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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het voorliggende bestemmingsplan betreft de herbestemming van Natuurpark de Bongerd 

te Tuitjenhorn. In 2012 is door de voormalige gemeente Harenkarspel het bestemmingsplan 

'Recreatieterreinen Harenkarspel' vastgesteld, waarin Campingpark de Bongerd is 

meegenomen. Natuurpark de Bongerd heeft bij de herziening de bestemming 'Recreatie - 

Verblijfsrecreatie 1' gekregen, inhoudende dat kamperen uitsluitend in de oorspronkelijke 

vorm mogelijk is. Om innovatie van het kampeergebied mogelijk te maken wordt de 

bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' omgezet naar de bestemming 'Recreatie - 

Verblijfsrecreatie 2'. Door deze herbestemming zijn nieuwe vormen van kamperen mogelijk 

en kan Campingpark de Bongerd worden aangepast aan de wensen van nu en de nabije 

toekomst. 

Voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan, 

daarom is dit bestemmingsplan opgesteld waarmee de beoogde ontwikkeling mogelijk 

wordt gemaakt.

1.2  Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern Tuitjenhorn. Het plangebied omvat 

Natuurpark de Bongerd gelegen ten noorden van Campingpark de Bongerd en wordt 

ontsloten door de Oosterdijk die aansluit op de Ambachtsdijk en doorloopt naar de 

provinciale weg N245. De ligging van het plangebied is weergegeven op onderstaande 

afbeelding. 
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Ligging van het plangebied (rode lijnen), bron: Google Earth

1.3  Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hierna Hoofdstuk 2, waarin de bestaande situatie en 

toekomstige situatie (het voornemen) wordt beschreven. In Hoofdstuk 3 wordt vervolgens 

het voornemen getoetst aan relevante beleidskaders en de relevante wet- en regelgeving. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de uitkomsten van de noodzakelijke planologische en 

milieuonderzoeken. Ten slotte besteedt Hoofdstuk 5 aandacht aan de uitvoerbaarheid van 

het voornemen en licht Hoofdstuk 6 de juridische vormgeving toe. 
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Hoofdstuk 2  Voornemen

2.1  Huidige situatie

Campingpark de Bongerd omvat een terrein van circa 35 hectare in het buitengebied van 

de gemeente Schagen. Het park biedt verschillende kampeermogelijkheden, zoals het 

gebruik van een standplaats voor een eigen kampeermiddel of de huur van een 

accommodatie voor een kort verblijf. Daarnaast zijn er meerdere voorzieningen op het 

terrein aanwezig, zoals een receptie, een minishop, het Appeloniatheater, een brasserie, een 

buitenzwembad en tennisbanen.

Het plangebied omvat Natuurpark de Bongerd, gelegen ten noorden van Campingpark de 

Bongerd. Het plangebied bestaat uit voormalige agrarische gronden die zijn omgevormd 

tot natuurlijk kampeergebied met enkele bomen en waterlopen. Natuurpark de Bongerd 

wordt door waterlopen en deels door oude boomwallen afgeschermd van het open 

agrarisch landschap aan de noord- en westzijde van het plangebied.

De Bongerd kan dit deelgebied gebruiken voor standplaatsen voor kampeermiddelen, 

maar niet voor vaste kampeermiddelen. 

Luchtfoto plangebied, bron: w w w .ruimtelijkeplannen.nl
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2.2  Toekomstige situatie

Natuurpark de Bongerd is ingericht als kampeerterrein behorende bij Campingpark de 

Bongerd. De eerste fase van de herinrichting is in 2008 reeds uitgevoerd. Waterlopen zijn 

gegraven, het park is geprofileerd, funderingen voor de wegen zijn aangelegd en het groen 

is aangeplant. Om het park verder te ontwikkelen is van belang ruimte te bieden om 

nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten, die tegemoetkomen aan de verander(en)de wens 

van de gasten. Er is behoefte aan kamperen in de nieuwe vorm: recreatieverblijven voor 

kort verblijf, in de vorm van vaste kampeermiddelen, stacaravans, chalets, hooiberghutten 

met privé-voorzieningen. Ook is van belang flexibiliteit te bieden om ook in de toekomst 

met de dynamiek in de marktvraag mee te kunnen bewegen. Om continuïteit te 

waarborgen, om duurzaam te kunnen blijven bouwen aan een succesvol campingpark en 

daarmee in lengte van jaren een economische factor van belang te blijven voor de wijde 

regio. In de Notitie nut en noodzaak wordt nader  onderbouwd waarom deze ruimte en 

flexibiliteit moet worden geboden, zie Bijlage 1. 

Voorliggend bestemmingsplan biedt ruimte voor kamperen in de nieuwe vorm. Om de 

nieuwe vorm van kamperen in het plangebied mogelijk te maken is herbestemming 

noodzakelijk. Binnen de huidige bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' zijn vaste 

kampeermiddelen  niet toegestaan. In de toekomstige situatie wordt het plangebied 

bestemd als 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2' met de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 4'. Omliggende groenstroken worden bestemd als 'Groen - Afschermende 

beplanting'. Met de herbestemming van Natuurpark de Bongerd wordt innovatie mogelijk 

gemaakt. 

De aanpassing van het bestemmingsplan ziet toe op een capaciteit van maximaal 225 

vaste kampeermiddelen. Door laatstegenoemde aan te passen van 275 (vigerend) naar 225 

standplaatsen kan Natuurpark De Bongerd een geleidelijke overstap maken naar de vaste 

kampeermiddelen. Omzetting gaat gefaseerd plaatsvinden, bij volledige omzetting 

bedraagt het maximale aantal 225 vaste kampeermiddelen. Onderstaande tabel geeft de 

maximale capaciteit eenheden in het plangebied weer.

Rekenmodel maximale capaciteit 

Toeristische eenheden Verhuureenheden Maximum aantal eenheden

100% 0% 275

75% 25% 263

50% 50% 250

25% 75% 238

0% 100% 225
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het planvoornemen is voorliggend 

bestemmingsplan getoetst aan het geldende provinciale en gemeentelijke beleidskader. In 

onderstaande paragrafen vindt deze toetsing plaats. 

3.1  Provinciaal beleid

3.1.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040

Provinciale Staten hebben op 21 juni 2010 de Structuurvisie "Noord-Holland 2040" vastgesteld. 

De structuurvisie is op 28 september 2015 geactualiseerd. Op dit moment werkt de provincie 

aan de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De huidige provinciale plannen komen te 

vervallen en worden geïntegreerd in één omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving. 

Uitgangspunt in de structuurvisie voor 2040 is "kwaliteit door veelzijdigheid". Noord-Holland 

moet aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal concurrerende regio, in 

contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap. Gelet op 

voorgaande doelstelling heeft de provincie een aantal provinciale belangen aangewezen. 

De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de 

provincie. Onderstaande afbeelding geeft de hoofdbelangen en de daaronder vallende 

onderwerpen uit de structuurvisie schematisch weer.

Hoofddoelstelling ruimtelijk beleid, bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland onderscheidt verschillende landschapstypen. Het plangebied 

behoort tot het landschapstype 'Oude zeekleilandschap'. Het landschap wordt gekenmerkt 

door een grote tijdsdiepte van het landschap (langere ontwikkelingsgeschiedenis). De 

provincie Noord-Holland gaat uit van een ontwikkelingsgerichte benadering; ook 

tegenwoordige ruimtelijke ontwikkelingen vormen het landschap, zodat zorgvuldig wordt 

omgegaan met de bestaande (historische) kenmerken van het landschap. De Provincie 

Noord-Holland wil dat de gelaagdheid van het landschap als kernkwaliteit wordt 

meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
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Weergave plangebied (rode lijnen) op Kaart Structuurvisie Noord-Holland 2040

De provincie zet in op voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatie en toerisme. 

Recreatie en toerisme zijn niet alleen belangrijk voor een aantrekkelijk leefklimaat voor de 

bewoners en bezoekers, maar zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de economie en 

werkgelegenheid in Noord-Holland. 

De provincie wil dat gemeenten ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen door eerst de 

mogelijkheden om herstructureren te benutten. Voor de toekomstige vraag naar ruimte 
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verwacht de provincie dat binnen bestaand bebouwd gebied en de transformatiegebieden 

voldoende capaciteit beschikbaar is. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een aanpassing van een bestaand 

kampeergebied in Schagen. Het plangebied is gelegen in bestaand bebouwd gebied. In 

het geldende bestemmingsplan hebben de gronden reeds een recreatieve bestemming. 

Voorliggend plan past binnen de Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

3.1.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening (2018)

Provinciale Staten hebben op 23-04-2018 een gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(PRV) vastgesteld die per 02-05-2018 in werking is getreden. In de PRV zijn de provinciale 

belangen uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040 van 2010 uitgewerkt in algemene regels. 

In de PRV is aangesloten bij de Ladder voor duurzame verstedelijking. Verschillende regels 

zijn opgenomen over onderwerpen, in zowel het landelijk als het bestaand stedelijk gebied 

van Noord-Holland, waar een provinciaal belang mee gemoeid is. Afhankelijk van de 

ligging van een plangebied zijn de regels uit de verordening al dan niet van toepassing. Het 

bestaand stedelijk gebied is in het provinciale overheidsbeleid beleidsmatig aangewezen 

voor verdere verstedelijking. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een aanpassing van het kampeergebied De 

Bongerd in bestaand stedelijk gebied. In het plangebied wordt nu tevens ruimte geboden 

voor vaste kampeermiddelen voor kort verblijf. Deze ontwikkeling beperkt zich tot het 

huidige kampeerterrein. Het bestemmingsplan voorziet niet in een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Voorliggend plan past binnen de PRV. 

3.2  Regionaal beleid

3.2.1  Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord hebben in samenspraak met de markt, 

natuurorganisaties en brancheorganisaties een regionale visie op de verblijfsrecreatie 

ontwikkeld. De gezamenlijke visie Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 

heeft als doel om in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland te zijn. Met de visie 

wordt uitvoering gegeven aan de PRV. 

Om een vitale sector te zijn en te blijven met een belangrijke economische en 

maatschappelijke waarde voor Noord-Holland Noord moeten er op regioniveau 

gezamenlijk slimme keuzes gemaakt worden over:

Hoe om te gaan met het bestaande aanbod?

Wanneer is nieuw aanbod van toegevoegde waarde?

Wanneer versterkt een initiatief de kenmerken van de deelregio's?

Daarom is deze visie met een uitnodigend ontwikkelkader opgesteld waardoor de regio in 

staat is goede afwegingen te maken voor initiatieven. Tevens geeft de visie richting aand e 

verbetering van de vitaliteit van het bestaande aanbod. 

In de visie gelden 7 leidende (ontwikkel)principes in de verblijfsrecreatie:

1. we werken samen aan een vitale verblijfsrecreatiesector;

2. ruimte voor onderscheidend aanbod;

3. we kiezen voor recreatief ondernemerschap bij nieuwe ontwikkelingen;

4. we versterken de omgeving (ruimtelijk en economisch);
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5. we herbruiken waar mogelijk het bestaande aanbod;

6. we versterken het bestaande ondernemerschap;

7. we creëren nieuwe waarde voor niet-vitaal aanbod.

Voorliggend intiatief betreft de innovatie van het bestaande Campingpark de Bongerd 

door onder andere nieuwe vormen van kamperen mogelijk te maken. Voor wat betreft nut 

en noodzaak, wordt met voorgaande aangegeven dat het plan voldoende rekening houdt 

met de gestelde uitgangspunten van de visie. In de Notitie nut en noodzaak zoals 

opgenomen in Bijlage 1 wordt de nut en noodzaak van het plan onderbouwd. 

3.3  Gemeentelijke beleid

3.3.1  Bestemmingsplan 'Recreatieterreinen Harenkarspel'

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan 'Recreatieterreinen Harenkarspel', zoals is 

vastgesteld op 11 december 2013 door de gemeenteraad. De gronden in het plangebied 

zijn bestemd als 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1'. Daarnaast geldt de dubbelbestemming 

'Waarde - Archeologie 4'. Binnen het plangebied is geen aanduiding bouwvlak opgenomen. 
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Uitsnede plangebied bestemmingsplan 'Recreatieterreinen Harenkarspel'

Recreatie - Verblijfsrecreatie 1

De gronden aangewezen voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' zijn bestemd voor 

standplaatsen voor kampeermiddelen, gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

sanitaire voorzieningen en het onderhoud en het beheer, sanitaire voorzieningen per 

standplaats voor een kampeermiddel, trekkershutten, hooiberghutten en tenthuisjes.

Waarde - Archeologie 4

De gronden aangewezen voor ‘Waarde - Archeologie 4' zijn bestemd voor het behoud van 

de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. Daarnaast zijn ze 

bestemd voor de overige bestemmingen die op de gronden zijn toegewezen. 

3.4  Conclusie

Voorliggend bestemmingplan past binnen de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd 

door de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Geluid

In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op gericht de hinder 

als geluid vanwege onder andere wegverkeerslawaai te voorkomen en te beperken. Deze 

wet is op 1 januari 2007 voor het laatst gewijzigd. In de Wgh is bepaald dat een recreatief 

object geen geluidsgevoelig object is. Daarom hoeft voor plannen voor de uitbreiding van 

het recreatieterrein geen onderzoek te worden gedaan naar mogelijke geluidhinder 

vanwege weg- en verkeerslawaai.

In de Wgh is ook bepaald dat elke weg in beginsel een (geluids)zone heeft. Dit met 

uitzondering van:

wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;

wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 km per uur is toegestaan.

Plangebied

Het plangebied wordt ontsloten door de Oosterdijk waar een snelheid van 50 km per uur is 

toegestaan. Voor de omzetting naar de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2' is geen 

onderzoek naar mogelijke geluidhinder vanwege weg- en verkeerslawaai nodig, omdat 

een recreatief object geen geluidsgevoelig object is in de zin van de Wet geluidhinder 

(Wgh). 

Conclusie

Het aspect geluidshinder levert geen belemmering op voor de vaststelling van voorliggend 

bestemmingsplan.

4.2  Bodem

Op basis van de Woningwet en het Bouwbesluit mag niet worden gebouwd op 

verontreinigde grond. Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning moet vaak een 

bodemonderzoek worden geleverd. Dit is een verplichting uit de Woningwet om de 

gezondheid en veiligheid te garanderen van mensen die wonen, werken of verblijven in het 

gebouw waarvoor vergunning wordt aangevraagd.

Een bodemonderzoek is noodzakelijk wanneer:

nog geen gegevens betreffende de bodemgesteldheid bekend zijn (dit betekent dus 

ook dat als er een bodemkwaliteitskaart is, er geen bodemonderzoek meer hoeft te 

komen);

er meer dan twee uur per dag mensen in verblijven;

het bouwwerk de grond raakt en;

er na sloop wordt herbouwd.

Door de provincie Noord-Holland is het 'Bodemloket' ontwikkeld. Hierin wordt informatie 

verzameld met betrekking tot bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd of worden 

uitgevoerd, saneringen die zijn uitgevoerd en mogelijke bodembelastende bedrijven die hier 

waren gevestigd.

Op de kaart van Bodemloket geeft de overheid inzicht in maatregelen die de afgelopen 

jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te 
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herstellen (bodemsanering). Ook laat de kaart zien waar vroeger (verdachte) activiteiten 

hebben plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar 

mogelijk bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.

Plangebied

Onderstaande afbeelding geeft een fragment weer van de kaart van het bodemloket ter 

plaatse van het plangebied.

Fragment van de bodemkaart, bron: w w w .bodemloket.nl (ligging plangebied rood omlijnd)

Op het fragment van de bodemkaart van het bodemloket is te zien dat ten oosten van het 

plangebied een gebied ligt waar verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd en 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. Verder zijn in het plangebied of in de directe 

omgeving daarvan geen locaties waar onderzoek is uitgevoerd of in procedure zijn. Voor 

het plangebied geldt het generieke gemeentelijke bodembeleid. 

Grond die tijdens bouwactiviteiten vrij komt mag zonder nader onderzoek op het zelfde 

perceel hergebruikt worden. De bij bouw-/graafwerkzaamheden vrijkomende grond en/of 

puin die men niet op de locatie kwijt kan, dient aanvullend onderzocht te worden conform 

het Besluit bodemkwaliteit.

Conclusie

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door onvoldoende 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd.
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4.3  Water

Wet- en regelgeving

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 

gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In deze paragraaf dient 

uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de 

waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de 

schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel van de watertoets is het 

waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 

beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen 

en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 

besteed aan het wateraspect. 

De Waterwet, die per 22 december 2009 van kracht is geworden, heeft gezorgd voor een 

ingrijpende bundeling van deze wetgeving. Daarnaast heeft het Nationaal Waterplan 

(NWP), waarvan de eerste versie tegelijk met de Waterwet is verschenen, een formele rol in 

de ruimtelijke ordening. Het tweede Nationaal Waterplan vormt de structuurvisie op basis 

van de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening en is opgesteld voor de planperiode 

2016-2021.

Plangebied

Algemeen

Het plangebied is gelegen in het peilgebied 3752-02 van de Ringpolder met een streefpeil 

van NAP -2,35 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van secundaire- en primaire 

waterlopen naar het gemaal Geestmerambacht. Daar wordt het water via dit gemaal op 

de Schermerboezem uitgeslagen. De waterbeheerder in en in de directe omgeving van het 

plangebied is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Tussen initiatiefnemer en 

het hoogheemraadschap is in juli 2018 nader overleg gevoerd. De overlegresultaten zijn in 

deze paragraaf verwerkt. 

Het plan biedt de mogelijkheid voor het plaatsen van maximaal 275 kampeermiddelen of 

maximaal 225 vaste kampeermiddelen. 

De vaste kampeermiddelen zijn gedacht als verplaatsbare bouwwerken die op een 

metalen onderstel worden geplaatst. Dit onderstel zal met enkele punten afgestempeld 

worden op de ondergrond. Vanwege deze methode wordt het in de regels opgenomen als 

'vast kampeermiddel' maar feitelijk is het sterk vergelijkbaar met een caravan of chalet. 

Waterkwantiteit

De maximale toename aan verharding bedraagt een oppervlakte van 7875 m² (225 vaste 

kampeermiddelen x 35 m²). Door deze toename aan verharding zal de neerslag versneld 

worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen kan dit leiden tot 

ongewenste peilstijgingen en zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren.

Om de effecten van de verhardingstoename te compenseren dient het wateroppervlak in 

het peilgebied uitgebreid te worden met 6% van de verhardingstoename. Voor een 

volledige transformatie naar 225 vaste kampeermiddelen dient een oppervlakte van 475 m² 

compenserende waterberging te worden gegraven.
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Qua infrastructuur wordt geen verdere ontwikkeling van verhard oppervlakte voorzien 

omdat de huidige omvang voldoende is. 

De geboden ruimte voor dienstgebouwen beperkt zich tot 500 m2. In de regels wordt 

opgenomen om per recreatieve eenheid een vrijstaand bijgebouwtje van maximaal 8 m2 

toe te staan. Voor 225 vaste kampeermiddelen kan dat tot maximaal 1800 m2 leiden. 

Op 26 februari 2007 is reeds een vergunning verleend voor het dempen, graven en 

verbreden van waterlopen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, dammen en 

voetgangersbruggen ten behoeve van de uitbreiding van de Holle Bolle Boom en de 

aanleg van natuurpark De Bongerd in Tuitjenhorn. Uit de stukken behorende bij de 

vergunning blijkt dat binnen het natuurpark een overschot aan waterberging is gerealiseerd 

van circa 10.956 m². Geconcludeerd kan worden dat er ruim voldoende waterberging 

aanwezig is om de transformatie van standplaatsen naar vaste kampeermiddelen mogelijk 

te maken, waardoor er geen extra oppervlaktewater hoeft te worden gegraven.

Waterkwaliteit

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Ons uitgangspunt is dat huishoudelijk afvalwater en hemelwater van schone oppervlakken 

gescheiden worden. De kampeermiddelen worden wat betreft hemelwater niet 

aangesloten op een riolering maar wateren af op maaiveld. Aangebrachte wadi's en 

waterlopen zijn hiervoor aangelegd. De wadi's hebben een dubbelfunctie, te weten het 

afvoeren van regenwater en een speelfunctie voor de gasten. Dat past bij een natuurpark.

Conclusie

Het planvoornemen is voor wat betreft het aspect water uitvoerbaar.

4.4  Archeologie en cultuurhistorie

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum 

overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de 

fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 

2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn 

deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 

toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. 

De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten 

intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten 

opgegraven en elders bewaard (ex situ). Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse 

van de overige cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevatten. Voor zover in 

een plangebied sprake is van erfgoed, dient op grond van voorgaande dan ook 

aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

4.4.1  Archeologie

In de beleidsnota cultuurhistorie staat aangegeven dat er in het oostelijke deel van de 

voormalige gemeente Harenkarspel zones voorkomen die sinds de prehistorie lager en 

natter liggen dan het westelijke deel. Voor deze lagere zone geldt een middelhoge 

verwachting. Dit is vertaald in een vrijstellingsgrens van 2.500 m2 en dieper dan 50 cm. 
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Ligging plangebied op de Beleidskaart Archeologie (zw arte stippellijn)

In het geldende bestemmingsplan Recreatieterreinen Harenkarspel zijn de gronden in het 

plangebied bestemd als 'Waarde - Archeologie 4'. Dat betekent dat bij plannen groter dan 

2.500 m2 en dieper dan 0,5 meter een Archeologische Quickscan vervaardigd dient te 

worden. In een dergelijke Quickscan worden de geplande ingrepen afgezet tegen de te 

verwachten waarden. 

Archeologie West-Friesland heeft in april 2018 een archeologisch advies uitgebracht. In dit 

advies wordt geconcludeerd dat grote bodemverstorende ingrepen (graven waterpartijen) 

niet zijn voorzien. Geadviseerd wordt om de voorgenomen ingrepen vrij te geven met 

betrekking tot het aspect archeologie, zie Bijlage 2.

4.4.2  Cultuurhistorie

In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland is benoemd 

dat het plangebied behoort tot het ruilverkavelde middendeel van het ensemble 

West-Friesland-west, zie onderstaande afbeelding. 
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Cultuurhistorische indeling, bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

In het advies van Archeologie West-Friesland wordt ingegaan op de cultuurhistorische 

achtergrond van het plangebied (zie Bijlage 2). De ruilverkaveling het Geestmerambacht is 

uitgevoerd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Hierbij zijn sloten gedempt, terpen 

afgegraven en nieuwe wegen aangelegd. Deze ingrepen hebben grote gevolgen gehad 

voor het bodemarchief. De Kerksloot en Buttersloot aan de westzijde van het plangebied 

zijn gedempt.

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan 

gebruik worden gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op de kaart van Dou (1651-1674) 

staat geen bebouwing of nadere inrichting binnen het plangebied aangegeven. Op de 

kadastrale minuutkaart uit 1819 staat eveneens geen bebouwing aangegeven.

In het plangebied staan thans geen rijks- of gemeentelijke monumenten. 

4.4.3  Conclusie

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor voorliggend 

bestemmingsplan. 

4.5  Ecologie

In april 2018 is een natuurtoets uitgevoerd voor het plangebied, zie Bijlage 3. Door middel 

van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek is onderzocht of de geplande 

werkzaamheden leiden tot: 

overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna. 

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb);
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een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 

2000-gebieden. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb);

een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of een negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, 

bijzondere provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het kader 

van de Verordening ruimte.

Gebiedsbescherming

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten:

de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden zullen aantasten;

negatieve effecten hebben op het NNN en belangrijke weidevogelgebieden.

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing of vergunning 

is niet nodig.

Soortenbescherming

Soorten Vogelrichtlijn

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels en 

categorie 5 soorten. Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen tijdens het 

broedseizoen onder de bescherming van de wet. Het betreft lokaal en regionaal algemene 

vogels.

Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten 

van algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe 

nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de 

periode 15 maart – 15 augustus).

Broedvogels die zich in het plangebied vestigen na de uitvoeringsperiode en onderhevig zijn 

aan het nieuwe gebruik (campingterrein) zijn aanwezig ondanks de aanwezigheid van 

mensen.

Soorten Habitatrichtlijn

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouw- en 

boombewonende vleermuizen. De nieuwe inrichting en toekomstig gebruik zorgt niet voor 

negatieve effecten op de functie van het plangebied als potentieel foerageergebied en/of 

vliegroute. Negatieve effecten zijn uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing of het 

treffen van aanvullende maatregelen is niet nodig.

Nationaal beschermde soorten

Het plangebied is potentieel geschikt als vaste rust- en verblijfplaats en functioneel 

leefgebied voor bunzing, wezel en hermelijn. De nieuwe inrichting en het toekomstig gebruik 

zorgen echter niet voor het verlies van functionaliteit van het plangebied voor deze soorten. 

Negatieve effecten zijn uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing of het treffen van 

aanvullende maatregelen is niet nodig.

Het plangebied is verder geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de 

provincie Noord- Holland een vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is 

niet noodzakelijk. Wèl geldt voor deze soorten een meldingsplicht. Als gevolg van de 
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planontwikkeling dient daarom een melding te worden gedaan bij Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord via het Meldingsformulier vrijgestelde soorten. Tevens 

geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op 

soorten zoals gewone pad, egel, en muizen zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen. 

Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied 

indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand.

Conclusie

Het aspect ecologie levert geen belemmering op voor voorliggend bestemmingsplan. 

Aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. 

4.6  Bedrijven en milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te 

worden gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies. 

Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering 

worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat. Voor de afstemming tussen functies kan gebruik worden gemaakt van de 

VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Deze afstemming beperkt zich tot de volgende 

milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 

Plangebied

In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende omgevingstypen. De 

VNG-publicatie gebruikt het omgevingstype gemengd gebied om gebieden te typeren 

waar sprake is van meerdere functies die zorgen voor een bepaalde levendigheid, maar 

ook voor een bepaalde milieubelasting. In een dergelijk gemengd gebied wordt de 

vestiging van milieubelastende activiteiten op een kortere afstand dan in woongebieden, 

mogelijk geacht. Voor het plangebied en omgeving is sprake van het omgevingstype 

'gemengd gebied'. Het plangebied ligt in het buitengebied van Schagen op de grens van 

de kern Tuitjenhorn. Gelet op de grote variëteit aan functies in het gebied (recreatie, wonen, 

bedrijvigheid) kan het als gemengd gebied worden beschouwd. 

De richtafstanden kunnen met één richtafstandsstap worden verlaagd. Voor een camping 

geldt op grond van de VNG brochure 'Bedrijven en milieuzonering' een richtafstand ten 

opzichte van gevoelige bestemmingen zoals burgerwoningen, van 30 meter in verband met 

geluid. Binnen de 30 m zone van Natuurpark De Bongerd is geen (hindergevoelige) 

bebouwing gelegen. Op een afstand van circa 220 m afstand van het plangebied ligt het 

dichtsbijzijnde bedrijf waar maximaal milieucategorie 2 is toegestaan. Voor milieucategorie 

2 geldt een richtafstand ten opzichte van gevoelige bestemmingen van 10 meter. Aan de 

afstandseisen wordt ruimschoots voldaan.  

Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzoneringlevert geen belemmering op voor voorliggend 

bestemmingsplan.
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4.7  Luchtkwaliteit

De Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is verwerkt in de Wet milieubeheer (Wm). 

Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

Hierin is bepaald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de 

luchtkwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ontwikkelingen 

overwogen. Plannen die binnen het NSL passen, hoeven niet meer te worden beoordeeld 

aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet 'in betekenende mate' 

(nibm) gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze grenswaarden 

te worden beoordeeld. De criteria om te kunnen beoordelen of bij een plan sprake is van 

nibm, zijn vastgesteld in de algemene maatregel van bestuur (AMvB)-nibm.

In de AMvB-nibm is bepaald dat nadat het NSL of een programma voor de regio is 

vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm kan worden 

aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 microgram stikstofdioxide (NO2) 

of fijnstof (PM10) per m3.

Plangebied

Bij de realisatie van het Natuurpark de Bongerd is in 2005 al onderzoek uitgevoerd naar de 

luchtkwaliteit waarbij werd uitgegaan van een toename van 275 kampeermiddelen. De 

conclusie toen was dat er geen overschrijding van de grenswaarden zou plaatsvinden.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van Natuurpark de Bongerd, 

waardoor in het plangebied uitsluitend recreatieverblijven zijn toegestaan. Het aantal 

toegestane verblijfplaatsen wijzigt niet. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat het aspect 

luchtkwaliteit geen belemmeringen oplevert voor dit bestemmingsplan.

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit levert geen belemmering op voor voorliggend bestemmingsplan. 

4.8  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, 

opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of lpg. Het 

aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar 

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan 

plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. De veiligheidsrisico’s in het 

kader van externe veiligheid worden uitgedrukt in een plaatsgebonden risico en een 

groepsrisico. De normen voor het plaatsgebonden en het groepsrisico hebben tot doel een 

voldoende veiligheidsniveau te garanderen voor de burger als persoon, dan wel deel 

uitmakend van een groep.

Plangebied

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van een gebied dat reeds 

bestemd is voor kamperen. Hiermee vinden er geen veranderingen plaats in het aspect 

externe veiligheid. Het voornemen mag wat betreft externe veiligheid dan ook als 

uitvoerbaar worden geacht. 

Conclusie

Het aspect externe veiligheid levert geen belemmering op voor voorliggend 
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bestemmingsplan. 

 25



 bestemmingsplan Natuurpark de Bongerd

Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Het plan is een particulier initiatief dat zal worden uitgevoerd en beheerd voor rekening en 

risico van de initiatiefnemer. Voor de gemeente zijn aan het plan geen financiële 

consequenties verbonden. Het plan is uitvoerbaar. 

Ten behoeve van het bestemmingsplan zal initiatiefnemer met de gemeente een anterieure 

overeenkomst sluiten. Door middel van deze overeenkomst is geregeld dat de kosten die 

verband houden met het bestemmingsplan voor rekening zijn van initiatiefnemer. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het plan heeft op gebruikelijke wijze zes weken ter visie gelegen. Gedurende deze zes weken 

heeft een ieder de gelegenheid gehad om een zienswijze op het plan naar voren te 

brengen. Tijdens deze tervisietermijn zijn geen zienswijzen ingediend.
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Hoofdstuk 6  Juridische planvormgeving

6.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridisch bindende regels. De regels bevatten het 

juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en de regels 

over de toegelaten bebouwing. De verbeelding is samen met de regels het juridisch 

bindend kader van de bestemmingen.

De toelichting heeft geen juridisch bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie 

bij de onderbouwing van het plan en soms voor de uitleg van bepaalde bestemmingen en 

regels. De regels zijn verdeeld in vier hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels en bestaat uit twee artikelen. Artikel 1 geeft een 

omschrijving van de in de regels gehanteerde begrippen. Artikel 2 geeft aan hoe bepaalde 

afstanden, maten, oppervlakte en inhoud gemeten moeten worden.

In hoofdstuk 2 zijn de verschillende bestemmingen opgenomen. Per bestemming wordt 

aangegeven welke functies en doeleinden op de gronden toelaatbaar zijn en wat en hoe 

er mag worden gebouwd. Ook dubbelbestemmingen zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

In hoofdstuk 3 worden de algemene regels behandeld, waarbij onder andere gedacht moet 

worden aan de anti-dubbeltelbepaling en de algemene procedureregels.

Hoofdstuk 4 bevat regels met betrekking tot het overgangsrecht en de slotregel.

6.2  Planregels

In de volgende paragrafen is een toelichting opgenomen van de in de regels opgenomen 

bestemmingen

6.2.1  Hoofdstuk 1: Inleidende regels

Begrippen

In dit artikel worden de begrippen nader omschreven die gebruikt worden in de regels. Dit 

voorkomt dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg 

van bepaalde regelingen.

Wijze van meten

In dit artikel wordt beschreven op welke wijze de in de regels voorgeschreven 

maatvoeringen gemeten moeten worden.

6.2.2  Hoofdstuk 2: De bestemmingsregels

De regels in verband met de bestemmingen kennen een min of meer gelijke opbouw en 

bestaan in ieder geval uit een bestemmingsomschrijving en bouwregels. Voor een aantal 

bestemmingen zijn daarbij bijzondere gebruiksregels opgenomen en/of een 

afwijkingsbevoegdheid dan wel wijzigingsbevoegdheid.

De bestemmingsomschrijving betreft de centrale bepaling van elke bestemming. Hierin is 

een omschrijving opgenomen van de functies, die binnen de bestemming zijn toegestaan 

(het gebruik). In een aantal gevallen is een specificering opgenomen van de toegestane 
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functie, die correspondeert met een functieaanduiding op de verbeelding. De bouwregels 

zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. In dit bestemmingsplan worden de 

volgende bestemmingen gebruikt:

Groen - Afschermende beplanting

De omliggende groenstroken van het plangebied hebben de bestemming 'Groen - 

Afschermende beplanting' gekregen. Deze gronden zijn primair bedoeld zijn voor het 

behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden van 

de afschermende bebossingsstroken rondom de recreatieterreinen. Op deze gronden zijn 

geen gebouwen toegestaan. Deze bestemming is opgenomen om een goede 

landschappelijke inpassing van het kampeerterrein te behouden, dan wel mogelijk te 

maken.

Recreatie - Verblijfsrecreatie 2

Op het deel van het terrein met deze bestemming mogen 225 vaste kampeermiddelen, 

zoals stacaravans en chalets worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor 

gebouwen en overkappingen ten behoeve van sanitaire voorzieningen, het onderhoud en 

het beheer. Ook zijn vrijstaande bergingen bij vaste kampeermiddelen toegestaan. 

Waarde - Archeologie - 4

Om de archeologische waarden in een gebied te beschermen is er een dubbelbestemming 

toegekend aan de gronden. Aan deze bestemming zijn regels verbonden als het gaat om 

grondbewerking. Daarbij wordt gekeken naar de oppervlakte van het te bouwen 

bouwwerk en de diepte van de grondbewerking.  Voor bouwwerken met een oppervlakte 

groter dan 2.500 m² en dieper dan 0,5 m onder het maaiveld, moet alvorens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een 

archeologisch rapport worden overgelegd.

Voor onder andere het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden 

die noodzakelijk zijn voor het 'normale' onderhoud, met inbegrip van het vervangen van 

drainagewerken, is een uitzondering van toepassing. De van toepassing zijnde 

uitzonderingen worden vermeld in het betreffende artikel van het bestemmingsplan. Het is 

voor het uitvoeren van die werkzaamheden niet noodzakelijk een omgevingsvergunning 

aan te vragen.

6.2.3  Hoofdstuk 3: Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Dit artikel bevat de bepaling om te voorkomen dat met het bestemmingsplan strijdige 

situaties ontstaan of worden vergroot. Het artikel is wettelijk vastgelegd in het Besluit 

ruimtelijke ordening en is daaruit overgenomen.

Algemene bouwregels

Aanvullend zijn in het plan regels gesteld ten aanzien van bouwen. In dit artikel zijn 

aanvullend op de bouwregels van de geldende bestemmingen bouwregels opgenomen 

ten aanzien van bestemmingsgrenzen en de bouwhoogte. 

Algemene gebruiksregels

Aanvullend zijn in het plan regels gesteld ten aanzien van het gebruik. In dit artikel is een 

aantal gebruiksmogelijkheden voor het gehele plan uitgesloten en zijn regels ten aanzien 

van parkeren opgenomen.
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Overige regels

Ten slotte zijn overige regels opgenomen. Dit artikel regelt dat altijd aan de meest recente 

wet- en regelgeving moet worden getoetst.

6.2.4  Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

De tekst uit dit artikel is wettelijk vastgelegd en overeenkomstig opgenomen. Het betreft 

een regeling voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het inwerking treden van het 

bestemmingsplan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde 

voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of 

gewijzigd.

Slotregel

In de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan 

kunnen worden aangehaald.
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Bijlagen Toelichting
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Bijlage 1  Notitie nut en noodzaak
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Campingpark de Bongerd:  

flexibel (voort)bouwen op eigen kwaliteit 

 

 

1. Inleiding 

 

De samenleving verandert. Mensen veranderen. Behoeften veranderen. Net als in andere 

bedrijfstakken is de dynamiek in de toeristisch-recreatieve sector groter dan ooit. In het drukke leven 

zoals veel mensen dat ervaren, worden begrippen als ‘comfort’ en ‘ontzorgen’ in steeds dikker 

gedrukte letters geschreven. Het is iets wat we op tal van plaatsen zien. Het steeds grotere aanbod 

van kant-en-klare maaltijden in de supermarkt, winkelen bij bol.com of een andere webshop, het all-

inclusive arrangement in restaurants, de elektrische fiets: we willen ons drukke leven niet 

ingewikkelder maken dan het al is. 

 

Die maatschappelijke trend is een gegeven. Ondernemingen haken erop in en bewegen mee. Soms 

vanuit een trendsettende, innovatieve visie, soms meedeinend op de ontwikkeling. De uitkomst is 

altijd dezelfde: wie anticipeert, overleeft. Wie dat niet doet, is gezien. 

 

Ontwikkeling en (door)ontwikkeling vragen naast visie één ding: ruimte. Ruimte om plannen uit te 

voeren, ruimte om tegemoet te kunnen komen aan nieuwe vragen en behoeften in de markt. Ruimte 

vooral ook om duurzaam én flexibel te kunnen (blijven) meebewegen met de markt, in welke vorm 

dan ook. Kortom: ruimte om te ondernemen. 

 

Campingpark de Bongerd in Tuitjenhorn is de afgelopen vijf decennia uitgegroeid tot een prominente 

regionale trekpleister voor dag- en verblijfsrecreatie, doordat wij als bedrijf voortdurend in 

ontwikkeling zijn gebleven. Die constante beweging was, is en blijft nodig. De Bongerd is stand-alone, 

op zichzelf aangewezen. Ons park kan niet leunen op toeristische magneten als een bos, een zee of 

een andere waterpartij. Wij moeten het zelf doen. In de concurrentie met andere accommodaties zijn 

we ons daarvan voortdurend bewust. Niet meer van hetzelfde bieden, maar andere accenten leggen, 

zodat alles wat wij initiëren een aanvulling is op het bestaande aanbod. Dat heet onderscheidend 

vermogen en dat zit in het DNA van de Bongerd, zo denken wij de afgelopen decennia genoegzaam te 

hebben aangetoond. 

 

Deze notitie dient ter ondersteuning van ons verzoek de vigerende bestemming van het ‘Natuurpark’ 

op Campingpark de Bongerd te wijzigen en is geschreven vanuit de wetenschap dat ons voortbestaan 

vraagt om voortdurende beweging. Wij moeten altijd verder. Dit stuk kunt u daarom lezen als een 

pleidooi voor flexibiliteit en ruimte. Ruimte om op de Bongerd nieuwe ontwikkelingen in gang te 

zetten, die tegemoetkomen aan de verander(en)de wens van onze gasten. En flexibiliteit om ook in de 

toekomst met die dynamiek mee te kunnen bewegen. Om continuïteit te waarborgen, om duurzaam 

te kunnen blijven bouwen aan een succesvol campingpark en daarmee tot in lengte van jaren een 

economische factor van belang te blijven voor de wijde regio.  

 

Tuitjenhorn, juni 2018 

Peter G.M. Vriend 

Campingpark de Bongerd 
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2. De achtergrond 

 

In 2007 is door een artikel 19-procedure de bestemming gewijzigd op de percelen sectie I-280 en I-

304 van de toenmalige gemeente Harenkarspel. Kamperen in de natuur was de drager van het plan. 

In 2012 is door de voormalige gemeente Harenkarspel het bestemmingsplan 'Recreatieterreinen 

Harenkarspel' vastgesteld, waarin Campingpark de Bongerd in zijn totaal is meegenomen. Het 

Natuurpark van de Bongerd heeft bij deze herziening de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' 

gekregen. Dat betekende dat kamperen in de oorspronkelijke vorm mogelijk is. De overige 25 hectare 

van Campingpark de Bongerd zijn bestemd als 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2'.   

 

In 2008 is de eerste fase van de inrichting van het Natuurpark uitgevoerd. Waterlopen zijn gegraven, 

het park is geprofileerd, funderingen voor de wegen zijn aangelegd en het groen is aangeplant.  

 

De ingebruikname stond gepland in 2012, maar werd door de crisis noodgedwongen uitgesteld. 

Inmiddels heeft de economie zich voldoende hersteld. Maar voortborduren op het oorspronkelijke 

concept voor het Natuurpark, is een kansloze missie. De markt is in korte tijd (ingrijpend) veranderd. 

Het vakantiegedrag is niet meer te vergelijken met dat van vijf tot tien jaar geleden. Er is sprake van 

een sterk gegroeide behoefte aan een kant-en-klaar-product: verhuurobjecten in verschillende vormen 

en kwaliteitsklassen, ook wel ‘het nieuwe kamperen’ genoemd.  

 

Het probleem waar de Bongerd op stuit: deze verhuurobjecten zijn binnen het huidige 

bestemmingplan niet toegestaan. 

 

Om te kunnen meebewegen met de ontwikkelingen, is het noodzakelijk dat de bestemming wordt 

gewijzigd van 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' naar 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2'. De totale 

bestemming van Campingpark de Bongerd zou daarmee 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2' worden. Dat 

heeft twee cruciale voordelen: 

 

A. De exploitatiemogelijkheden van het Natuurpark voor toeristische kamperen worden uitgebreid, 

waardoor 'glamping' (het aanbieden van verhuuraccommodaties) mogelijk is.  

B. Het bestemmingplan voor de totale onderneming wordt voldoende flexibel om zich nu en in de 

nabije toekomst te kunnen aanpassen aan de wensen van de gast. 
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3. De situatie nu 

 

Het bestaande park behoort tot de top van de Europese parken en onderscheidt zich op landelijk en 

provinciaal niveau door de inrichting en opzet. Er is reeds vanaf de start sprake van een professionele 

en bedrijfsmatige exploitatie van het park, waarbij het gehele park in eigendom is bij de exploitant.  

Er zijn drie hoofdactiviteiten, die elkaar onderling versterken.  

 

De bestaande hoofdactiviteiten zijn als volgt:  

 

A. Campingpark de Bongerd met: 

 

150 Toeristische locaties 

220 Stacaravan locaties 

160 Toercaravanlocaties 

015 Verhuuraccommodaties 

 

 
 

B. Holle Bolle Boom, Speel- en waterplezier in Tuitjenhorn met: 

 

De Holle Bolle Binnen 

De Holle Bolle Plons 

De Holle Bolle Buiten met een waterpark in gefaseerde aanleg 

Appeloniatheater 
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C. Eten & Spelen.com met: 

 

Restaurant de Stamboom 

Restaurant Het Klokhuis 

De Brasserie 

 

 
 

De Bongerd voorziet de komende jaren geen nieuwe activiteiten, wel een verschuiving en uitbreiding 

van de activiteiten. Zo werken we binnen ons bestaande portfolio aan: 

 

• de herinrichting van de Holle Bolle Buiten tot een volwaardig waterpark; 

• uitbreiding van de dagattractie met in- en outdoor activiteiten;  

• gedeeltelijke verplaatsing met herindeling van het toeristische kamperen naar het Natuurpark; 

• herinrichting van de toercaravanlocaties. 

 

4. De plannen 

 

Door de huidige bestemming is op het huidige Natuurpark (12,5 hectare) alleen kamperen in de 

traditionele vorm mogelijk. Mensen huren een locatie op de camping en zetten daar voor de duur van 

hun verblijf hun eigen tent, vouwwagen of caravan neer. De uitbreiding biedt mogelijkheden voor 

traditioneel kamperen voor maximaal 275 eenheden. Zoals gezegd staat deze vorm van kamperen 

zwaar onder druk. Mensen zijn in toenemende mate op zoek naar een kant-en-klare 

huuraccommodatie.  

 

De Bongerd wil daarop anticiperen en daarbij een tweesporenbeleid volgen: 

 

A. Kamperen in de traditionele vorm 

 

We blijven de traditionele campinggast accommoderen. Dat betekent dat we ruimte blijven bieden 

aan mensen met een eigen tent, vouwwagen of toercaravan. We creëren daarvoor gezellige veldjes 

met meerdere gezinnen, met centraal gelegen sanitairgebouwen. Deze vorm van kamperen blijft 

mogelijk op het bestaande toeristische park van de Bongerd.  
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B. Het nieuwe kamperen 

Egelwoningen, Paradijswoningen, Grebbelwoningen: op het Natuurpark van de Bongerd creëren we 

ruimte voor de campinggast die gaat voor een kant-en-klaar-product. Een verhuuraccommodatie, voor 

relatief kortere verblijven, meerdere keren per jaar op verschillende locaties in binnen- en buitenland. 

Kernwoorden zijn meer luxe en meer privacy: liever samen naar een theatervoorstelling dan samen de 

afwas doen.  

 

Zoals eerder gememoreerd, moet de Bongerd het op eigen kracht doen. We kunnen alleen succesvol 

zijn door kwaliteit te bieden. Voorzieningenpakket, inrichting, sfeer en service zijn van groot belang. 

Stilstand is achteruitgang. Overleven is bewegen. De traditionele camping zoals we die kennen, 

bestaat straks niet meer. De camping van vroeger is in de toekomst een vrijetijdscentrum met ruimte, 

rust en daarnaast volop vermaak.  

 

 

 

 

De moderne campinggast wil naast voorzieningen meer ruimte, grotere locaties en meer 

uitloopgebieden. Via een gefaseerde aanpak streven we naar geruisloze herstructurering. Als 

voorbeeld verwijzen we hier graag naar de herinrichting van de Holle Bolle Buiten. In vijf tot zes fases 

verandert deze derde belevenis van de Holle Bolle Boom tot een voor Noord-Holland uniek waterpark. 

Deze ontwikkelingen zijn mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan op dat deel van het park. 

Dat is ook de flexibiliteit die de Bongerd zoekt op de andere delen van het park.  

 

De Bongerd voorziet een geleidelijke en stapsgewijze inrichting van het Natuurpark. Daarbij willen wij 

gebruik maken van het bestaande ontwerp en de infrastructuur die al is aangelegd. Onze ambitie is in 

2019 van start te gaan. Vanaf dan willen we in tien fasen jaarlijks zo’n 10 tot 25 verhuurobjecten per 

jaar bouwen, over de 10-jaars periode maximaal 225 eenheden..  

 

 

 

 

 

 

 

5. De vormgeving 

 

Campingpark de Bongerd is zichzelf in het verleden altijd trouw gebleven. Ook als het ging om nieuwe 

invullingen en uitbreidingen hielden we vast aan onze visie. Dat doen wij ook nu. Maar: bij innovatie 

hoort wél een innovatieve invulling. Daarom willen we jaarlijks jonge ontwerpers uitdagen nieuwe 

kampeerconcepten te ontwikkelen. In de tien fases van (de hierboven genoemde) tien eenheden per 

jaar laten in het prachtige Natuurpark zo nieuwe ‘werelden’ ontstaan, met een eigen sfeer, identiteit 

en (wellicht) afgestemd op verschillende doelgroepen en gebruikers. Deze werelden laten we solitair 

tot stand komen, niet aaneengeschakeld, omringd door en ‘verstopt’ in de natuur. De infrastructuur 

op het park zelf moet hiervoor deels worden aangepast. De jonge ontwerpers krijgen nadrukkelijk de 

vraag in hun ontwerp ook kunst en cultuur te integreren. 

 

Als het gaat om de landschappelijke inpassing, dan zijn geen wijzigingen te verwachten. De groene en 

al aanwezige randsingel is in de eerste fase uitgebreid met een geluidswal aan de noordzijde van het 

Natuurpark. Verder worden alle werelden ‘ingepakt’ in een eigen singel, om zo de eigen sfeer te 

versterken.   

Op basis van de ruimte in de liquiditeitsprognose wordt jaarlijks uit eigen vermogen maximaal 

geïnvesteerd. Grote investeringen gefinancierd met vreemd vermogen zijn vooralsnog niet 

voorzien. De Bongerd wordt 100% bedrijfsmatig geëxploiteerd. De exploitatie is er op gericht dat 

het volledige eigendom en de exploitatie in één hand blijven en de logiesverblijven daarmee 

daadwerkelijk toeristisch-recreatief worden gebruikt.  

 

De door ons gewenste bestemmingswijziging is eenvoudigweg noodzakelijk om in de toekomst 
succesvol te zijn. De Bongerd heeft op korte termijn geen ambitie verder uit te breiden. 
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6. Aantal eenheden 

 

Door de ‘switch’ van traditioneel naar nieuw kamperen vermindert het aantal eenheden op het 

Natuurpark van de Bongerd. Het traditionele kamperen is gebaseerd op een oppervlakte van 100 tot 

120 vierkante meter per eenheid, terwijl voor het nieuwe kamperen moet worden uitgegaan van 

minimaal 250 vierkante meter per eenheid. Door de gefaseerde indeling, die jaarlijks wordt aangepast 

aan nieuwe trends en wensen vanuit de markt, is het totale aantal eenheden op dit moment nog niet 

te bepalen. Bij een gemixte indeling van 100 toeristische kampeerlocaties en 125 

verhuuraccommodaties kunnen we bij een gefaseerde uitvoering van tien eenheden per jaar na twaalf 

jaar beginnen met de gefaseerde vervanging van de eerst geplaatste accommodaties. Bij een gezonde 

exploitatie kan dit vanuit de vrijkomende liquide middelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Geen permanent karakter 

 

Campingpark de Bongerd is nu zes maanden per jaar open. Dagattracties en horeca lopen twaalf 

maanden per jaar door. De Bongerd is al jaren fel tegenstander van permanent verblijf op het 

Campingpark en dat blijft zo, ook al willen we de inrichting met de gewenste verhuuraccommodaties 

wél een permanent karakter geven. In de nieuwe situatie houden we er hoogstens rekening mee dat 

we in verband met de herfstvakantie in oktober een maand later dicht gaan dan nu het geval is. Een 

langere exploitatie, zoals jaarrond, is per definitie niet onze ambitie. Het klimaat in onze regio nodigt 

er niet toe uit, er is een gebrek aan natuurbeleving in de wintermaanden en de markt heeft in die 

periode ook nog nooit concrete interesse getoond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het opstellen van verhuurobjecten op het Natuurpark leidt, kortom, tot een marginale verlenging van 

de openstelling van het Campingpark. De sanitairgebouwen en privé-sanitairvoorzieningen die binnen 

het huidige bestemmingsplan mogelijk zijn, keren in het gewijzigde plan niet terug. 

 

De Bongerd is bereid het maximaal aantal eenheden op het Natuurpark bij een bestemmings-
wijziging op 225 vast te stellen. De omzetting gaat gefaseerd plaatsvinden. Bij volledige 
omzetting is het maximale aantal 225.  

 

Rekenmodel max. capaciteit Natuurpark  

Toeristische eenheden Verhuureenheden Maximum aantal eenheden 

100% 0% 275 

75% 25% 263 

50% 50% 250 

25% 75% 238 

0% 100% 225 

 

Kamperen in de wintermaanden is letterlijk kansloos in het dan kille en natte Noord-Holland 

Noord. De sfeer die de Bongerd voorstaat, is in de wintermaanden niet haalbaar met drassige 

grasvelden en een fauna in winterslaap. De gast die de Bongerd in het zomerseizoen bezoekt, 

kiest in de wintermaanden liever voor een relatief goedkope buitenlandse bestemming. De 

‘seizoenssluiting’ heeft bovendien als voordeel dat de Bongerd niet interessant is voor permanente 

bewoning, opvang van seizoenarbeiders en andere ‘sociale probleemoplossers’. 

 



 

F
le

x
ib

il
it

e
it

 e
n

 r
u

im
te

 

8 

 

De verhuurobjecten komen in onze visie te vallen onder de in 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2' 

genoemde kaders, te weten op hoofdlijnen: 

 

A. Recreatieverblijven, waaronder stacaravans, chalets, hooibergen en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen recreatieverblijven; 

B. Standplaatsen voor kampeermiddelen. 
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8. De economische- en werkgelegenheidscomponent 

 

Zoals eerder gezegd: exploitatie binnen het vigerende bestemmingsplan is in de nieuwe economie 

onmogelijk. Het traditionele kamperen is uit en de Bongerd moet zich aanpassen. Op dit moment is 

het Natuurpark een jaarlijks terugkerende kostenpost zonder economische revenuen, terwijl de 

economische potentie groot is. Als wij niet meebewegen met de markt, dan is sprake van 

kapitaalvernietiging en onnodig bedrijfsrisico. De aankoop van de gronden, het bouwen van de 

infrastructuur en aanleg van waterpartijen en beplanting is allemaal al afgerond. Deze investeringen 

dienen op korte termijn in rendement te worden omgezet.  

 

De aanpassingen aan de infrastructuur en het bouwen, plaatsen en inrichten van de verhuurobjecten 

hebben de komende jaren een relatieve economische impact. Anders is dat met de jaarlijkse 

exploitatie. De economische inbreng in de regio komt bij een 100 procent exploitatie per jaar op meer 

dan 4 miljoen euro. De werkgelegenheid – nu werken zo’n 120 mensen bij de Bongerd - groeit met 22 

arbeidsplaatsen.  

 

 

 

 

 

 

9. Tenslotte 

 

Deze notitie is geschreven om het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan te onderbouwen. 

Toepassing van de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2' op het totale park legt voor de 

Bongerd een solide basis onder een gezonde exploitatie van een modern vrijetijdspark. Stacaravan, 

toercaravan, toeristisch kamperen, verhuuraccommodatie, ‘glamping’, dagrecreatie, kunst en cultuur 

versterken elkaar binnen de door de overheid gestelde kaders. In de kern vraagt de Bongerd een 

flexibel bestemmingplan, waarmee de onderneming de komende decennia uit de voeten kan.  

 

 

 

 

Maximale flexibiliteit in het bestemmingsplan stelt ons in staat te bewegen binnen de gestelde kaders. 

Zo zou een deel van het bestaande ‘toeristische kamperen’ verplaatst kunnen worden naar het 

Natuurpark om de gasten meer ruimte per locatie te kunnen bieden. Veel hangt af van de behoefte 

die onze gasten hebben. En ook de Bongerd is niet meer in staat een zogenoemd vijfjarenplan te 

schrijven. De maatschappij verandert dusdanig snel, dat ook wij ons daaraan jaarlijks willen en 

moeten aanpassen.  

 

Onlangs bleek dat in de eerste maanden van dit jaar een geweldige vraag op gang is gekomen naar 

nieuwe stacaravans als vervanging van de bestaande, soms oude exemplaren. De fabrikanten van de 

stacaravans en chalets kunnen deze vraag niet aan, met als gevolg dat de branche te maken heeft 

met levertijden van ruim een half jaar. Tegelijkertijd is opvallend dat het traditionele kamperen en de 

vraag naar verhuuraccommodaties snel groeit en de vraag naar seizoenlocaties voor toercaravans 

afneemt. Toch: dit ‘gevoel van nu’ is geen basis voor het beleid in de toekomst. Het beeld fluctueert 

voortdurend, Morgen kan alles weer anders zijn. Daarop moet de Bongerd zijn voorbereid. Daarom 

ons verzoek: maximale flexibiliteit binnen de gestelde kaders. 

 

Daarnaast kan de Bongerd door de bestemmingswijziging bijdragen aan een gezond 
lokaal/regionaal winkelbestand en een leefbaar platteland. Meer gasten betekent immers meer 
bestedingen. 

De bestemmingswijziging is wenselijk om de eigen identiteit van de Bongerd te waarborgen.  
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Het bestaansrecht van de Bongerd is de afgelopen decennia bewezen. Dit is echter geen garantie voor 

de toekomst. Wij moeten ons blijven ontwikkelen. Leunen op de natuur of stedelijke voorzieningen 

zijn geen optie. We schreven het al eerder: de kwaliteit van ons eigen product blijft de basis voor de 

continuïteit van de Bongerd.   

 

Directie en medewerkers zijn trots op de Bongerd, gasten en bezoekers eveneens. De lokale en 

provinciale overheden zijn dat ook, maar ook dát is geen garantie voor de toekomst. Investeren in de 

continuïteit is de basis van het succes van morgen. Zo komen de werkgelegenheid en kwaliteit van 

het park niet in gedrang. 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard trekken de gasten van de Bongerd de regio in, genieten zij van de bossen en het strand, 

shoppen zij in de steden en bezoeken zij musea en andere toeristische centra. Maar de Bongerd blijft 

de basis van het bezoek aan Noord-Holland. 

 

De doelgroep van de Bongerd is en blijft helder, maar tegelijkertijd onderhevig aan maatschappelijke 

veranderingen. Was het in het verleden de omschrijving: ‘kinderen tot en met 12 jaar met hun 

ouders’, voor 2019 is dat in ‘kinderen tot en met 10 jaar met hun (groot) ouders’. Kinderen worden 

weliswaar sneller volwassen, maar blijven op de Bongerd op de eerste plaats komen. De groep 

‘grootouders’ die op vakantie gaat met hun kleinkinderen neemt jaarlijks toe. Dit geldt zowel in de 

korte vakanties en weekeinden als aan het begin en einde van het hoogseizoen, als de ouders nog 

verplichtingen hebben bij hun werkgever. Daarnaast is het ook vaak de oplossing voor de 

eenoudergezinnen. 

 

De Bongerd mikt kortom niet op een nieuwe doelgroep, maar wil de bestaande doelgroep (de veelal 

Nederlandse toerist) koesteren en verrassen. Nieuwe, eigentijdse en onderscheidende voorzieningen 

zijn daarvoor noodzakelijk. Daarbij hebben we ook gekeken naar de ecologische impact van onze 

plannen. Door niet op verre buitenlanden te mikken, beperken we de belasting van het 

verkeersnetwerk en het milieu. Zo hopen we onze gasten met een bijzonder product nog meer te 

verleiden om in de eigen provincie (78 procent van de vaste gasten en 58 procent van de toeristische 

gasten komt uit Noord-Holland) te recreëren. Honderden extra bomen en struiken dragen verder bij 

aan een natuurlijke ‘groenbeleving’. 

 

De Bongerd is in de regio (en heel Noord-Holland) uniek. Een vergelijkbaar toeristisch product met 

een zelfde specifieke thematische inrichting en exploitatie is in de wijde omtrek niet te vinden. Ook de 

nieuwe verblijven worden gerealiseerd vanuit deze filosofie. Zij zijn daarmee een versterking van het 

bestaande aanbod en bedienen een geheel eigen doelgroep/markt.  

 

De Bongerd voorziet in de marktbehoefte van een specifieke doelgroep (een bewezen uitgekiend 

recreatieconcept) waarvoor in de regio verder geen concurrerende concepten worden aangeboden. 

Het betreft hier het doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van een gezond recreatiebedrijf. 

De onvoorwaardelijke keuze voor kwaliteit en continuïteit maakten wij als onderneming jaren geleden 

al. Alles wat wij hebben opgebouwd, is daarop terug te voeren. Nu vragen wij de overheid 

toestemming op dit fundament flexibel te mogen voortbouwen. 

 

 

De Bongerd is geworden wat het nu is door het ontwikkelen van een duidelijke visie en 
toekomststrategie. De Bongerd leunt niet op een naastgelegen bos, strand, stad of natuurgebied. 
Nee, de Bongerd staat - we merkten het al eerder op - volledig op eigen benen en is erin 
geslaagd op een ‘Z’-locatie succesvol en uniek te zijn. 
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Advies Vrijgeven. 

 

 

 

Vervolgtraject Handhaven dubbelbestemming Waarde- Archeologie 4. 

Geen. 

 

Archeologisch Advies 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Schagen (contactpersoon: Philippine Brouwer) is gekeken naar het 

aspect archeologie met betrekking tot het concept Bestemmingsplan Natuurpark de Bongerd1 in 

Tuitjenhorn, gemeente Schagen. 

Natuurpark de Bongerd heeft bij de herziening de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 1' 

gekregen, inhoudende dat kamperen uitsluitend in de oorspronkelijke vorm mogelijk is. Om 

innovatie van het kampeergebied mogelijk te maken wordt de bestemming 'Recreatie - 

Verblijfsrecreatie 1' omgezet naar de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2'. Door deze 

herbestemming zijn nieuwe vormen van kamperen mogelijk en kan Campingpark de Bongerd 

worden aangepast aan de wensen van nu en de nabije toekomst. 

 

In dit document wordt kort ingegaan op het archeologisch onderzoek dat in het verleden heeft 

plaatsgevonden en tevens een tekstvoorstel gedaan voor paragraaf 4.4 van het bestemmingsplan. 

                                                 
1 Bügel Hajema 2018; NL.IMRO.0441.BPREC2009BONGERD-CO01. 
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Afbeelding 1. Ligging plangebied op een luchtfoto (rode stippellijn, bron: PDOK). 
 

 
Afbeelding 2. Ligging plangebied op de Beleidskaart Archeologie (zwarte stippellijn). 
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2. Beleidskaart Archeologie 

In de toelichting van de beleidsnota cultuurhistorie staat aangegeven dat er in het oostelijke deel 

van de voormalige gemeente Harenkarspel zones voorkomen die sinds de Prehistorie lager en 

natter liggen dan het westelijke deel.2 Voor deze lager zone geldt een middelhoge verwachting. Dit 

is vertaald in een vrijstellingsgrens van 2.500 m2 en dieper dan 50 cm. In het bestemmingsplan is 

een dubbelbestemming Waarde-Archeologie opgenomen die dezelfde vrijstellingsgrens heeft. 

Binnen deze zone zijn de bekende terpen als terreinen van zeer hoge waarde aangegeven. 

 

  
Afbeelding 3. Ligging plangebied geprojecteerd op huidige topografie en Kadastrale minuut uit 1819. 

 

 
Afbeelding 4. Ligging plangebied (rode stippellijn) op topografische kaart uit 1950 en 1970. De gevolgen van de 

ruilverkaveling zijn goed zichtbaar. 

 

 

                                                 
2 Nyst e.a. 2011. 
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3. Cultuurhistorische achtergrond 

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op de kaart van Dou (1651-1674) staat geen bebouwing of 

nadere inrichting binnen het plangebied aangegeven. Op de kadastrale minuutkaart uit 1819 (afb. 

3) staat eveneens geen bebouwing aangegeven.  

De ruilverkaveling het Geestmerambacht is uitgevoerd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. 

Hierbij zijn sloten gedempt, terpen afgegraven en nieuwe wegen aangelegd. Deze ingrepen hebben 

grote gevolgen gehad voor het bodemarchief (afb. 4). De Kerksloot en Buttersloot aan de westzijde 

van het plangebied zijn gedempt. 

 

 

Afbeelding 5. Ligging plangebied (zwarte stippellijn) met Archis onderzoeksmeldingen in de directe omgeving. 

 

4. Archeologisch onderzoek in het verleden 

In 2005 en 2006 heeft Hollandia twee archeologische bureauonderzoeken uitgevoerd in het 

plangebied.3  

Op basis van deze bureauonderzoeken worden vindplaatsen uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen 

verwacht. Deze bevinden zich onder een middeleeuws kleidek. Alleen bij grotere 

graafwerkzaamheden is destijds een archeologisch booronderzoek aanbevolen. Dit heeft niet 

plaatsgevonden.  

Verder geeft Hollandia aan dat: “De geologische situatie doet vermoeden dat het om vondsten gaat 

die oorspronkelijk op een hoger gelegen, maar inmiddels verdwenen veendek gaat. De kansen op 

archeologische sporen is daardoor gering, maar de kans op de aanwezigheid van vondsten is 

reëel.”  

In 1999 heeft ten behoeve van de woningbouwlocatie Tuitjenhorn (afb. 5) een archeologisch 

onderzoek plaatsgevonden in de vorm van een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek.4 

                                                 
3 Floore & Vaars 2005; Vaars &de Koning 2006 



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

 

 
Pagina 5 van 6 

 
Archeologie West-Friesland   |   Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn   |   Postbus 603, 1620 AR Hoorn 

 
Carla Soonius: 06-25272867 / c.soonius@hoorn.nl   |   Michiel Bartels: 06-30468593 / m.bartels@hoorn.nl 

www.archeologiewestfriesland.nl 

Bij het booronderzoek is geen veenlaag of bewoningslaag aangetroffen. De overige onderzoeken 

zichtbaar op afb. 5 betreffen bureauonderzoeken. 

 

5. Enkele losse opmerkingen bij paragraaf 4.4 

Omgevingswet gaat in 2021 (of nog later) in. Tot dan geldt een overgangsregeling. 

Bij plannen groter dan 2.500 m2 en dieper dan 50 cm dient een Archeologische Quickscan 

vervaardigd te worden. In een dergelijke quickscan worden de geplande ingrepen afgezet tegen de 

te verwachten waarden.  

In de tekst wordt de Leidraad uit 2010 gebruikt. In april 2018 is de nieuwe leidraad vastgesteld. Op 

de website https://leidraadlc.noord-holland.nl/ensembles/west-friesland-west/ is een en ander 

terug te vinden over West-Friesland-west. 

Het plangebied Natuurpark de Bongerd ligt in het ruilverkavelde middendeel van het ensemble 

West-Friesland-west (afb 6).  

De conclusie in paragraaf 4.4.3 is correct verwoord. 

 

Afbeelding 6. Cultuurhistorische indeling (Bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018). 

 

6. Conclusie & advies 

Grote bodemverstorende ingrepen (graven waterpartijen) zijn niet voorzien.  

Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot 

het aspect archeologie.  

 

                                                                                                                                                         
4 Soonius 1999: Archis onderzoeksmelding 2034203100. 
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De dubbelbestemming Waarde-Archeologie dient te worden gehandhaafd ter bescherming van 

eventueel aanwezige archeologische resten onder het laatmiddeleeuwse kleidek.  

 

7. Bronnen 

Archis 3.0 

 

Bügel Hajema, 2018. Bestemmingsplan Natuurpark de Bongerd (concept). Gemeente Schagen. 

NL.IMRO.0441.BPREC2009BONGERD-CO01. 

 

Vaars, J.P.L & P.M. Floore, 2005. Archeologisch booronderzoek Campingpark de Bongerd, 

Tuitjenhorn, gemeente Harenkarspel. Hollandia reeks nr. 68. Hollandia Archeologen, Zaandijk. 

 

Nyst, C.L., E.J. van Rooijen & J.M. van der Veen, 2011. Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente 

Harenkarspel, Stichting Cultuurcompagnie Noord-Holland, Alkmaar. 

 

Provincie Noord-Holland, 2018. Prachtlandschap Noord-Holland. Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie 2018. (https://leidraadlc.noord-holland.nl).  

 

Soonius, C. M., 1999. Woningbouwlocatie Tuitjenhorn en Warmenhuizen, gemeente Harenkarspel; 

een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI). RAAP-rapport 475. RAAP Archeologisch 

Adviesbureau. Amsterdam. 

 

Vaars, J.P.L & J. de Koning, 2006. Tweede archeologisch bureauonderzoek Campingpark de 

Bongerd, Tuitjenhorn, gemeente Harenkarspel. Hollandia reeks nr. 93. Hollandia Archeologen, 

Zaandijk. 

 

8. Geldigheid 

Indien de (bodemroerende) bouwplannen voor dit project worden gewijzigd na advisering, dan 

dienen de nieuwe bouwplannen te worden voorgelegd aan Archeologie West-Friesland, zodat deze 

opnieuw kunnen worden beoordeeld. Het voorgaande advies vervalt daarmee. 

 

Dit archeologisch advies heeft een geldigheid van 2 jaar. Na verloop van deze periode wordt het 

advies ongeldig en dient bij ontwikkelingen een nieuw archeologisch advies te worden 

aangevraagd. Dit geldt ook voor ongewijzigde bouwplannen. 

 

Bovenstaand archeologisch advies is daarmee geldig tot:    24-04-2020 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van de Camping de Bongerd heeft Ecoresult B.V. een natuurtoets uitgevoerd voor het 

plangebied genaamd: Bongerdlaan 3, Tuitjenhorn. De aanleiding is de herbestemming (van een deel 

van het natuurpark). Het gaat hier om het wijzigen van de bestemming van ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatie 1’ naar ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 2’(zie verder hoofdstuk 3.2). Deze werkzaamheden 

of het nieuwe gebruik kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en 

natuurgebieden. Wet- en regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden 

overtreden. Deze natuurtoets zoomt in op de (mogelijke) effecten door de activiteiten en op welke 

wijze gehandeld dient te worden. 

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de geplande 

werkzaamheden kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna. In het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of een negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere 

provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het kader van de Verordening 

ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. Vervolgens wordt 

het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden per beschermingsregime de 

5



voor het plangebied relevante beschermde gebieden en beschermde soorten beschreven en 

beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van dit oriënterend onderzoek samengevat en wordt 

(indien van toepassing) geadviseerd welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten wordt met 

een bronvermelding en een fotobijlage van het plangebied ten tijde van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een vervanging 

en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de 

Flora- en Faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 

januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op 

te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-gebieden. 

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden 

worden bepaalde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de 

biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf ) mogen deze instandhoudingsdoelstellingen 

niet in gevaar brengen. 

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen 

(zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde 

Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten 

die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde 

soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke 

provincie (een aantal) algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel 

geldt altijd voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen 

(binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren 

te voorkomen2. 

1 www.rvo.nl
2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet en richt zich 

op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en 

gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van 

een kapverbod. In deze natuurtoets blijft de bescherming van houtopstanden buiten beschouwing.

2.2 Verordening ruimte 

In de verordening ruimte is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als de Ecologische 
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Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime Nationaal 
beschermde soorten (andere 
soorten) § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk 
te doden of te vangen.

Art 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.

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben.

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen.

Art 3.1 lid 4 en lid 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.

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.

Art 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.

Art 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.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via het planologisch kader. Het NNN is verankerd in 

de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale Verordening ruimte zijn verwerkt. Het 

ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” principe en is gericht op ‘behoud, herstel en 

ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’ van het NNN.

Naast het NNN kan de provincie planologische bescherming aan gebieden toekennen door hen aan te 

wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of “bijzondere provinciale landschappen”. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van belangrijke weidevogelgebieden. Het NNN kent geen 

uniform beschermingsregime. Iedere provincie kan een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld 

compensatie. Het beschermingsregime van overige op provinciaal niveau beschermde gebieden kan 

sterk verschillen tussen provincies.
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied betreft een ingericht recreatieterrein in het noordwestelijk deel van Camping de 

Bongerd te Tuitjenhorn, gemeente Tuitjenhorn, provincie Noord-Holland.

3.2 Beschrijving

• Het plangebied bestaat uit een groengebied ingericht met bomen struiken en smalle 

watergangen. Het terrein is ingericht als campingterrein met vakken die van elkaar gescheiden 

zijn door hagen en struiken. De beplanting bestaat uit struiken tot 4 meter hoog, bomen tot 

maximaal 8 meter hoog (zwarte elzen) en begroeide (riet) oevers. In twee bomen zijn 

eksternesten aanwezig. De dichtste beplantingen zijn aanwezig langs de randen van het 

plangebied. Het middendeel minder dicht beplant, hier zijn enkele hagen en bomen aanwezig.

• Het plangebied wordt in de huidige staat gebruikt als recreatiegebied.

• Bebouwing is in en grenzend aan het plangebied afwezig.

11

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd), voor de regionale ligging, zie 
kaartinzet rechtsboven. Bron: PDOK



• Open water is aanwezig in de vorm van smalle watergangen tot 3 meter breed. Rondom het 

plangebied liggen bredere watergangen tot 15 meter breed.

• Verlichting is in het plangebied afwezig.

Wegens technische mankementen zijn foto’s van het plangebied niet aanwezig.

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

De bestemming van het plangebied wordt gewijzigd van de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 

1’ naar ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 2. Door de bestemmingsplanwijziging kunnen in het plangebied 

luxere vormen van recreatie worden ontwikkeld. In het plangebied worden luxe, zelfvoorzienende, 

chalets geplaatst op de open terreinen tussen de beplantingen in. De huidige padenstructuur zal 

grotendeels worden aangehouden. De beplantingen in het plangebied blijven behouden, mogelijk zal 

in het middendeel een enkele boom of struweel worden weggenomen. Een concreet inrichtingsplan is 

nog niet bekend.

3.4 Planning 

De exacte planning van de voorgenomen ontwikkelingen is op dit moment nog niet bekend.
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4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000

Het meest dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Schoorlse duinen, gelegen ca. 6,2 km ten 

zuidwesten van het plangebied3 (Afbeelding 2). Invloeden (ook van buitenaf ) mogen de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden niet in gevaar brengen. Negatief effect (door 

bijv. emissie, verandering hydrologie, geluid, trilling of verlichting) op bovengenoemd gebied valt uit te 

sluiten op basis van de afstand van dit gebied tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier 

zullen plaatsvinden. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. Daarmee hoeft geen vergunning 

als bedoeld in artikel 2.7 van de Wnb te worden aangevraagd. 

4.2 Verordening ruimte 

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland 

Het meest dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een natuurterrein 

rondom de Ringvaart, ca. 1,6 km ten oosten van het plangebied4 (Afbeelding 3). Op basis van de 

afstand van dit gebied tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden 

valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) negatieve impact op de wezenlijke 

waarden en kenmerken van bovengenoemd gebied. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk.

3 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
4 https://maps.noord-holland.nl
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Afbeelding 2: Dichtstbijzijnde Natura 2000 (gearceerd) en belangrijk weidevogelgebied 
(lichtgroen) in de omgeving van het plangebied (globaal rood omcirkeld). Bron: 
https://maps.noord-holland.nl

Afbeelding 3: Dichtstbijzijnde NNN (donkergroen) en EVZ (blauwe stippellijn) in de omgeving 
van het plangebied (globaal rood omcirkeld). Bron: https://maps.noord-holland.nl



4.2.2 Belangrijke weidevogelgebieden

Het poldergebied ca. 3,6 km ten westen van het plangebied is bestemd als Belangrijk 

weidevogelgebied (Afbeelding 2). Op basis van de afstand van dit gebied tot het plangebied en de 

aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden valt uit te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) 

negatieve impact op bovengenoemd gebied. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk.
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5 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

5.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 22-02-2017 door K. van Veen, ecologisch deskundige5 

bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van een verrekijker vanaf de 

openbare weg onderzocht.

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd om een indruk te krijgen over de 

aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. In dit rapport gepresenteerde NDFF-

waarnemingen zijn maximaal 5 jaar uit. 

Voor zover bekend zijn andere bronnen met relevante informatie afwezig of voegen niets extra's toe op 

de NDFF data en het veldbezoek. Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was 

een goede inschatting van de potenties en aan- of afwezigheid van de beschermde soorten te maken. 

5 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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5.2 Soorten Vogelrichtlijn

5.2.1 Bronnenonderzoek

5.2.2 Verkennend veldonderzoek

5.2.2.1 Jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde 

nesten in gebouwen. Bebouwing is in en direct grenzend aan het plangebied afwezig.

Het plangebied is ongeschikt voor vogels met jaarrond beschermde nesten in bomen. In het 

plangebied zijn twee oude eksternesten aangetroffen in zwarte elzen. Beide nesten waren deels 

uitgewaaid en vertoonden geen tekenen van recente uitbouw. Onder de bomen is gezocht naar 

sporen van aanwezigheid van uilen of roofvogels (braakballen, poepstrepen, prooiresten, veren), deze 

zijn niet aangetroffen. Derhalve is aanwezigheid uitgesloten

Het plangebied is geschikt als functioneel leefgebied voor roofvogels en uilen maar heeft op voorhand 

geen essentiële functie. Rondom het plangebied is voldoende geschikt leefgebied aanwezig in de 
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S o o r t S o o r t g r o e p A f s t a n d
Boomvalk Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Buizerd Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Havik Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Huismus Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Kerkuil Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Ooievaar Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Ransuil Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Roek Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Sperwer Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Steenuil Vogels met vaste rust of verblijfplaats 0 - 1 km
Wespendief Vogels met vaste rust of verblijfplaats 1 - 5 km

Tabel 2: Waargenomen vogels met vaste rust- of verblijfplaatsen binnen een afstand van 5 km 
van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd op 27-02-2017



vorm van akkers, weilanden en groenstructuren die door roofvogels en uilen gebruikt kunnen worden 

om te jagen.

5.2.2.2 Categorie 5 soorten 

Het plangebied is geschikt voor categorie 5 soorten, te weten ekster. In het plangebied zijn twee oude 

nesten van ekster en één bezet nest van ekster aangetroffen.

5.2.2.3 Algemene broedvogels

Het plangebied is geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels (struik- en boombroeders). 

Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen tijdens het broedseizoen (grofweg 15 maart t/m 15 

augustus) onder de bescherming van de Wnb. Verscheidene algemene vogelsoorten zijn 

waargenomen in en om het plangebied tijdens het veldbezoek waaronder: merel, groenling, putter, 

heggemus, roodborst.

5.2.3 Effectbeoordeling en toetsing

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde 

nesten in bomen en gebouwen. Aanvullend onderzoek is niet nodig. Het aanvragen van een 

ontheffing of het treffen van aanvullende maatregelen is niet nodig.

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels en categorie 5 

soorten. Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van de wet. Het betreft lokaal en regionaal algemene vogels. 

Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van algemene 

vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) 

door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). 

Broedvogels die zich in het plangebied vestigen na de uitvoeringsperiode en onderhevig aan het 

nieuwe gebruik (campingterrein) zijn aanwezig ondanks de aanwezigheid van mensen.
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5.3 Soorten Habitatrichtlijn 

5.3.1 Bronnenonderzoek

5.3.2 Verkennend veldonderzoek

5.3.2.1 Vleermuizen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen gebouwbewonende vleermuizen. 

Bebouwing is in en direct grenzend aan het plangebied afwezig.

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. In 

geen van de bomen zijn boomholten of scheuren aanwezig.

Het plangebied is geschikt als functioneel leefgebied voor vleermuizen (foerageergebied).

5.3.2.2 Overige Habitatrichtlijn soorten

Het plangebied is ongeschikt voor de habitatrichtlijnsoorten rugstreeppad, zandhagedis en bruinvis. In 

het plangebied zijn geen ondiepe (tijdelijke) poelen en zijn geen zandige gebieden aanwezig waardoor 

aanwezigheid van rugstreeppad en zandhagedis is uitgesloten. Dichtstbijzijnde waarnemingen van 

zandhagedis bevinden zich aan de randen van de zandgronden/duingebied rondom de bebouwde 

kom van Schoorl, hemelsbreed op meer dan 5 kilometer afstand tot het plangebied (5,3 km). De NDFF 

gaat echter uit van waarnemingen in kilometerhokken en niet op puntlocaties, derhalve staat 

zandhagedis binnen de 5 kilometer tot het plangebied weergegeven in de NDFF. 

Bruinvis is eenmalig waargenomen binnen 5 kilometer afstand tot het plangebied. Dit betrof een 
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S o o r t S o o r t g r o e p A f s t a n d
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren 0 - 1 km
Rosse vleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Rugstreeppad Amfibieën 1 - 5 km
Zandhagedis Reptielen 1 - 5 km
Bruinvis Zoogdieren 1 - 5 km
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Meervleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Tweekleurige vleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Watervleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Tabel 3: Waargenomen habitatrichtlijnsoorten binnen een afstand van 5 km van het 
plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 27-03-2018.



juveniel verdwaald in het Noordhollandsch Kanaal. Groot open water in verbinding met de zee voor 

bruinvis is afwezig. Derhalve is aanwezigheid uitgesloten. 

5.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

In deze effectbeoordeling worden uitsluitend de habitatrichtlijnsoorten behandeld waarvoor het 

plangebied – op basis van dit oriënterende onderzoek – potentie biedt. In dit geval betreft dit potentie 

voor functioneel leefgebied van vleermuizen. 

Het plangebied is geschikt als functioneel leefgebied voor vleermuizen. Met name de randen van het 

plangebied zijn geschikt als foerageergebied en (niet essentiële) vliegroute. Negatieve effecten als 

gevolg van de ontwikkelingen zijn echter op voorhand uitgesloten. Door de ontwikkelingen wordt het 

plangebied ingevuld worden met luxere vormen van verblijfsrecreatie zoals stacaravans en chalets. De 

huidige inrichting met beplantingen (bomen, struiken) en watergangen zal onaangetast blijven. De 

aanwezigheid van de nieuwe accommodaties zal in beperkte mate zorgen voor meer licht en geluid, 

met name in het centrale deel van het plangebied. Het plangebied zal ondanks de nieuwe activiteiten 

niet zijn functie verliezen als foerageergebied of vliegroute waardoor negatieve effecten zijn 

uitgesloten.

5.4 Nationaal beschermde soorten

5.4.1 Bronnenonderzoek NDFF

21



5.4.2 Verkennend veldonderzoek

5.4.2.1 Vaatplanten

Het groen in en rondom het plangebied bestaat enkel uit aangeplante struiken en bomen op 

voedselrijke kleigrond. De ruimten tussen deze hoger opgaande beplantingen wordt beheerd door 

middel van gazonbeheer. Geschikt habitat voor soorten als dennenorchis en kartuizer anjer is derhalve 

afwezig.

5.4.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied is potentieel geschikt als functioneel leefgebied voor wezel, hermelijn en bunzing. 

Geschikt leefgebied is aanwezig in de vorm van een groengebied met een gevarieerde beplanting van 

bomen en struikgewas, smalle watergangen en begroeide (riet)oevers. Konijnenholen, takkenrillen, 

liggende boomstammen of boomholten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Aanwezigheid 
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Soort Soortgroep Afstand

Kleine watersalamander Amfibieën 0 - 1 km ja
Meerkikker Amfibieën 0 - 1 km ja
Grote leeuwenklauw Vaatplanten 0 - 1 km nee
Bosmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja
Egel Zoogdieren 0 - 1 km ja
Haas Zoogdieren 0 - 1 km ja
Hermelijn Zoogdieren 0 - 1 km nee
Huisspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja
Veldmuis Zoogdieren 0 - 1 km ja
Vos Zoogdieren 0 - 1 km ja
Wezel Zoogdieren 0 - 1 km nee
Bastaardk ikker Amfibieën 1 - 5 km ja
Bruine kikker Amfibieën 1 - 5 km ja
Gewone pad Amfibieën 1 - 5 km ja
bruine eikenpage Insecten - Dagvlinders 1 - 5 km nee
grote vos Insecten - Dagvlinders 1 - 5 km nee
Dennenorchis Vaatplanten 1 - 5 km nee
Kartuizer anjer Vaatplanten 1 - 5 km nee
Boommarter Zoogdieren 1 - 5 km nee
Bunzing Zoogdieren 1 - 5 km nee
Dwergmuis Zoogdieren 1 - 5 km ja
Eekhoorn Zoogdieren 1 - 5 km nee
Konijn Zoogdieren 1 - 5 km ja
Ree Zoogdieren 1 - 5 km ja
Woelrat Zoogdieren 1 - 5 km ja

Provinciale vrijstelling 
Noord-Holland

Tabel 4: Waargenomen Nationaal beschermde soorten (Andere soorten § 3.3 Wnb) binnen 
een afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp, geraadpleegd 27-
03-2018.



van vaste rust- en verblijfplaatsen kan echter niet worden uitgesloten. Verblijfplaatsen van wezel en 

hermelijn kunnen zich bevinden in (oude) muizenholen of molshopen.

Het plangebied is ongeschikt voor boommarter en eekhoorn. Grotere houtopstanden, bos en 

boomholten zijn niet aanwezig. De hoogste bomen betreffen zwarte elzen van maximaal 8 meter 

hoog.

Het plangebied is verder enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten zoogdieren waarvoor in 

Noord-Holland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. egel en verschillende soorten muizen.

5.4.2.3 Dagvlinders

Het plangebied is ongeschikt voor volgens het bronnenonderzoek in de omgeving aanwezige grote 

vos en eikenpage. De grote vos is een zwervende soort in Nederland zonder vaste 

voortplantingsgebieden. In het plangebied zijn tevens geen vochtige wilgenbossen aanwezig als 

leefgebied voor de soort. Aanwezigheid van eikenpage is uitgesloten wegens de afwezigheid van 

bosgebied met eiken.

5.4.2.4 Amfibieën en reptielen

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten amfibieën waarvoor in Noord-

Holland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de bruine kikker, bastaardkikker, meerkikker 

en gewone pad.

5.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is potentieel geschikt als vaste rust- en verblijfplaats en functioneel leefgebied voor 

bunzing, wezel en hermelijn. Met name de dikker begroeide randzones van het plangebied en de 

oevers van de watergangen. Het plangebied heeft geen essentiële functie als foerageergebied voor de 

soorten. Het plangebied is gelegen aan de rand van Tuitjenhorn en omgeven door een camping terrein 

met groene structuren en akkerlandschap met begroeide oevers. Er is in de omgeving ten alle tijde 

voldoende geschikt habitat aanwezig waardoor negatieve effecten zijn uitgesloten. Verstoring van 

wezenlijke invloed door het toekomstig gebruik is redelijkerwijs uitgesloten. De groenstructuren in het 

plangebied blijven behouden. Enkel op de delen tussen de beplantingen worden chalets en 

infrastructuur gerealiseerd. De dekking in het plangebied blijft voor de potentieel aanwezige soorten 

behouden.
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Het plangebied is verder enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie 

Noord-Holland een vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wèl 

geldt voor deze soorten een meldingsplicht. Als gevolg van de planontwikkeling dient daarom een 

melding te worden gedaan bij Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord via het 

“Meldingsformulier vrijgestelde soorten”6. Tevens geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat 

indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoals gewone pad, egel, konijn en muizen zoveel 

mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of daar 

direct aan voorafgaand.

6 https://www.rudnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Meldingsformulier_vrijgestelde_soor
ten
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Algemeen

In opdracht van de Camping de Bongerd heeft Ecoresult B.V. een natuurtoets uitgevoerd voor het 

plangebied genaamd: Bongerdlaan 3, Tuitjenhorn. De aanleiding is de herbestemming (van een deel 

van het natuurpark). Het gaat hier om het wijzigen van de bestemming van ‘Recreatie – 

Verblijfsrecreatie 1’ naar ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 2’ (zie verder hoofdstuk 3.2). 

6.2 Beschermde gebieden 

6.2.1 Wet natuurbescherming

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op voorhand uit te 

sluiten dat de activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden zullen aantasten. 

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing of vergunning is niet 

nodig.

6.2.2 Verordening ruimte 

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op voorhand uit te 

sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en 

belangrijke weidevogelgebieden. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een 

vergunning is niet nodig.
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6.3 Beschermde soorten 

6.3.1 Soorten Vogelrichtlijn

6.3.1.1 Categorie 5 soorten en algemene broedvogels

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels en categorie 5 

soorten. Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van de wet. Het betreft lokaal en regionaal algemene vogels. 

Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van algemene 

vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) 

door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). 

Broedvogels die zich in het plangebied vestigen na de uitvoeringsperiode en onderhevig zijn aan het 

nieuwe gebruik (campingterrein) zijn aanwezig ondanks de aanwezigheid van mensen.

6.3.2 Soorten Habitatrichtlijn

6.3.2.1 Vleermuizen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouw- en boombewonende 

vleermuizen. De nieuwe inrichting en toekomstig gebruik zorgt niet voor negatieve effecten op de 

functie van het plangebied als potentieel foerageergebied en/of vliegroute. Negatieve effecten zijn 

uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing of het treffen van aanvullende maatregelen is niet 

nodig.

6.3.3 Nationaal beschermde soorten

6.3.3.1 Bunzing wezel en hermelijn

Het plangebied is potentieel geschikt als vaste rust- en verblijfplaats en functioneel leefgebied voor 

bunzing, wezel en hermelijn. De nieuwe inrichting en het toekomstig gebruik zorgen echter niet voor 

het verlies van functionaliteit van het plangebied voor deze soorten. Negatieve effecten zijn 

uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing of het treffen van aanvullende maatregelen is niet 

nodig.

26



6.3.3.2 Overige nationaal beschermde soorten

Het plangebied is verder geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie Noord-

Holland een vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wèl geldt 

voor deze soorten een meldingsplicht. Als gevolg van de planontwikkeling dient daarom een melding 

te worden gedaan bij Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord via het “Meldingsformulier 

vrijgestelde soorten. Tevens geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk 

schadelijke effecten op soorten zoals gewone pad, egel, en muizen zoveel mogelijk dienen te worden 

voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied 

indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand.
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7 Geraadpleegde bronnen 

7.1 Internet

Beschermde gebieden

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx

https://maps.noord-holland.nl

Nationale Databank Flora en Fauna

http://app.quickscanhulp.nl/

Natuurwetgeving en Soortenstandaards

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01#Hoofdstuk2

www.rvo.nl

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-

en-faunawet-ffw/ontheffing-vrijstelling/soortenstandaard/beschikbare

PDOK – Publieke Dienstverlening op de Kaart

http://pdokviewer.pdok.nl

Vleermuisprotocol 2017

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol
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 bestemmingsplan Natuurpark de Bongerd
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 bestemmingsplan Natuurpark de Bongerd

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Natuurpark de Bongerd van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0441.BPREC2009BONGERD-VA01 met de bijbehorende regels;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  archeologische waarden:

waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of 

bewoningssporen van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis 

voor de wetenschap of hun cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;

1.6  bebouwing:

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

1.7  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.8  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.9  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk;

1.10  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond 

en met uitsluiting van onderbouw en zolder, met dien verstande dat de hoogte van een 

bouwlaag niet meer mag bedragen dan 4 m;

1.11  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;
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1.12  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.13  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 

de grond;

1.14  chalet:

een vast kampeermiddel, bestaande uit hout of kunststof, zonder wielas en vaste 

verankering in de grond, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief dag- 

en/of nachtverblijf en niet als kampeermiddel valt aan te merken;

1.15  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.16  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;

1.17  gebruiksmogelijkheden:

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende 

bestemming te gebruiken;

1.18  hooiberghut:

een vast kampeermiddel in de vorm van een hooiberg, eventueel met eenvoudige 

voorzieningen zoals een douche en toilet;

1.19  kap:

een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5° met het horizontale vlak;

1.20  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 

waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied;

1.21  normaal onderhoud:

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed 

beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming 

behoren;

1.22  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals tranformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.

1.23  overkapping:

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met 

ten hoogste één wand;
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1.24  peil:

de hoogte van het afgewerkte omliggende terrein ter plaatse van het bouwwerk met dien 

verstande dat, indien het bouwwerk zal worden gebouwd op een nog onbebouwd 

perceel, deze hoogte ten hoogste 0,5 m ligt boven of beneden de hoogte van de kruin van 

de weg waarop het perceel wordt ontsloten, eventueel natuurlijk aanwezige 

reliëfverschillen buiten beschouwing gelaten.

Indien de hoogte van het afgewerkte terrein niet aan alle zijden van het bouwwerk gelijk is, 

wordt het peil gerekend vanaf het laagste punt van het omliggende afgewerkte terrein; 

incidenteel aangebrachte en ondergeschikte ophogingen en verdiepingen buiten 

beschouwing gelaten;

1.25  permanente bewoning:

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;

1.26  recreatief verblijf:

verblijf dat plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie;

1.27  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 

verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een 

erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.28  stacaravan:

een vast kampeermiddel, zelfstandig verrijdbaar, bestaande uit een lichte constructie en uit 

lichte materialen met wielas, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief 

dag- en/of nachtverblijf, die gedurende meerdere jaren op een kampeerterrein op dezelfde 

plaats blijft staan en als kampeermiddel valt aan te merken;

1.29  straat- en bebouwingsbeeld:

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate 

van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede 

verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding 

tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen 

bebouwing die ruimtelijk op elkaar is georiënteerd;

1.30  trekkershut:

een vast kampeermiddel met een eenvoudige constructie (zonder sanitaire voorzieningen) 

en beperkte omvang ten behoeve van een kortstondig recreatief nachtverblijf voor 

passanten;

1.31  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.
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1.32  verkeersveiligheid:

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer, die wordt bepaald door de 

mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) 

en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de 

gedragingen van verkeersdeelnemers.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels 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 bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, 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 kap:

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het 

hoogste punt van de kap;

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 scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk:

bij het bepalen van de oppervlakte worden overstekken aan buitenwerkse gevelvlakken 

meegerekend.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen - Afschermende beplanting

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Afschermende beplanting' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden van de 

afschermende bebossingsstroken rondom de recreatieterreinen;

b. paden;

c. nutsvoorzieningen;

d. sloten, poelen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen waterlopen en -partijen,

met de daarbijbehorende:

e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de 

bouwhoogte ten hoogste 5 m zal bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;

b. het dempen van sloten, poelen en/of andere waterlopen en/of -partijen;

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 

doeleinden.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

3.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 

omgevingsvergunning vereist:

a. het verwijderen van bomen en/of houtgewas;

b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

c. het graven, baggeren en/of verbreden van sloten, poelen en/of andere waterlopen 

en/of -partijen;

d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of 

communicatieleidingen.

3.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in lid 3.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
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3.4.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden.
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Artikel 4  Recreatie - Verblijfsrecreatie 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. 225 vaste kampeermiddelen, waaronder stacaravans, chalets, hooiberghutten en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen vaste kampeermiddelen; of

b. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:

1. sanitaire voorzieningen;

2. het onderhoud en het beheer;

c. vrijstaande bergingen bij vaste kampeermiddelen,

met de daarbijbehorende:

d. tuinen, erven en terreinen;

e. sport- en speelterreinen;

f. parkeervoorzieningen;

g. beplanting en bebossing;

h. water;

i. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Bebouwingsregeling

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing' 

worden geen bouwwerken gebouwd.

4.2.2  Vaste kampeermiddelen

Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder a genoemde bouwwerken gelden de volgende 

regels:

a. de oppervlakte van een vast kampeermiddel zal ten hoogste 70 m² bedragen;

b. de inhoud van een vast kampeermiddel zal ten hoogste 250 m³ bedragen;

c. de goothoogte van een vast kampeermiddel zal ten hoogste 3 m bedragen;

d. de bouwhoogte van een vast kampeermiddel zal ten hoogste 5 m bedragen, waarbij 

een tweede bouwlaag in de kap is toegestaan;

e. de onderlinge afstand tussen vaste kampeermiddelen zal ten minste 5 m bedragen;

f. de afstand tot de perceelgrens zal ten minste 2 m bedragen.

4.2.3  Gebouwen en overkappingen lid 4.1. onder c

Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder c genoemde gebouwen en overkappingen gelden 

de volgende regels:

a. de gezamenlijk oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 500 

m²; 

b. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,5 m bedragen;

c. de bouwhoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 12 m bedragen;

d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60º bedragen.

4.2.4  Vrijstaande bergingen

Voor het bouwen van vrijstaande bergingen bij vaste kampeermiddelen gelden de 

volgende regels:

a. per vast kampeermiddel zal ten hoogste één vrijstaande berging worden gebouwd;

b. de oppervlakte van een vrijstaande berging zal ten hoogste 8 m² bedragen;

 89



 bestemmingsplan Natuurpark de Bongerd

c. de oppervlakte van het dak van een vrijstaande berging zal ten hoogste 10 m² 

bedragen;

d. de bouwhoogte van een vrijstaande berging zal ten hoogste 3 m bedragen.

4.2.5  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden dat de 

bouwhoogte ten hoogste 10 m zal bedragen.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid en de woonsituatie, worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 4.2.2 onder a en d in die zin dat de oppervlakte van een vast 

kampeermiddel ten hoogste 100 m2 zal bedragen en de bouwhoogte van een vast 

kampeermiddel ten hoogste 6 m zal bedragen;

b. het bepaalde in lid 4.2.2 onder b in die zin dat de inhoud van een vast kampeermiddel 

ten hoogste 350 m³ zal bedragen;

c. het bepaalde in lid 4.2.2 onder c in die zin dat de goothoogte van een vast 

kampeermiddel ten hoogste 4,5 m zal bedragen;

d. het bepaalde in lid 4.2.2 onder e in die zin dat de onderlinge afstand tussen vaste 

kampeermiddelen minder dan 5 m bedraagt en toestaan dat vaste kampeermiddelen 

geschakeld worden gebouwd, waarbij per afwijking ten hoogste 4 vaste 

kampeermiddelen geschakeld gebouwd zullen worden;

e. het bepaalde in lid 4.2.5 in die zin dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 15 m.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gebouwen voor permanente bewoning;

b. het gebruik van gebouwen en kampeermiddelen voor de huisvesting van elders 

werkzaam zijnde seizoenarbeiders;

c. het gebruik van gronden voor standplaatsen voor (vaste) kampeermiddelen ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie uitgesloten - kampeermiddelen';

d. het gebruik van sanitaire voorzieningen bij een kampeermiddel anders dan ten behoeve 

van sanitair gebruik;

e. het verwijderen van terrein afschermende beplanting, anders dan in de vorm van 

normaal onderhoud.
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 4

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de 

grond aanwezige archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2500 m² en dieper dan 0,5 m onder het 

maaiveld, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door 

de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin:

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 

verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 

bewaard en/of gedocumenteerd.

5.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in lid 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden 

verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan 

de omgevingsvergunning voor het bouwen:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische 

monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

5.3.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en), een 

omgevingsvergunning vereist:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het rooien of vellen van houtopstanden;

c. de aanleg van verhardingen;

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;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden;

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.
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5.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in lid 5.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden 

uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;

d. niet dieper gaan dan 0,5 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 

2500 m² beslaan.

5.3.3  Voorwaarden

De in lid 5.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.

5.3.4  Onderzoeksplicht

Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat door de aanvrager een rapport 

is overgelegd waarin:

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 

verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 

bewaard en/of gedocumenteerd.

5.3.5  Beoordelingscriteria

Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de 

beoordeling van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.

5.3.6  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien uit het in lid 5.3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, 

kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de 

omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische 

monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.4  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.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Bouwen binnen bestemmingsgrenzen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bestemmingsvlakken 

worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, alsmede 

erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen 

buiten beschouwing gelaten, mits de bestemmingsgrens met niet meer dan 1,5 m wordt 

overschreden.

7.2  Maximale bouwhoogte

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van 

gebouwen, worden plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 

lichtkappen, buiten beschouwing gelaten, mits:

a. de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het dakvlak 

bedraagt;

c. de verhoging leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale 

(bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten 

bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

b. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of 

vliegtuigen;

c. het storten van puin en afvalstoffen;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

8.2  Parkeren

8.2.1  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 de normen die zijn opgenomen in de Nota 

Parkeernormen Schagen 2016, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode.

8.2.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 8.2.1 is niet van toepassing indien: 

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of

b. op andere geschikte wijze de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien,

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 

plaatse. 

8.2.3  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 

laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist 

en aangelegd op grond van artikel 8.2.1 of 8.2.2 niet in stand wordt gelaten.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  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 voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 9.1 sub a een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het lid 9.1 sub a met maximaal 10%.

c. Lid 9.1 sub 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.

9.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 9.2 sub 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 in lid 9.2 sub 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. Lid 9.2 sub 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 10  Slotregels

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Natuurpark de Bongerd' van de gemeente Schagen.
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