

afgewisseld met perioden waarin de zee zich terugtrok (regressie). Volgens de geologische 

overzichtskaart liggen in het plangebied dan ook holocene afzettingen, die voornamelijk zijn afgezet 

door de zee. Het betreft zeeklei en –zand (Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk; De 

Mulder e.a., 2003). Onder deze afzettingen bevinden zich echter ook oudere afzettingen. In de diepere 

ondergrond bevindt zich een pleistocene oppervlak, dat bestaat uit dekzand. In de koudste en 

droogste perioden van de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden) was de 

vegetatie vrijwel verdwenen. Hierdoor kon op grote schaal verstuiving optreden en werd dekzand 

afgezet. Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig, goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan 

grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend (De Mulder e.a., 

2003).  

 

Onder invloed van de zeespiegelstijging en de daarmee samenhangende stijging van de 

grondwaterspiegel is op het pleistocene oppervlak veen gevormd. Dit is de zogenaamde Basisveen 

Laag, behorend tot de Formatie van Nieuwkoop (De Mulder e.a., 2003). In de omgeving van het 

plangebied ligt de onderkant van de Basisveen Laag – en daarmee de top van de pleistocene 

afzettingen – op een diepte van circa 9,0 m – NAP (circa 9,6 m –Mv ter hoogte van het plangebied, 

boring B14C0326, www.dinoloket.nl). Deze laag is gevormd tijdens het Atlanticum (circa 7.020 – 3.755 

voor Chr.). Waar het Basisveen nog aanwezig is, bestaat het meestal uit een maximaal 70 cm dikke 

laag, sterk samengeperst zeggeveen of rietveen. Door mariene erosie is echter tijdens transgressies in 

het Atlanticum en Vroeg-Subboreaal het veen op veel plaatsen geërodeerd en is het Laagpakket van 

Wormer, behorend tot de Formatie van Naaldwijk, afgezet (De Mulder e.a., 2003). Deze laag bestaat 

uit zeeklei en zeezand en was afkomstig vanuit het Zeegat van Bergen (Vos, 2015). Op basis van Vos 

(2015) ligt het plangebied rond 3.850 v. Chr. aan de rand van een omvangrijke geul, waardoor het ook 

niet uitgesloten is dat erosie heeft plaatsgevonden. Afzettingen van het Laagpakket van Wormer bij 

Burgervlotbrug bevinden zich op een diepte van circa 5,0 m -NAP (5,4 m -Mv). 

 

In het Midden-Subboreaal ontstond achter het strandwallensysteem een lagune, waarin op grote 

schaal veenvorming kon optreden. Door het afsluiten van de kustlijn en het verzanden van het zeegat 

van Bergen (vanwaar de mariene invloed in het gebied afkomstig was), verdween de mariene invloed 

in het gebied. Dit veen vormt geologisch gezien het Hollandveen Laagpakket, behorend tot de 

Formatie van Nieuwkoop (De Mulder e.a., 2003). De veenvorming duurde volgens Vos (2015) tot in de 

Romeinse tijd. Daarna kreeg de zee weer vat op de omgeving van het plangebied. Ditmaal vanuit het 

noorden, toen als gevolg van een verhoogde frequentie van stormvloeden in de Romeinse tijd de 

monding van de toenmalige Vlie werd uitgeschuurd en zo in verbinding kwam te staan met het 

veenmerenlandschap achter de toenmalige strandwallen. Dit leidde het ontstaan van het Almere in 

(de voorganger van de Zuiderzee). Als gevolg van afslag van de venige oevers van de meren 
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vergrootten deze en kwamen ze met elkaar in verbinding te staan. Ook in de omgeving van het 

plangebied werden verschillende geulen in het veengebied uitgeschuurd. Uiteindelijk verdween het 

grootste deel van het veenpakket door oxidatie of erosie. Lokaal zijn er nog wel resten van aanwezig, 

zoals uit diepe boringen in de omgeving van het plangebied valt af te leiden (bijvoorbeeld in boring 

B14C0326, 20 cm op een diepte van 4,0 m -Mv). 

 

Met de vorming van nieuwe zeegaten als het Marsdiep (tussen Den Helder en Texel), het Heersdiep 

(ter hoogte van Julianadorp) en de Zijpe (tussen Callantsoog en Petten) in de Late Middeleeuwen (12e 

eeuw), kreeg de zee weer meer invloed op het gebied en trad aanvankelijk vooral aan de randen van 

geulen veel erosie op. Hierbij is kalkrijke (zandige) klei afgezet, dat tot het Laagpakket van Walcheren 

van de Formatie van Naaldwijk wordt gerekend (De Mulder e.a., 2003). In de omgeving van het 

plangebied is deze kalkrijke (zandige) klei ook afgezet. Dit materiaal is over het algemeen niet volledig 

gerijpt en is derhalve minder geschikt voor bewoning. Het plangebied lag in deze periode in een 

getijdenlandschap.  

 

Omstreeks 1500 n. Chr. werden als gevolg van de sterke kusterosie enorme pakketten zand afgezet in 

de Kop van Noord-Holland. Rondom Sint-Maartensbrug werd voornamelijk kalkhoudend, fijn zand 

afgezet. Deze strandafzettingen zijn circa 50 – 150 cm dik, waarbij de dikte van het pakket en ook de 

grofheid van het zand van west naar oost gaand geleidelijk afneemt. Deze afzettingen worden ook tot 

de Formatie van Naaldwijk gerekend. Nadat de zandplaten voldoende hoog waren opgeslibd en soms 

tijdelijk droog vielen, vond verstuiving van het zand plaats. Hierdoor ontstonden duinen, die in de 

omgeving van Sint Maartensbrug als langgerekte ruggen door het gebied liepen. Lokaal zijn echter ook 

kleine duintjes aanwezig, die lokaal vaak ‘nollen’ worden genoemd. De nollen zijn afgegraven en 

geëgaliseerd ten behoeve van de bloembollenteelt en hierdoor bijna allemaal verdwenen. 

 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied deels in een zone met lage kustduinen, die 

omstreeks 1500 na Chr. moet zijn ontstaan (kaartcode 3L7). De Ruigeweg volgt deze strook met 

duinen. In de rest van het plangebied ligt een strandvlakte, die uit dezelfde periode stamt (kaartcode 

2M40, bijlage 2). Dit beeld is niet meer goed te zien op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 

Daar lijkt het landschap relatief vlak (bijlage 3). Dit wijst op de mogelijke vervlakking van het gebied 

ten behoeve van de bloembollenteelt.  

 

Bodem 

Volgens de bodemkaart zijn in het plangebied kalkloze, grofzandige vlakvaaggronden te verwachten 

(bodemkaartcode Zn30, bijlage 4). Dergelijke gronden zijn karakteristiek voor gronden die uitsluitend 

uit grijs zand bestaan en waar in de top niet sprake is van een humeuze bovenlaag. Soms omvattend 

de gronden ook dun overslibde zandgronden, indien de dikte van de klei niet meer is dan 40 cm. De 

aanduiding vlak verwijst naar een zandbank of -plaat, waarmee de gronden bijzonder karakteristiek 

zijn voor de zeezandgronden in de kop van Noord-Holland (De Bakker, 1966). 

 

In het plangebied geldt een grondwatertrap II. Dit betekent over het algemeen dat er sprake is van 

relatief hoge en droge gronden, waar de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de 

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) respectievelijk binnen 40 cm -Mv en tussen 50-80 cm  –Mv 

worden aangetroffen. Voor deze trap bestaat de verwachting dat organische resten nog aanwezig 

kunnen zijn. De grondwaterstand is zodanig hoog dat organische resten altijd beneden grondwater 

hebben gelegen. De grondwaterstand heeft naar verwachting geen invloed op anorganische resten, 

zodat deze naar verwachting uberhaupt goed geconserveerd zullen zijn gebleven.  
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting IKAW Middelhoog 

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 

 

Archeologische verwachting 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook niet 

opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke kaart heeft het 

plangebied een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op 

de ligging van het plangebied aan een historische dijk in een strandvlakte. Hierbij dekt de strandvlakte 

naar verwachting oudere archeologisch relevante bodemlagen af. Op de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) kent het terrein in zijn geheel een lage archeologische verwachting 

(bijlage 1). Deze hangt in eerste instantie samen met de ligging van het plangebied in een relatief jong 

ontgonnen waddengebied. Deze laatste kaart gaat echter voorbij aan de jongere 

ontginningsgeschiedenis van het gebied.  

 

Bekende waarden 

In het plangebied zelf heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden en zijn niet eerder 

waarnemingen verricht. Wel bevindt het plangebied zich binnen een grootschalig onderzoeksgebied 

ten behoeve van de verbreding van verschillende sloten in de Hazepolder (Becx, 2011). Uit dit 

onderzoek, bestaande uit een bureau- en een veldonderzoek is vastgesteld dat de tijdens dit 

onderzoek onderzochte gebieden alle een lage archeologische verwachting hebben vanwege het 

voorkomen van wad- en strandafzettingen binnen de onderzochte diepte. Ook in de omgeving van het 

plangebied zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. De meeste hiervan betreffen echter ook 

bureauonderzoek op grond waarvan een lage archeologische verwachting is vastgesteld. Deze zullen 

daarom binnen dit kader niet worden besproken, mede vanwege hun theoretische benadering van de 

verwachting van het onderzoeksgebied. Er is dus maar weinig feitelijke informatie in de vorm van 

veldonderzoek en/of opgravingen van vindplaatsen beschikbaar rondom het plangebied. Dit hangt 

grotendeels samen met de jonge ontstaansgeschiedenis van het strandlandschap, dat sinds de Late 

Middeleeuwen (sinds circa de 12e eeuw als waddenzee ontstaan en sinds de 17e eeuw ingepolderd). 

De bewoningsmogelijkheden in een dergelijk gebied zijn in die tijd beperkt. Tevens zullen oudere 

resten naar verwachting dieper begraven liggen of zo mogelijk verspoeld als gevolg van de eroderende 

werking van de zee.
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Agrarisch 

Huidig gebruik Agrarisch 

Bodemverstoringen Onbekend 

 

Historische situatie 

De Kop van Noord-Holland kent een relatief korte bewoningsgeschiedenis, hetgeen samenhangt met 

de veenvorming en met de invloed van de zee. Er zijn geen aanwijzing voor bewoning in de prehistorie 

(Louwe Kooijmans e.a., 2005) of in de Romeinse Tijd. In de regio is pas vanaf de Vroege Middeleeuwen 

op beperkte schaal sprake van bewoning. Deze concentreert zich in de omgeving op een viertal 

eilanden, waaronder Wieringen, Texel, ’t Oog (Callantsoog) en Huisduinen (bij Den Helder). De 

omgeving van Sint-Maartensbrug zelf is ontstaan in de 16e eeuw, nadat de Allerheiligenvloed van 1570 

grote stukken land had weggevaagd. Tegen het einde van de 16e  eeuw werd het gebied rond Sint-

Maartensbrug bedijkt en werd begonnen met de aanleg van polders. Deze bedijking slaagde niet in 

een keer, maar als gevolg van herhaaldelijke overstromingen (waarvan er één intentioneel was tegen 

de toen aanwezige Spanjaarden) waren meerdere pogingen nodig. Pas in 1598 was de bedijking 

definitief en was het voormalig waddengebied ingepolderd. Binnen het gebied, de zogenaamde 

Hazepolder, waren drie assen aanwezig. De meest oostelijke, de Groote Sloot, was hiervan de meest 

belangrijke. Langs deze as lagen namelijk ook de meeste boerderijen die het gebied uitbaten (in de 

vorm van de karakteristieke stolpboerderijen), de middelste vormde de Ruige Weg en de meest 

westelijke de Balkmerweg. 

 

Op de oudst geraadpleegde kaart, een kaart uit 1681 is de opzet van het regionale landschap goed te 

zien. De drie wegen lopen hierbij globaal noord-zuid door het gebied. Langs de Ruige Weg is hierbij 

amper sprake van bebouwing. Ook het plangebied is onbebouwd. Wel is op stroken langs de weg 

sprake van bosbegroeiing. Dit onbebouwde karakter verandert in de loop van de 18e, 19e en 20e eeuw 

niet. Te zien is hoe het plangebied agrarisch in gebruik is en dat langs de Ruigeweg nog lage 

kustduinen aanwezig (zogenaamde “nollen”, zie hoofdstuk 6). Deze verdwijnen in de loop van de 20e 

eeuw als gevolg van ruilverkaveling en de vergroting van de landbouwactiviteiten in het gebied. Vanaf 

1970 verschijnt het bedrijf ten noorden van het plangebied, maar het plangebied is toen niet 

bebouwd. Deze situatie bestaat nog tot op heden. 

 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Het plangebied is in gebruik als landbouwgrond ten zuiden van een agrarisch bedrijf. In een deel van 

het plangebied ligt een gronddepot. Er zijn geen gegevens bekend, waaruit valt af te leiden of en in 

hoeverre de bodem in het plangebied door vroegere werkzaamheden in het terrein is verstoord. Het 

plangebied staat niet vermeld in Bodemloket als potentieel verontreinigd dan wel gesaneerd gebied. 

De enige verstoringen die in het gebied mogelijk hebben kunnen plaatsvinden hangen samen met 

reguliere agrarische landbewerking. Wat de invloed hiervan op de oorspronkelijke bodemopbouw (en 

daarmee het archeologisch bodemarchief) is geweest, zal met behulp van grondboringen moeten 

worden vastgesteld.  
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Figuur 2: Uitsnede van een topografische kaart ui 1681 (van het Hoogheemraadschap 

vande uytwaterende slysen in Kennemerlandt en West-Frieslandt; bron: Universiteit 

Utrecht). 

Figuur 3: Uitsnede van een topografische kaart uit 1880. Het plangebied is met rode lijnen 

weergegeven. 
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Figuur 4: Uitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het plangebied is met rode 

lijnen weergegeven. 

Figuur 5: Uitsnede van een topografische kaart uit 1975. Het plangebied is met rode 

lijnen weergegeven. 
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Figuur 6: Uitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het plangebied is met rode 

lijnen weergegeven. 

Figuur 7: Uitsnede van een topografische kaart uit 1975. Het plangebied is met rode 

lijnen weergegeven. 
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Figuur 8: Uitsnede van een topografische kaart uit 1995. Het plangebied is met rode lijnen 

weergegeven. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Laag-Middelhoog 

Periode Laat-Paleolithicum tot en met Late Middeleeuwen 

Complextypen Neolithicum - Late 

Middeleeuwen  

Nederzettingen; sporen van 

landgebruik (grafvelden) 

Stratigrafische positie In de top van het dekzand 

 

Het plangebied ligt in een zone waarbinnen de zee tot aan de inpoldering grote invloed gehad heeft. 

Hierdoor is naar verwachting een groot deel van het bodemprofiel geërodeerd. Op grond van de 

ontstaansgeschiedenis van het gebied kunnen theoretisch gezien vindplaatsen uit de periode Laat-

Paleolithicum – Late Middeleeuwen aanwezig zijn. De resten uit het Laat-Paleolithicum-Mesolithicum 

zijn daarbij gekoppeld aan de top van het dekzand, terwijl resten uit de Neolithicum-Late 

Middeleeuwen in de veen- en kleilagen op het dekzand te verwachten zijn. Resten uit eerstgenoemde 

periode kunnen nog in de ondergrond aanwezig zijn, aangezien de top van het dekzand op basis van 

boringen in de omgeving niet overal zijn geërodeerd. Deze resten liggen op een diepte van circa 9,0-

10,0 m -Mv. Hierop geldt daarom een middelhoge archeologische verwachting. Voor wat betreft de 

periode Neolithicum-Late Middeleeuwen is echter sprake van een lage verwachting. De kans dat veen- 

en kleilagen onder invloed van de latere overstromingen verspoeld zijn is groot, en daarmee dus ook 

eventuele archeologische resten. Tot slot ligt het plangebied langs de Ruigeweg. Deze vormt één van 

de dijken die tegen het einde van de 16e eeuw in het gebied zijn aangelegd om het toenmalige 

waddengebied rondom Sint-Maartensbrug in te polderen. Op verschillende plekken langs deze weg 

zijn toen boerderijen gesticht, karakteristieke stolpboerderijen waarvan de oorsprong (dus) teruggaat 

tot in de 16e eeuw. Op basis van historisch kaartmateriaal uit de 17e eeuw valt af te leiden dat het 

plangebied onbebouwd is. Dit geldt eveneens voor kaarten uit de periode erna. Daarom is voor wat 

betreft de Nieuwe tijd sprake van een lage archeologische verwachting op resten uit de periode voor 

1850.  

 

Stratigrafische positie 

Archeologische resten uit de periode Laat-Paleolithicum tot en met het Mesolithicum kunnen bewaard 

zijn gebleven op de top van het dekzand. Dit dekzand bevindt zich naar verwachting op een diepte van 

circa 9,0-10,0 m –Mv. Eventuele resten uit de periode Bronstijd-Late Middeleeuwen bevinden zich in 

begraven veen en kleipakketten als onderdeel van het Laagpakket van Walcheren en/of Wormer. 

Vanaf de Late Middeleeuwen kunnen resten worden verwacht in de top van de pakketten zand die zijn 

afgezet na de kusterosie of op oorspronkelijk bewaard gebleven veen. Na de inpoldering treedt pas 

laat bebouwing in het plangebied op. Resten uit de Nieuwe Tijd kunnen al direct onder de bouwvoor 

aanwezig zijn. Deze resten zullen verband houden met vroeger landgebruik in het plangebied 

(greppels).  

 

Complextypen 

In het plangebied worden nederzettingsterreinen verwacht, maar ook sporen van landgebruik of 

grafvelden kunnen aanwezig zijn. Wat betreft het Laat-Paleolithicum – Mesolithicum kunnen op het 

dekzand zogenaamde extractiekampen, seizoensgebonden plekken waar jagers/verzamelaars 

gedurende een korte tijd verbleven,  aanwezig zijn. Dergelijke plekken kenmerken zich door een 

strooiing van bekapte stukken vuursteen en (eventueel) haardkuilen. Uit de latere perioden bestaat de 

kans op het voorkomen van erven, bestaande uit een boerderij, bijgebouwen en waterputten.  
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Kortstondige bewoning, sporen van landgebruik en grafvelden zullen zich namelijk juist kenmerken 

door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn daarbij gebruikt om zowel de mate van intactheid van de 

bodem te bepalen als om de bodemopbouw vast te stellen. In totaal zijn in het plangebied 5 boringen 

gezet (boring 1 tot en met 5; zie bijlagen 7 tot en met 10). Een zesde kon niet worden gezet, vanwege 

de aanwezigheid van betonplaten en grondhopen, maar aan de hand van de vier boringen zijn 

voldoende uitspraken te doen over het archeologisch verwachtingspatroon van het plangebied. 

De boringen hebben een diepte tot maximaal 400 cm -Mv en zijn handmatig gezet met behulp van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Beneden de grondwaterspiegel is met geboord met een 3 

cm steekguts. De boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). De monsters zijn na beschrijving door middel van 

verbrokkeling onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 

baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 10. 

De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de onbebouwde gebiedsdelen van het terrein. 

De boorpunten zijn ingemeten met behulp van een meetlint, de hoogteligging ten opzichte van NAP 

van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl). 

Veldwaarnemingen 

Het plangebied grenst aan de Ruigeweg in het westen en wordt gescheiden van de weg door een bosje 

met daarin een hout- of takkenwal. Daarachter ligt in het plangebied een gronddepot, waar op 

verschillende plekken verharding (in de vorm van stelconplaten) aanwezig is. Om het gronddepot ligt 

het terrein braak of is het in gebruik als akker. Er zijn binnen het plangebied geen reliëf-verschillen 

aanwezig. Het is nagenoeg vlak. Hierom zijn omtrent de geomorfologische of archeologische 

ondergrond van het plangebied op basis van reliëf geen uitspraken te doen. Foto’s van het plangebied 

ten tijde van het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. 
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Lithologie en bodemopbouw 

De laagopbouw van de ondergrond in het plangebied tot een diepte van 4,0 m -Mv is relatief uniform. 

Onderin de boringen is een pakket veen aanwezig, dat donkerbruin van kleur is en hoofdzakelijk uit 

rietresten bestaat. Vermoedelijk is het pakket enigszins verteerd geraakt als gevolg van het gewicht 

van de erboven gelegen laagpakketten. Binnen het veen zijn geen veraarde niveaus aanwezig, die 

wijzen op een tijdelijke ontwatering ervan (en daarmee op potentieel bewoonbare niveaus). Wel is op 

een diepte van 380 cm -Mv in boringen 2 en 3 een circa 5-10 cm dikke matig siltige kleilaag aanwezig, 

die moet zijn gevormd tijdens een (mariene) overstroming in het gebied (onder invloed van verhoogde 

getijdewerking). Gezien de diepteligging is de afzetting vermoedelijk toe te schrijven aan de 

Duinkerke-I transgressie, die plaatsvond rond 2500 jaar geleden. De invloed ervan in het gebied was 

gering, hetgeen mogelijk de geringe dikte van de kleilaag verklaart. 

 

Op het veen is eveneens een kleilaag aanwezig. Deze klei bestaat uit een zwak zandige, zeer slappe, 

donkergrijze kleilaag met een dikte van 80 cm. De top van het kleipakket bevindt zich op een diepte 

van 220 cm -Mv (-2,2 m NAP). Vermoedelijk is de klei geologisch gezien toe te schrijven aan de 

Duinkerke-II transgressie, die sinds de Romeinse tijd vat kreeg op het onderzoeksgebied. De slapheid 

van de klei doet vermoeden dat het pakket onder wadachtige omstandigheden tot stand is gekomen. 

Vermoedelijk is de vorming van dit pakket vrij abrupt verlopen. Tussen de klei en het eronder gelegen 

veenpakket is immers sprake van een erosieve overgang. 

 

Op de klei ligt een circa 270 cm dik zandpakket, dat bestaat uit grijs, matig grof zandpakket. Dit zand is 

slecht gesorteerd, kalkhoudend en kenmerkt zich door het voorkomen van veel (marien) 

schelpenmateriaal (Cardium). Dit pakket is geinterpreteerd als strandafzettingen, dat vermoedelijk 

deel heeft uitgemaakt van de wadvlakte die sinds de Late Middeleeuwen in het gebied heeft kunnen 

vormen. Het zand ligt daarbij erosief op de eronder gelegen klei, hetgeen wijst op de hoog-

energetische omstandigheden waaronder dit pakket heeft kunnen vormen. 

 

De top van het bodemprofiel bestaat uit zwak tot matig siltig humeus zand en klei, dat als gevolg van 

landbewerking en ophoging in het plangebied is gevormd. In het oostelijk deel van het plangebied is 

humeus zand aanwezig met een dikte van 50 cm. In het westelijk deel is humeuze klei met een dikte 

van 130 cm aanwezig, hetgeen vermoedelijk deel uitmaakt van het gronddepot, dat er ten tijde van 

het veldonderzoek gelegen is. 

 

Archeologische indicatoren 

Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren gevonden, die wijzen op de 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats.  

Archeologische interpretatie  

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is in het plangebied sprake van een lage 

archeologische verwachting. De top van het strandzandpakket is verstoord geraakt als gevolg van 

graafwerkzaamheden en landbewerking. Tevens ontbreekt een cultuur- of bewoningslaag, die 

mogelijk aan 16e  eeuwse (of latere) bewoning aan de Ruigeweg te koppelen is. Voor wat betreft 

resten uit de Nieuwe tijd geldt dus een lage verwachting. Ook geldt een lage archeologische 

verwachting op resten uit de periode Bronstijd-Romeinse tijd. Er zijn geen vegetatieniveaus of 

cultuurlagen in (de top van het) veen waargenomen (binnen 4,0 m -Mv). Wel is vastgesteld dat de top 

van het veen als gevolg van latere mariene activiteit is geërodeerd. Zodoende zijn eventuele resten in 

de top van het veen vermoedelijk verspoeld. Resten van vòòr de Bronstijd bevinden zich naar 

verwachting dieper, zo mogelijk op de top van het dekzand. Deze is als gevolg van de verwachte 

diepteligging op 9 tot 10 m -Mv niet aangeboord. Het is echter de verwachting dat de geplande 
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werkzaamheden eventueel aanwezige resten op die diepte niet zullen aantasten. Zodoende wordt dit 

deel van de archeologische verwachting in h et plangebied binnen het kader van de te realiseren 

composteerinrichting buiten beschouwing gelaten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

11. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied bevindt zich in een laatmiddeleeuwse strandvlakte, langs een dijk die in de 16e 

eeuw is aangelegd. Voordat de strandvlakte zich heeft kunnen vormen, lag het plangebied in 

een getijdegebied. 

 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

Direct onder de bouwvoor en een omwerkingslaag zijn strandafzettingen aanwezig. De 

oorspronkelijke top van de oeverafzettingen is verdwenen als gevolg van afgraving en 

landbewerking. Onder de strandafzettingen zijn wadafzettingen en veen aanwezig, maar deze 

zijn te nat voor bewoning geweest. Binnen zowel de wadafzettingen als het veen zijn geen 

relevante bodemniveaus aan te wijzen waarop bewoning zou kunnen plaatsvinden (gerijpte 

kleitrajecten of veraarde veenlagen). Ook is geconstateerd dat de oorspronkelijke top van het 

veen als gevolg van erosie verdwenen is.  

 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

Er is geen archeologisch relevant niveau, zie het antwoord op vraag 2.  

 

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Op grond van de resultaten van het veldonderzoek is in het plangebied over het algemeen 

sprake van een lage archeologische verwachting op resten uit de periode Bronstijd-Nieuwe tijd. 

Dit hangt samen met de mate van verstoring van het plangebied alsmede het ontbreken van 

relevante archeologische bodemniveaus waarop bewoning zou kunnen hebben 

plaatsgevonden. Vroegere resten bevinden zich naar verwachting dieper, zo mogelijk op de top 

van het dekzand. Deze is als gevolg van haar verwachtte diepteligging op 9 tot 10 m -Mv niet 

aangeboord. Het is echter de verwachting dat de geplande werkzaamheden eventueel 

aanwezige resten op die diepte niet of nauwelijks zal aantasten. Zodoende wordt het 

verwachtingspatroon binnen het kader van de te realiseren composteerinstelling buiten 

beschouwing gelaten (voor wat betreft het Laat-Paleolithicum-Neolithicum). 
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12. Conclusie en Advies 

Conclusie 

Op grond van de resultaten van het veldonderzoek is in het plangebied sprake van een lage 

archeologische verwachting op resten uit de periode Bronstijd-Nieuwe tijd. Dit hangt samen met de 

mate van verstoring van het plangebied alsmede het ontbreken van relevante archeologische 

bodemniveaus waarop bewoning zou kunnen hebben plaatsgevonden. Resten van vòòr de Bronstijd 

bevinden zich naar verwachting dieper, zo mogelijk op de top van het dekzand. Deze is als gevolg van 

de verwachte diepteligging op 9 tot 10 m -Mv niet aangeboord. Het is echter de verwachting dat de 

geplande werkzaamheden eventueel aanwezige resten op die diepte niet zullen aantasten. Zodoende 

wordt dit deel van de archeologische verwachting in h et plangebied binnen het kader van de te 

realiseren composteerinrichting buiten beschouwing gelaten. 

 

Advies 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek bestaat er in archeologisch opzicht geen bezwaar 

tegen de realisatie van een composteerinrichting in het plangebied. Er wordt daarom geadviseerd ten 

behoeve van de archeologische monumentenzorg (AMZ) geen aanvullende maatregelen te nemen. Op 

het moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische zaken worden 

aangetroffen, geldt een wettelijke meldingsplicht deze vondsten te melden bij de bevoegde overheid 

(gemeente Schagen). 

 

Bovenstaande vormt een selectieadvies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal 

het bevoegd gezag (de gemeente Schagen) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 

 

.
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 Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 
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 www.bodemloket.nl 
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Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Schagen 
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Bijlage 2: Geomorfologie 
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Bijlage 3: Hoogtekaart 
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Bijlage 4: Bodemkaart 
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Bijlage 5: Archeologische waarden, onderzoeken en vondstmeldingen (Archis3) 
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7: Foto’s van de boringen 

Hieronder volgen opnames van boring 1. De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van rechts naar links uitgelegd, waarbij de 

onderkanten van de boringen naar boven wijzen (per 50 cm). De onderkant van de guts vormt het diepst gelegen niveau per steek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto’s van boring 1 
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 



Projectnaam Sint-Maartensbrug, Ruigeweg 28 Boorpuntnummer 1

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman/guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 0,0 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Zs2 - h2 - - br scherp - zg - 3 1 - X - OMG omg
130 Zs1 - - - - gr scherp - zg or 3 1 1 C - STR gr-bl vl, sch
220 Zs1 - - - - gr scherp - zg r 3 1 - - - STR grof
300 Ks3 - - - - gr scherp SL - r 3 1 - - - WAD -
305 Ks3 - - - - gr scherp SL - r 3 1 - - - WAD -
308 Ks3 - h2 - - zw erosief SL - r 3 1 - - - WAD waterbodem

380 Vkm - - 2 - drbr scherp SL - r 1 1 - - - HV -
385 Ks2 - - - - brgr scherp SL - r 1 1 - - - WAD -
400 Vkm - - 2 - robr EB SL - r 1 1 - - - HV -

Projectnaam Sint-Maartensbrug, Ruigeweg 28 Boorpuntnummer 2

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman/guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 0,0 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

60 Zs2 - h2 - - br scherp - zg - 3 1 - X - OMG omg
130 Zs1 - - - - gr scherp - zg or 3 1 1 C - STR sterk gevlekt
230 Zs1 - - - - gr scherp - zg r 3 1 - - - STR grof
300 Ks3 - - - - gr scherp SL - r 3 1 - - - WAD -
305 Ks3 - h2 - - zw erosief SL - r 3 1 - - - WAD waterbodem
370 Vkm - - 2 - drbr scherp SL - r 1 1 - - - HV -

380 Ks2 - - - - brgr scherp SL - r 1 1 - - - WAD -
400 Vkm - - 2 - robr EB SL - r 1 1 - - - HV -

-

17110034

22-2-2018

-

109.184

532.211

17110034

109.159

532.158

-

22-2-2018

-



Projectnaam Sint-Maartensbrug, Ruigeweg 28 Boorpuntnummer 3

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman/guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 0,0 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

130 Kz2 - h2 - plr drbrgr scherp - zg - 3 1 - X - OPG omg, ophoging (depot)
270 Zs1 - - - - gr scherp - zg r 3 1 - - - STR grof
300 Ks3 - - - - gr scherp SL - r 3 1 - - - WAD -
310 Ks3 - h1 - - drgr erosief SL - r 3 1 - - - WAD zw gevl, versleurd
365 Vkm - - 2 ho drbr scherp SL - r 1 1 - - - HV -
370 Ks2 - - - - brgr scherp SL - r 1 1 - - - WAD -
400 Vkm - - 2 - robr EB SL - r 1 1 - - - HV -

Projectnaam Sint-Maartensbrug, Ruigeweg 28 Boorpuntnummer 4

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman/guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 0,0 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

110 Kz2 - h2 - plr drbrgr scherp - zg - 3 1 - X - OPG omg, ophoging (depot)
230 Zs1 - - - - gr scherp - zg r 3 1 - - - STR blauwige vlekken
300 Ks3 - - - - gr scherp SL - r 3 1 - - - WAD -
315 Ks3 - h1 - ri drgr erosief SL - r 3 1 - - - WAD rietresten
380 Vkm - - 2 ho drbr scherp SL - r 1 1 - - - HV -
387 Ks2 - - - - brgr scherp SL - r 1 1 - - - WAD -
400 Vkm - - 2 - robr EB SL - r 1 1 - - - HV -

109.142

532.228

-

532.239

-

17110034

22-2-2018

-

17110034

22-2-2018

-

109.124



Projectnaam Sint-Maartensbrug, Ruigeweg 28 Boorpuntnummer 5

Projectcode

Beschrijver: T. Nales

Boormethode: Edelman/guts Boordatum:

Boordiameter: 7/3 cm CIS-code:

X-coordinaat GWS - Landgebruik -

Y-coordinaat Gt - Bodemkaart -

Z-coordinaat 0,0 m NAP GWS na boring - Geom. kaart -

Opmerking:

[-Mv] Textuur Gr Org VAM plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

130 Kz2 - h2 - plr drbrgr scherp - zg - 3 1 - X - OPG omg, ophoging (depot)
260 Zs1 - - - - gr scherp - zg r 3 1 - - - STR grof
300 Ks3 - - - - gr scherp SL - r 3 1 - - - WAD versleurd
320 Ks3 - h1 - - drgr erosief SL - r 3 1 - - - WAD -
350 Vkm - - 2 ho drbr scherp SL - r 1 1 - - - HV loopt dicht

-

109.156

532.192

-

17110034

22-2-2018
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Planregels
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 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan "Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28" met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPSTBRuigeweg28-VA01 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen;

1.3  aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 

al dan niet in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4  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;

1.5  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  aanduidingsvlak

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 

aanduidingsgrens;

1.7  afhankelijke woonruimte

een bijgebouw bij een woning op één bouwperceel, waarin een gedeelte van de 

huishouding uit het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest;

1.8  agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen 

van gewassen en/of het houden van dieren;

1.9  archeologie

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van materiële 

cultuur, de omgeving en van dierlijke resten;

1.10  archeologisch deskundige

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 

Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen;

 298



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

1.11  archeologisch onderzoek

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.12  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het 

verleden;

1.13  bebouwing

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

1.14  bebouwingspercentage

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan 

wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.15  bed & breakfast

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van logies 

en ontbijt in het hoofd- of bijgebouw;

1.16  bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.17  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;

1.18  bedrijvigheid

het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten in bestaande bebouwing behorend tot de 

categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van 

deze regels.

1.19  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;

1.20  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);

1.21  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
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1.22  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.23  bijgebouw

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

1.24  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk;

1.25  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.26  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;

1.27  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.28  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.29  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden;

1.30  composteerhal

een bedrijfsgebouw ten behoeve van het inpandig composteren van groenafval en 

hulpstoffen;

1.31  composteren

omzetten van groenafval en hulpstoffen in een product dat geheel of grotendeels bestaat 

uit een of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn 

afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een 

langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt;

1.32  dagrecreatie

verblijf buitenshuis voor recreatieve doeleinden zonder dat er een overnachting ter plaatse 

mee gepaard gaat;
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1.33  delfstoffen

een natuurlijke concentratie of afzetting van ertsen, mineralen of substanties van organische 

oorsprong, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met uitzondering van water en van 

de op de zeebodem of onmiddellijk onder de oppervlakte daarvan aanwezige schelpen, 

grind, zand en klei;

1.34  deskundige

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 

commissie van deskundigen;

1.35  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;

1.36  dienstverlening

het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden;

1.37  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;

1.38  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;

1.39  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;

1.40  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;

1.41  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van open grond;

1.42  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;

1.43  kampeerseizoen

het kampeerseizoen begint op 15 maart en loopt door tot en met 31 oktober van elk 

kalenderjaar;
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1.44  kampeerterrein

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 

daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen 

ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

1.45  kas

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of 

ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, groenten, bloemen 

of planten;

1.46  kleinschalig kampeerterrein

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 

daarop gelegenheid te geven tot het gedurende het kampeerseizoen plaatsen van vaste of 

mobiele kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

1.47  kleinschalige horeca

horeca-activiteiten, waarvoor een drank- en horecavergunning niet noodzakelijk is, die aan 

te merken zijn als rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van een 

nevenactiviteit en daaraan in bedrijfseconomisch en ruimtelijk opzicht ondergeschikt zijn;

1.48  landbouwinrichting

een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten, zijnde het telen of 

kweken van landbouwgewassen of het fokken, mesten, houden of verhandelen van 

landbouwhuisdieren, dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht;

1.49  mantelzorg

het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg aan een 

ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak;

1.50  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;

1.51  natuurtoets

een toets waarbij is onderzocht of op voorhand redelijkerwijs te verwachten is dat het 

bevoegd gezag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 

Verklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet natuurbescherming, indien vereist, 

zal verlenen;

1.52  netto-standplaatsgrootte

De effectieve, vrije standplaatsruimte per kampeerplaats, inclusief maximaal 1 

parkeerplaats, gemeten zonder beplantingen, wegen, (schouw)paden en sport- en 

spelvoorzieningen;
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1.53  nevenactiviteit

één of meerdere activiteiten die afzonderlijk en/of gezamenlijk niet rechtstreeks de bedrijfs- 

of functieuitoefening overeenkomstig de bestemming betreffen, en die van een zodanig 

beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang zijn dat de functie waaraan zij worden 

toegevoegd qua aard, omvang en ruimtelijke verschijningsvorm, als hoofdfunctie duidelijk 

herkenbaar en als zodanig ook aanwezig blijft;

1.54  niet-permanente standplaats

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van een mobiel 

kampeermiddel dan wel voor het gedurende het kampeerseizoen plaatsen van een vast 

kampeermiddel ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

1.55  overkapping

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk 

met wanden is omgeven;

1.56  paardenbak

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond 

dan gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en 

pony’s en/of het anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij 

behorende voorzieningen;

1.57  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;

1.58  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;

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;

1.59  permanente bewoning

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;

1.60  permanente standplaats

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van vaste en/of 

mobiele kampeermiddelen die gedurende het gehele jaar aanwezig mogen zijn ten 

behoeve van recreatief nachtverblijf;
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1.61  plattelandswoning

een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, die 

(tevens) bewoond mag worden door een derde die geen functionele binding heeft met die 

inrichting, maar beschouwd blijft worden als onderdeel van die inrichting;

1.62  Productiebos

bos met als voornaamste doel het produceren van hout;

1.63  productiegerichte paardenhouderij

grondgebonden paardenhouderij die is gericht op het fokken van paarden, het bieden van 

leefruimte aan paarden en/of het voortbrengen van producten door middel van het 

houden van paarden, zoals een paardenmelkerij of een daarmee gelijk te stellen 

bedrijfsvorm, eventueel in combinatie met (en daaraan ondergeschikte) trainingsfaciliteiten 

ten behoeve van de eigen gefokte paarden;

1.64  recreatief medegebruik

het medegebruik van gronden voor routegebonden recreatieve activiteiten, zoals 

wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren, en voor plaatsgebonden recreatieve 

activiteiten, zoals voor sportvisserij, alsmede voor route-ondersteunende voorzieningen, 

zoals picknick-, uitzicht-, rust- en informatieplaatsen, voor zover de overige functies van de 

gronden dit toelaten;

1.65  recreatiewoning

een gebouw dat periodiek dient als verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders 

hebben;

1.66  relatie

ter plaatse van de aanduiding 'relatie' wordt de verbinding aangegeven tussen twee of 

meer afzonderlijk begrensde bouwvlakken of bestemmingsvlakken, inclusief de daaraan 

toegekende aanduidingen waarmee die bouwvlakken of bestemmingsvlakken één vlak 

vormen;

1.67  seizoenshuisvesting

bewoning die plaatsvindt in het kader van seizoengebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, 

waarbij het hoofdverblijf elders wordt gehouden;

1.68  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;

1.69  staat van bedrijfsactiviteiten

een staat, met verschillende typen van bedrijven, die deel uitmaakt van deze regels als 

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;
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1.70  silo

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient voor het opslaan van mest, veevoeder, 

graan of andere bulkstoffen ten behoeve van het agrarisch bedrijf;

1.71  uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 

hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.72  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;

1.73  veehouderijbedrijf

een bedrijf, waarin uitsluitend of overwegend dieren worden gehouden door hoofdzakelijk 

gebruik te maken van open grond;

1.74  volwaardig agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van tenminste één 

volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen en waarvan het behoud ook 

op langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd 

(bedrijfseconomisch en milieuhygiënisch);

1.75  voorgevel

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

1.76  voorgevellijn

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

1.77  waterberging

(tijdelijke) opslag van een overmaat aan (oppervlakte)water in het 

(oppervlakte)watersysteem;

1.78  woning

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

1.79  zomerwoning

een gebouw hoofdzakelijk op het achtererfgebied van een (bedrijfs)woning dat uitsluitend is 

bestemd om voor één persoon/gezin of andere groep van personen, die zijn/hun 

hoofdverblijf elders heeft/hebben, tot recreatieverblijf te dienen;

1.80  zorgvoorziening

voorzieningen ten behoeve van het geven van zorg, niet zijnde mantelzorg;
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1.81  zorgboerderij

een zorgfunctie als hoofdtak waarbij de sociaal-medische opvang van personen, al dan 

niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn, gecombineerd wordt met agrarische 

activiteiten, in die zin dat de personen behulpzaam zijn bij de agrarische of 

natuurbeherende activiteiten. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:

2.1  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;

2.2  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  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;

2.4  de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine;

2.5  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;

2.6  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;

2.7  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  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden 

agrarische bedrijfsvoering, met dien verstande dat:

1. maximaal 1 bouwlaag van gebouwen mag worden gebruikt voor het houden van 

dieren;

2. uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel het realiseren van nieuwe 

dierplaatsen in bestaande dierverblijven niet is toegestaan;

b. het bedrijfswonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan 

huis;

c. productiegerichte paardenhouderijen;

d. een overdekte composteerhal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - overdekte composteerhal';

e. een waterberging, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';

f. recreatief medegebruik; 

met daaraan ondergeschikt:

g. nevenactiviteiten, met dien verstande dat:

1. nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan als functieverbreding en ter 

instandhouding van een volwaardig agrarisch bedrijf in bestaande 

bedrijfsgebouwen en/of op terreinen;

2. de oppervlakte aan bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit binnen het 

bouwvlak niet meer mag bedragen dan is weergegeven in de onderstaande tabel, 

en wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden: 

Functie Toegestane 
oppervlakte aan 
bebouwing binnen het 
bouwvlak

Voorwaarden

Zorgvoorzieninge

n ten behoeve 

van 

dagbesteding

150 m² -

Zorgvoorzieninge

n ten behoeve 

van 24-uurszorg

300 m² -

Kinderopvang 150 m² -

Educatie 150 m² -

Dagrecreatie 150 m² De functie is tevens toegestaan op 

gronden 

grenzend aan het bouwvlak, met dien 

verstande dat bebouwing buiten het 

bouwvlak niet is toegestaan.

Productie (be- en 

verwerking) van 

streekproducten

250 m² Enkel op het eigen agrarisch bedrijf 

geproduceerde producten zijn 

toegestaan.
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Verkoop van 

streekproducten

100 m² -

Agrarisch 

landschaps- en 

natuurbeheer

150 m² De functie is tevens toegestaan op 

gronden 

grenzend aan het bouwvlak, met dien 

verstande dat bebouwing buiten het 

bouwvlak niet is toegestaan.

Kleinschalige 

horeca

50 m² -

Viskwekerij 150 m² -

Bed & Breakfast - - de bed & breakfast functie is 

toegestaan in zowel de bedrijfswoning 

als bijgebouwen; 

- permanente bewoning is uitgesloten; 

- parkeren dient op eigen terrein plaats te 

vinden en er moet sprake zijn van een 

acceptabele verkeerssituatie; 

- het aantal slaapplaatsen mag niet 

meer dan 9 bedragen; 

- de activiteit doet geen afbreuk aan het 

agrarisch karakter van de omgeving.

met de daarbij behorende:

h. gebouwen;

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

j. groenvoorzieningen;

k. voorzieningen ten behoeve van paardrijden;

l. openbare nutsvoorzieningen;

m. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

n. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

o. waterlopen- en partijen. 

3.2  Bouwregels

Op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 

3.2.1  Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene bouwregels:

a. de bebouwing mag alleen binnen het aangegeven bouwvlak worden opgericht;

b. ter plaatse van de figuur 'relatie' is sprake van een koppeling van twee bouwvlakken. 

De bouwvlakken met deze aanduiding worden, in het kader van de regels van dit 

bestemmingsplan, aangemerkt als een enkel bouwvlak;

c. per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van maximaal één agrarisch bedrijf 

toegestaan. 

3.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, ten behoeve van de 

uitoefening van agrarische bedrijven gelden de volgende regels:

a. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 meter en 12 
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meter, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen;

b. de dakhelling mag niet meer dan 60° bedragen, dan wel de bestaande dakhelling 

indien deze meer bedraagt; 

3.2.3  Teeltondersteunend glas

Voor het bouwen van kassen ten behoeve van de uitoefening van agrarische bedrijven 

gelden aanvullend op het bepaalde in 3.2.2 de volgende regels:

a. de oppervlakte teeltondersteunend glas mag niet meer bedragen dan 2.000 m², dan 

wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;

b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 5 m en 7 m, 

dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen; 

3.2.4  Bedrijfswoningen/plattelandswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen/plattelandswoningen ten behoeve van de 

uitoefening van agrarische bedrijven gelden de volgende regels:

a. bedrijfswoningen/plattelandswoningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden 

gebouwd;

b. per bedrijf is één bedrijfswoning/plattelandswoning toegestaan;

c. bedrijfswoningen/plattelandswoningen dienen in de naar de openbare weg 

toegekeerde bouwgrens te worden gebouwd, dan wel maximaal 10 m daarachter;

d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4 m en 8 m, 

dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen;

e. de dakhelling mag maximaal 60° bedragen;

f. de oppervlakte mag niet meer dan 225 m² bedragen, dan wel de bestaande 

oppervlakte indien deze meer bedraagt;

g. de breedte van de voorgevel mag niet meer dan 15 m bedragen, dan wel de 

bestaande breedte indien deze meer bedraagt;

h. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de achterste perceelsgrens moet minimaal 

4 m bedragen, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is. 

3.2.5  Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning/plattelandswoning

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve 

van de woonfunctie van de bedrijfswoning/plattelandswoning gelden de volgende regels:

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 m achter 

de voorgevellijn te worden gebouwd, met uitzondering van erkers, mits wordt voldaan 

aan de volgende regels:

b. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen;

c. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste 

bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd, met een maximum van 3 m of 

maximaal 0,30 meter vanaf de bovenkant verdiepingsvloer.

d. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van de 

bedrijfswoning/plattelandswoning, mag niet meer bedragen dan 300 m² dan wel de 

bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt, met dien verstande dat de totale 

oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet meer mag 

bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw;

e. een bijgebouw dient ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;

f. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 35 m, 

dan wel de bestaande afstand indien deze meer bedraagt;

g. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m, dan wel de bestaande 
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goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

3.2.6  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de situering 

van een paardenbak is toegestaan, onder voorwaarde dat:

1. de paardenbak binnen het bouwvlak wordt opgericht;

2. de oppervlakte niet meer dan 1.200 m² bedraagt;

3. de paardenbak achter de voorgevellijn is gesitueerd;

4. de bouwhoogte van het hekwerk rondom de paardenbak niet meer dan 1,5 m 

bedraagt;

5. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 m bedraagt;

6. de paardenbak wordt gerealiseerd op een minimale afstand van 30 m tot de 

woning van een derde;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak mag 

niet meer bedragen dan:

1. 15 m ten behoeve van torensilo’s;

2. 6 m ten behoeve van mestsilo’s;

3. 3 m ten behoeve van sleufsilo’s;

4. 6 m ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak mag 

niet meer bedragen dan 1,5 m. 

3.3  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;

d. de milieusituatie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

3.4.1  Algemeen

a. 3.2.1 en toestaan dat buiten het bouwvlak een mest- en kuilvoeropslag wordt 

opgericht, onder de voorwaarden dat:

1. op het bouwvlak geen of onvoldoende ruimte aanwezig is;

2. realisering van de mestopslag op het bouwvlak om milieuhygiënische redenen niet 

mogelijk is;

3. de bouwhoogte niet meer dan 6 m en de totale opslagcapaciteit per agrarisch 

bedrijf niet meer dan 3000m³ bedraagt;

4. de aanwezige natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet in 

onevenredige mate worden of kunnen worden aangetast;

5. realisering in aansluiting op het bouwvlak plaatsvindt;

b. 3.2.2 ten behoeve van een hogere goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen tot 

maximaal 8 m respectievelijk 14 m, waarbij het bij een bouwhoogte van meer dan 12 m 

verplicht is om de visuele effecten in beeld te brengen;
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c. 3.2.2 voor een afwijkende kapvorm, met dien verstande dat niet het gehele dak plat 

mag worden afgedekt;

d. 3.2.4 ten behoeve van een hogere goothoogte van bedrijfswoningen tot maximaal 6 m 

en/of een hogere bouwhoogte van bedrijfswoningen tot maximaal 11 m;

e. 3.2.6 ten behoeve van de hoogte van torensilo's tot een maximale hoogte van 25 m, 

mits gerealiseerd binnen het bouwvlak;

f. 3.2.6 ten behoeve van het bouwen van voorzieningen ten behoeve van een 

paardenbak buiten het bouwvlak, onder de voorwaarden dat:

1. op het bouwvlak geen of onvoldoende ruimte aanwezig is;

2. de paardenbak landschappelijk wordt ingepast, inclusief de ligging van de 

paardenbak ten opzichte van de eigen erfbebouwing;

3. voor een paardenbak die aan de weg is gelegen streekeigen beplanting tussen de 

paardenbak en de weg wordt aangebracht;

4. de afstand tot woningen van derden minimaal 30 m bedraagt.

g. 3.1, onder a, voor het vergroten van het staloppervlak ten behoeve van het houden 

van dieren in verband met het verbeteren van het dierenwelzijn of een betere 

bedrijfsvoering, met dien verstande dat:

1. het aantal dierplaatsen niet wordt vergroot;

2. de bebouwing landschappelijk wordt ingepast, hetgeen blijkt uit een 

beplantingsplan;

3. het beplantingsplan binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning dient te zijn gerealiseerd.

h. 3.1, onder a, voor de uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel het 

realiseren van nieuwe dierplaatsen in bestaande dierverblijven met dien verstande dat:

1. is aangetoond dat geen toename van stikstofdepositie op de daarvoor gevoelige 

habitats in de Natura 2000-gebieden in de omgeving optreedt;

2. is aangetoond dat de activiteit niet leidt tot onevenredige aantasting van de 

milieuhygiënische situatie;

3. is aangetoond dat lichthinder/lichtvervuiling wordt beperkt;

4. middels een beplantingsplan de landschappelijke inpassing is gewaarborgd;

5. het beplantingsplan binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning dient te zijn gerealiseerd. 

3.4.2  Dierverblijven/dierplaatsen

In afwijking in zoverre van het bepaalde in 3.4.1, onder h, onder 1 kan het bevoegd gezag 

tevens bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1, onder a, voor de 

uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel het realiseren van nieuwe 

dierplaatsen in bestaande dierverblijven indien is aangetoond dat er geen gevolgen zijn 

voor de instandhoudingsdoelstellingen van omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg 

van ammoniakdepositie en overigens voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in 

3.4.1, onder h, onder 2, 3, 4 en 5. 

3.4.3  Voorwaarden

De in 3.4.1 en 3.4.2 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, 

mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid. 
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3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Strijdig gebruik

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 ten behoeve van exploratie en exploitatie van diepe 

delfstoffen (met uitzondering van seismologisch onderzoek);

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van energieopwekking door 

middel van biomassavergisting;

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van stalling 

van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van goederen en/of 

materialen van niet-agrarische herkomst in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen;

d. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

e. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als motorcrossterrein;

f. het gebruiken of laten gebruiken van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voor de 

huisvesting van seizoenarbeiders;

g. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van nevenactiviteiten in 

de vorm van verkoop van streekproducten buiten het bouwvlak;

h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van een 

grotere oppervlakte aan nevenactiviteiten dan is weergegeven in artikel 3.1 onder g;

i. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen voor het houden van dieren op meer 

dan één bouwlaag;

j. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor productiebos;

k. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als kampeerterrein;

l. het gebruiken of laten gebruiken van een bedrijfswoning voor bewoning door een derde 

die geen functionele binding heeft met de landbouwinrichting waarvan de 

bedrijfswoning onderdeel uitmaakt, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van agrarisch – plattelandswoning';

m. het gebruiken van één bouwvlak voor meerdere agrarische bedrijven. 

3.5.2  Voorwaardelijke verplichting

a. Als strijdig gebruik met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het in gebruik 

nemen van de bedrijfsgebouwen voor een periode langer dan één jaar.

b. Het gestelde onder a is niet van toepassing indien wordt voorzien in een goede 

landschappelijke inpassing volgens de ten behoeve van dit plan opgestelde en 

goedgekeurde situatietekening op schaal met daarin de landschappelijke inpassing 

weergegeven, zoals is opgenomen in bijlage 2 van deze regels, en deze 

landschappelijke inpassing en beplantingsplan in stand wordt gehouden. 

3.6  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. 3.5.1 en toestaan dat een biomassavergistingsinstallatie wordt opgericht, onder de 

voorwaarden dat:

1. de afstand tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) minimaal 250 m bedraagt;

2. de aan te houden afstand minimaal 100 meter tot een gevoelig object (woningen 

van derden) bij < 50 MWe energieopwekkingscapaciteit bedraagt;

3. het bedrijf eigen geproduceerde mest verwerkt en eigen en/of van derden 

afkomstige co-substraten toevoegt;
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4. de verwerking minder bedraagt dan 25.000 ton per jaar en per dag minder dan 100 

ton;

5. gezorgd wordt voor een goede landschappelijke inpassing;

6. er is aangetoond dat de verkeersaantrekkende werking aanvaardbaar is;

7. de installatie voldoet aan de redelijke eisen van welstand;

8. de milieusituatie aanvaardbaar is.

b. 3.5.1 voor het gebruik van bedrijfsgebouwen voor de huisvesting van seizoenarbeiders, 

onder de voorwaarden dat:

1. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden als nevenfunctie van een volwaardig 

agrarisch bedrijf;

2. er wordt voldaan aan de bouwregels zoals opgenomen in artikel 3.2;

3. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden op het bestaande agrarische bouwvlak 

indien een conform de bestemming door de eigenaar of bedrijfsleider bewoonde en 

in gebruik zijnde agrarische bedrijfswoning op het bouwperceel aanwezig is;

4. voor het bouwen van nieuwe bebouwing en/of woonunits een inrichtingsplan is 

opgesteld, waarin in ieder geval aandacht is besteed aan een goede 

landschappelijke inpassing van de bebouwing en/of de woonunits en de 

parkeervoorzieningen. Over de landschappelijke inpassing dient vooraf met de 

gemeente overleg plaats te vinden;

5. agrarische seizoensarbeiders zowel in agrarische bedrijfsbebouwing als in woonunits 

mogen worden gehuisvest, met dien verstande dat:

er binnen een bouwperceel van een agrarisch bedrijf ten hoogste 40 agrarische 

seizoensarbeiders mogen worden gehuisvest;

er ten hoogste 20 agrarische seizoensarbeiders in woonunits mogen worden 

gehuisvest;

6. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden, indien wordt voldaan aan het 

bepaalde in het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Algemene Plaatselijke 

Verordening;

7. het parkeren ten behoeve van het huisvesten van agrarische seizoensarbeiders op 

eigen terrein binnen het bestaande agrarische bouwvlak of direct aansluitend bij de 

bestaande agrarische bedrijfsbebouwing plaatsvindt, waarbij ten minste 1 

parkeerplaats per agrarische seizoensarbeider aanwezig moet zijn.

c. 3.5.1 ten behoeve van de nevenactiviteit in de vorm van de verkoop van 

streekproducten buiten het bouwvlak.

d. 3.5.1 en toestaan dat de gronden worden gebruikt ten behoeve van een kleinschalig 

kampeerterrein of voor het oprichten van maximaal 7 vaste kampeermiddelen, niet 

zijnde stacaravans, die jaarrond aanwezig zijn, mits is voldaan aan de onderstaande 

regels:

1. kleinschalig kamperen mag uitsluitend plaatsvinden als nevenfunctie van een 

volwaardig agrarisch bedrijf;

2. voordat wordt afgeweken dient een natuurtoets plaats te vinden waarbij de 

resultaten worden betrokken bij het verlenen van de omgevingsvergunning;

3. voordat wordt afgeweken, dient er onderzoek in het kader van de externe veiligheid 

plaats te vinden waarbij de resultaten worden betrokken bij het verlenen van de 

omgevingsvergunning;

4. voordat wordt afgeweken, dient er een watertoets te hebben plaatsgevonden;

5. het kleinschalig kampeerterrein dient op het bestaande agrarische bouwvlak of 

direct aansluitend bij de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing te worden 

gesitueerd;

6. indien binnen een agrarisch bouwvlak of direct aansluitend bij de bestaande 

agrarische bedrijfsbebouwing een kleinschalig kampeerterrein in of in de directe 

omgeving van een EHS-gebied, Ecologische verbindingszone en/of 

weidevogelleefgebied wordt opgericht, dan wel wordt uitgebreid, dienen de door 
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de uitbreiding of vestiging verloren natuurwaarden ten minste in de verhouding 1:1 

te worden gecompenseerd;

7. er dient een beeldkwaliteits- en inrichtingsplan te zijn ingediend, waarin:

aandacht is besteed aan een goede landschappelijke inpassing van het 

kleinschalige kampeerterrein als onderdeel van het bestaande agrarisch 

bouwvlak door middel van het overleggen van een beplantingsplan; en

beeldkwaliteitseisen zijn beschreven die bij de inrichting van het kleinschalige 

kampeerterrein worden betrokken;

het beplantingsplan dient binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning te zijn gerealiseerd.

8. de onderlinge afstand tussen kleinschalige kampeerterreinen dient ten minste 500 m 

te bedragen, met dien verstande dat in geval van uitbreiding tot ten hoogste 25 

standplaatsen bij bestaande kleinschalige kampeerterreinen dit afstandsvereiste niet 

geldt;

9. de afstand tussen een kleinschalig kampeerterrein en een regulier kampeerterrein 

dient ten minste 1 km te bedragen, met dien verstande dat in geval van uitbreiding 

tot ten hoogste 25 standplaatsen bij bestaande kleinschalige kampeerterreinen dit 

afstandsvereiste niet geldt;

10. de afstand van een kleinschalig kampeerterrein tot de woning van derden dient ten 

minste 30 m te bedragen;

11. op een kleinschalig kampeerterrein zijn ten hoogste 25 standplaatsen toegestaan;

12. de netto oppervlakte van een standplaats dient ten minste 100 m² te bedragen;

13. mobiele kampeermiddelen en vaste kampeermiddelen op een kleinschalig 

kampeerterrein mogen uitsluitend in de periode van het kampeerseizoen worden 

gebruikt;

14. op een kleinschalig kampeerterrein mogen ten hoogste 7 vaste kampeermiddelen, 

niet zijnde stacaravans, die jaarrond aanwezig zijn worden opgericht, mits het 

aantal vaste kampeermiddelen die jaarrond aanwezig zijn in mindering wordt 

gebracht op het toegestane aantal standplaatsen voor kampeermiddelen;

15. vaste kampeermiddelen die jaarrond aanwezig zijn mogen uitsluitend binnen het 

bestaande agrarische bouwvlak worden gebouwd met een oppervlakte van ten 

hoogste 36 m² en een bouwhoogte van ten hoogste 3,5 m;

16. ten behoeve van sanitaire voorzieningen mag een gebouw worden gebouwd met 

dien verstande dat:

het gebouw binnen het bestaande agrarische bouwvlak wordt gebouwd;

het gebouw overeenkomstig de bouwregels zoals opgenomen in artikel 3.2 

wordt gebouwd;

17. het parkeren ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein dient op eigen terrein 

binnen het bestaande agrarische bouwvlak plaats te vinden, waarbij ten minste 1,1 

parkeerplaats per standplaats dient te worden gerealiseerd.

e. 3.5.1 en toestaan dat de bedrijfswoning bewoond wordt door een derde die geen 

functionele binding heeft met de landbouwinrichting waarvan de bedrijfswoning 

onderdeel uitmaakt, met dien verstande dat de bedrijfswoning beschouwd blijft worden 

als onderdeel van die inrichting en onder de voorwaarden dat:

1. de bedrijfswoning gelegen is binnen het agrarische bouwvlak;

2. binnen het agrarische bouwvlak waarin de bedrijfswoning is gelegen, een 

landbouwinrichting aanwezig is of een landbouwinrichting op grond van de regels 

van dit bestemmingsplan toegestaan is;

3. het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe leidt dat binnen het 

agrarische bouwvlak waarin de bedrijfswoning is gelegen een andere bedrijfswoning 

kan worden gerealiseerd. 

De onder a tot en met e genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden 
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verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het landschaps- en bebouwingsbeeld;

de milieusituatie;

de verkeersveiligheid. 

3.7  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

3.7.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid 3.1 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 agrarische bouwvlakken, voor zover op deze 

werkzaamheden de Wet natuurbescherming of krachtens die wet vastgesteld 

voorschriften niet van toepassing zijn. 

3.7.2  Uitzondering op het verbod

Het in lid 3.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

b. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning. 

3.7.3  Voorwaarden omgevingsvergunning

a. De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.7.1 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 gebiedsaanduiding 

'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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3.8  Wijzigingsbevoegdheid

3.8.1  Vrijkomende agrarische bebouwing

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het opheffen van 

agrarische bouwvlakken indien na gehele bedrijfsbeëindiging geen andere agrariër zich 

meer ter plaatse vestigt. De bestemming 'Agrarisch' mag omgezet worden in de volgende 

bestemmingen:

'Wonen', waarbij de regels van de bestemming 'Wonen' uit het bestemmingsplan 

"Buitengebied Zijpe" van de gemeente Schagen van toepassing zijn;

'Bedrijf' waarbij de regels van de bestemming 'Bedrijf' uit het bestemmingsplan 

"Buitengebied Zijpe" van de gemeente Schagen van toepassing zijn ;

'Maatschappelijk' ten behoeve van een zorgboerderij, waarbij de regels de bestemming 

'Maatschappelijk' uit het bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" van de gemeente 

Schagen van toepassing zijn ;

'Tuin' waarbij de regels van de bestemming 'Tuin' uit het bestemmingsplan "Buitengebied 

Zijpe" van de gemeente Schagen van toepassing zijn; 

onder de voorwaarden dat:

a. de locatie niet blijvend geschikt is/wordt geacht voor agrarisch hergebruik voor de 

opvang van agrarische bedrijven;

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. monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden blijft en als 

zodanig wordt opgenomen in het wijzigingsplan;

d. buitenopslag niet is toegestaan;

e. de nieuwe functie aantoonbaar geen onevenredige verkeersaantrekkende werking 

heeft en dat er sprake is van een acceptabele verkeerssituatie;

f. eventuele extra parkeerplaatsen op het eigen terrein (op het bouwperceel) worden 

gerealiseerd;

g. ten hoogste een vloeroppervlak van 650 m² mag worden gebruikt, met dien verstande 

dat voor inpandige opslag van volumineuze goederen, alsmede voor paardenpensions 

het vloeroppervlak binnen de bestaande bebouwing kan worden aangehouden;

h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting niet is 

toegestaan;

i. de wijziging niet mag leiden tot toename van de bebouwing;

j. de bestaande boerderij mag worden gesplitst, met dien verstande dat maximaal één 

extra woning mag ontstaan;

k. het geen voormalige agrarische bedrijfslocatie betreft waar bedrijfsbebouwing is 

gesloopt in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken dan wel de 

regeling Ruimte voor Ruimte;

l. als het om een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer gaat, het in beginsel slechts 

een inrichting mag zijn die behoort tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels;

m. overtollige bebouwing moet worden gesloopt;

n. aangetoond wordt dat de wijziging van de bestemming uitvoerbaar is;

o. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van de in de omgeving 

aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem en 

waterhuishoudkundige alsmede milieuhygiënische waarden. 
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3.8.2  Vergroting bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het vergroten van 

de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken tot een totale oppervlakte van ten 

hoogste 2 hectare met dien verstande dat:

a. uitsluitend wordt meegewerkt indien de bedrijfseconomische noodzaak daartoe wordt 

aangetoond middels een bedrijfsplan;

b. aan vergroting van het bouwvlak uitsluitend wordt meegewerkt wanneer een 

beplantingsplan wordt aangeleverd, waarin de vergroting van het bouwvlak 

landschappelijk wordt ingepast;

c. het beplantingsplan zoals genoemd onder b dient binnen een jaar na het onherroepelijk 

worden van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk te zijn 

gerealiseerd;

d. de vergroting van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar is;

e. is aangetoond dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op omliggende 

Natura 2000-gebieden. 

3.8.3  Vormverandering bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het veranderen van 

de vorm van de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken met dien verstande dat:

a. de oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft;

b. de vormverandering van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar is. 
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;

b. bed & breakfast, met dien verstande dat:

1. de bed & breakfast functie is toegestaan in zowel de woning als bijgebouwen;

2. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden en er sprake moet zijn van een

3. acceptabele verkeerssituatie;

4. het aantal slaapplaatsen mag niet meer dan 9 bedragen;

5. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving.

c. wonen met daarnaast bedrijvigheid in de bestaande bebouwing, uitsluitend ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bedrijvigheid'; 

met de daarbij behorende:

d. gebouwen;

e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

f. paardenbakken;

g. groenvoorzieningen;

h. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

i. openbare nutsvoorzieningen;

j. water;

k. tuinen, erven en terreinen. 

4.2  Bouwregels

4.2.1  Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

a. woningen zijn uitsluitend binnen het bestemmingsvlak toegestaan;

b. het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1;

c. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 225 m² bedragen, dan wel 

de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;

d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4 m en 8 m;

e. de dakhelling van woningen mag niet meer dan 60° bedragen;

f. de afstand van een hoofdgebouw tot de bestemming 'Verkeer' mag niet minder 

bedragen dan 4 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt. 

4.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen 

gelden de volgende regels:

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 m achter 

de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van 

erkers, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen;

2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste 

bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd, met een maximum van 3 m of 

maximaal 0,30 m vanaf de bovenkant verdiepingsvloer;

b. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van het hoofdgebouw, 

mag niet meer bedragen dan 300 m² dan wel de bestaande oppervlakte indien deze 
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meer bedraagt, met dien verstande dat:

1. het bebouwingspercentage op een bouwperceel niet meer dan 50% van de 

oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen;

2. de totale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen niet meer mag 

bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw;

c. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 35 m, 

dan wel de bestaande afstand indien deze meer bedraagt;

d. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m, dan wel de bestaande 

goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de situering 

van een paardenbak is toegestaan onder de voorwaarden dat:

1. de paardenbak binnen het bestemmingsvlak wordt opgericht;

2. de oppervlakte niet meer dan 1.200 m² bedraagt;

3. de paardenbak achter de voorgevellijn is gesitueerd;

4. de bouwhoogte van het hekwerk rondom de paardenbak niet meer dan 1,5 m 

bedraagt;

5. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 6 m bedraagt;

6. de paardenbak wordt gerealiseerd op een minimale afstand van 30 m tot de 

woning van een derde;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1 

m bedragen;

c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag maximaal 

3 m bedragen;

d. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;

e. 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 afmeting van 

de bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de sociale veiligheid;

d. de milieusituatie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. 4.2.1 onder b en toestaan dat een hoofdgebouw in twee woningen wordt gesplitst, met 

dien verstande dat:

1. de inhoud van een woning, na splitsing, minimaal 300 m³ bedraagt;

2. de overige regels van de bestemming 'Wonen' van overeenkomstige toepassing 

blijven;

3. de toename van de parkeerdruk door de splitsing van een hoofdgebouw op eigen 

erf dient te worden ondervangen;

b. 4.2.1 onder d ten behoeve van een hogere goothoogte van woningen tot maximaal 6 
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m en/of een hogere bouwhoogte van woningen tot maximaal 11 m. 

De onder a en b genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de sociale veiligheid;

de milieusituatie;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.5  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 bijgebouwen voor permanente bewoning;

b. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief 

nachtverblijf, met uitzondering van het toegestane gebruik voor bed & breakfast in 

bestaande woningen en bijgebouwen;

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als kampeerterrein dan wel het realiseren 

van standplaatsen;

d. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

e. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de woonfunctie voor 

zelfstandige bewoning. 
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Artikel 5  Waarde - Aardkundig waardevol gebied

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Aardkundig waardevol gebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en 

veiligstelling van het aardkundig waardevolle reliëf en de geologisch waardevolle opbouw 

van de bodem. 

5.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd. 

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.2 ten behoeve van een overige aan deze gronden toegekende bestemming, indien is 

gebleken dat het oprichten van het bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning wordt 

gevraagd, niet zal leiden tot een verstoring van de aardkundige waarden. 

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

5.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden 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 rechttrekken van natuurlijke waterstromen;

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;

c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en daarmee verband houdende constructies;

d. het verlagen of verhogen van het maaiveld;

e. het aanleggen van bos of boomgaard, voor zover de gronden op het tijdstip van het 

van kracht worden van dit plan niet als bos of boomgaard kunnen worden 

aangemerkt;

f. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;

g. het uitvoeren van andere grondbewerkingen. 

5.4.2  Uitzondering

Het in lid 5.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die 

het normale onderhoud betreffen waaronder in ieder geval wordt verstaan ploegen, 

eggen, het uitbaggeren van sloten en greppels, of werken en werkzaamheden die reeds 

vergund zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 
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5.4.3  Voorwaarden

De omgevingsvergunning wordt verleend, indien is gebleken dat de in lid 5.4.1 genoemde 

werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en 

werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van de aardkundige waarden. 

 323



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

Artikel 6  Waarde - Archeologie 4

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden;

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het 

maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

6.2.2  Uitzondering

Het in 6.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de 

gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer 

kunnen worden verwacht. 

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.1, 

mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg.

d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in 

lid 6.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 
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6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

6.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen 

normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het rooien of vellen van houtopstanden;

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere 

diepte dan 0,50 m;

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage;

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m en met een 

oppervlakte van meer dan 500 m² ;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m en met een oppervlakte 

van meer dan 500 m²;

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur. 

6.4.2  Uitzondering

De onder 6.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist:

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken;

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een 

reeds verleende omgevingsvergunning;

c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 500 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden 

groter dan 500 m² maar niet dieper dan 0,50 m;

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd 

dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

6.4.3  Voorwaarden

De onder 6.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen 

worden verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg.

d. Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.4.1 wordt verleend, wordt om 
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deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

6.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie 4’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel indien op andere wijze kan worden 

aangetoond dat geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. 

 326



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

Artikel 7  Waarde - Archeologie 5

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden;

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 

7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 2.500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 2.500 m² wordt uitgebreid, maar 

waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder 

het maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2.500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2.500 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

7.2.2  Uitzondering

Het in 7.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de 

gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer 

kunnen worden verwacht. 

7.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.1, 

mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg.

d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in 

lid 7.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 
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7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

7.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid 7.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen 

normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het rooien of vellen van houtopstanden;

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2.500 m² en op een grotere 

diepte dan 0,50 meter;

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage;

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 50 centimeter en 

met een oppervlakte van meer dan 2.500 m²;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 50 centimeter en met een 

oppervlakte van meer dan 2.500 m²;

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur. 

7.4.2  Uitzondering

De onder 7.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist:

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken;

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een 

reeds verleende omgevingsvergunning;

c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 2.500 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden 

groter dan 2.500 m² maar niet dieper dan 0,50 m;

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd 

dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

7.4.3  Voorwaarden

De onder 7.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen 

worden verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg.

d. Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.4.1 wordt verleend, wordt om 
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deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

7.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie 5’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel indien op andere wijze kan worden 

aangetoond dat geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  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 9  Algemene bouwregels

9.1  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 het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

9.2  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1 

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;

c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 

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 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis

Een woning en/of bedrijfswoning en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en 

bijgebouwen mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, mits:

a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het bruto 

vloeroppervlak van de betreffende woningen en de daarbij behorende aan-, en 

uitbouwen en bijgebouwen;

b. het geen detailhandel of horeca betreft;

c. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de 

woning;

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen 

ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt;

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de 

verkeers- en parkeerdruk optreedt;

f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische karakter van de 

omgeving. 

10.2  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 bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke 

woonruimte;

b. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie;

c. het gebruik of laten gebruiken van vaste kampeermiddelen, recreatiewoningen en 

zomerwoningen voor permanente bewoning;

d. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting;

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van standplaatsen voor 

kampeermiddelen. 

 332



 bestemmingsplan Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28

Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  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, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de sociale veiligheid;

de milieusituatie;

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

11.2  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in artikel 10.2, onder a, ten behoeve van het gebruik van een bijgebouw 

bij een (bedrijfs)woning als afhankelijke woonruimte;

b. de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken bij een (bedrijfs)woning, zoals 

opgenomen in hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, en extra bouwmogelijkheden bieden 

voor de bouw van een bijgebouw ten behoeve van mantelzorg, mits:

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden over een indicatie van een 

bevoegde arts dan wel instelling beschikt;

2. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de 

parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet 

onevenredig toeneemt;

3. er geen sprake is van een zelfstandige woning;

4. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing 

of overlijden) het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte wordt 

beëindigd en de woonvoorzieningen worden verwijderd;

5. de oppervlakte van een nieuw te bouwen bijgebouw, c.q. mantelzorgwoning ten 
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hoogste 100 m² bedraagt,

6. het bebouwingspercentage van het achtererf ten hoogste 75% bedraagt;

7. de bouwhoogte van een bijgebouw c.q. mantelzorgwoning niet meer dan 3,5 m 

bedraagt. 

11.3  Groepsaccommodaties

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 

10.2, onder b, 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, of een bestaand 

daarmee functioneel samenhangend bijgebouw: 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 12  Overige regels

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. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  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, 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 wordt gedaan binnen 

twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor 

het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met 

maximaal 10%;

c. Het bepaalde onder a 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. 

13.2  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 onder a, 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 onder a, 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 bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan "Sint Maartensbrug, Ruigeweg 28". 
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten
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Aanduiding voorgevel

Situatie

Gemeente

Sectie

Schaal

Nummer

Alle maten in het werk controleren

 situatie nieuw

 situatie bestaand

MateriaalBouwdeel

Materialen

Kleur

Bouwbesluitgegevens

Gebruiksfunctie Verblijfsgebied opp. InhoudOppervlakteGebruiksopp.

GebouwgegevensIndeling gebouw

Omschrijving

Renvooi brandveiligheidsvoorzieningen

Algemeen

Benaming:

Opdrachtgever:

Telefoon:

Mobiel:

Bouwlocatie:

E-mail:

E-mail:

Telefoon:

Projectleider:

Telefoon:

E-mail:

C

A

B

Datum:

E

F

Schaal:

Wijzigingen:

DLV Advies

Blad:Klantnummer: Werknummer:

G

D H

Formaat:

307170 B170520-41 V10

Nieuwbouw landbouwschuur

Omgevingsvergunning: activiteit bouwen

Plattegrond, doorsnede en situatie bestaand-nieuw (1:1000)

Huiberts Biologische bloembollen

Ruigeweg 39

1752 HB St. Maartenbrug

0224 -  561028

06 - 51589603

john@huibertsbloembollen.nl

Ruigeweg 28

1752 HB St. Maartenbrug

1:100 A1

10-11-2017 EJ

12-01-2018 EJ

Postbus 354

8440 AJ Heerenveen

0513-653596

0513-653185

info.bmt@dlvadvies.nl

Dhr. B. Akkerman

06-26518716

b.akkerman@dlvadvies.nl

Overzicht tekeningen

Plattegrond

A

A

Linker zijgevel Achtergevel

Rechter zijgevelVoorgevel

Doorsnede A-A







Contactgegevens
Bezoekadres:
Laan 19
1741 EA Schagen

Postadres:
Postbus 8
1740 AA Schagen

Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455
E-mail: postbus8@schagen.nl
Internet: www.schagen.nl
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