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1. INLEIDING  
 
 
1.1 Aanleiding  
Al ruim tien jaar zijn er plannen voor een nieuwe woningbouwlocatie in het dorp Schagerbrug. De 
beoogde woningbouwlocatie Buitenvaert is opgenomen in het Kwalitatief Woningbouwprogramma van 
de regio Kop van Noord-Holland (KWK) en sluit aan op gemeentelijk woonbeleid en 
beeldkwaliteitsplan Dorpen Langs de Grote Sloot.  
 
Op de planlocatie geldt het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe van de gemeente Schagen (deels 
onherroepelijk 2016). Het initiatief is in strijd met de vigerende planologische regeling. De gemeente 
staat echter positief tegenover de beoogde ontwikkeling en biedt met het voorliggende 
bestemmingsplan een passend juridisch planologisch kader, waarbinnen de ontwikkeling kan 
plaatsvinden. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt een woongebied van maximaal 40 
woningen tot 2020 in de dorpsrand van Schagerbrug mogelijk gemaakt. De opzet van het 
bestemmingsplan is afgestemd op de actuele wet- en regelgeving en op de systematiek van recent 
opgestelde bestemmingsplannen in de gemeente Schagen. 
 
De voorliggende toelichting bij het bestemmingsplan motiveert, dat op het gebied van beleid, 
ruimtelijke kwaliteit, milieutechnisch onderzoek, economische haalbaarheid en afweging van 
maatschappelijke belangen medewerking kan worden verleend aan de ontwikkeling van dit 
woningbouwplan.  
 
 

1.2 Plangebied 
De beoogde planlocatie woongebied Buitenvaert ligt aan de noordzijde van de Schagerweg, 
aansluitend aan de nieuwe lintbebouwing langs deze weg en de erven langs de Grote Sloot (zie 
afb.1). Buitenvaert ligt in het vierde kwadrant van Schagerbrug (zie afb.2). De omvang is ca. 2,8 ha. 
  

 
afb.1   Ligging in vierde kwadrant van Schagerbrug (kaart ca. 2015, bron: topotijdreis.nl) 
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afb.2   Ligging ten noorden van de Schagerweg en ten westen van de Grote Sloot (plangrens indicatief, bron: googlemaps) 
 
 
1.3 Geldende juridische regeling 
Het perceel valt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ (vastgesteld 18 mei 2016) van de 
gemeente Schagen en heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch’, de dubbelbestemmingen ‘Waarde – 
archeologie 5’ en ‘Waterstaatswerken’. Hiernaast zijn de aanduidingen ‘Weidevogelleefgebied’, met 
gedeeltelijk een agrarisch bouwvlak, en ‘Bollenconcentratiegebied’ van toepassing. Het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ is een conserverend plan. Nieuwe ontwikkelingen zijn hierin 
niet meegenomen (zie afb.3).  
 

 
afb.3   Uitsnede uit het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Zijpe (bron: ruimtelijkeplannen.nl)  
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Binnen de bestemming ‘Agrarisch’ is gedeeltelijk een bouwvlak aanwezig. Er is geen sprake meer van 
een agrarisch bedrijf. De voormalige agrarische bedrijfswoning is nu een burgerwoning en bij de 
herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ had het agrarisch bouwperceel de 
bestemming ‘Agrarisch’, zonder bouwvlak, moeten krijgen1. 
 
Het realiseren van het woongebied Buitenvaert is in strijd met de bestemming ‘Agrarisch’, omdat 
woningen niet zijn toegestaan binnen de agrarische bestemming.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan is bedoeld om de huidige agrarische bestemming om te zetten 
naar een woonbestemming. Binnen het plangebied zal veel aandacht worden besteed aan een goede 
landschappelijke inpassing van de nieuwe woningen.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding met bijbehorende regels en een 
toelichting. De regels en de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van het 
bestemmingsplan.  
 
Het wijzigen van een bestemming op een planlocatie dient samen te gaan met een goede ruimtelijke 
onderbouwing. In een dergelijke onderbouwing dient uiteengezet te worden of er vanwege de 
voorgenomen ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In de voorliggende 
toelichting van het bestemmingsplan is de uitvoerbaarheid van het planvoornemen in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening aangetoond.  
 
De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit zeven hoofdstukken: 
1. Inleiding 
2. Planbeschrijving aan de hand van de bestaande situatie en de beoogde ontwikkeling.  
3. De hoofdlijnen van de voor de planlocatie relevante beleidskaders van hogere overheden, de 

provincie Noord-Holland, de regio Kop van Noord-Holland en de gemeente Schagen.  
4. Het ruimtelijk kader ‘landschap en cultuurhistorie’ waarbinnen ontwikkelingen in dit gebied 

plaats kunnen vinden. De beeldkwaliteitsplannen ‘Dorpen langs de Groote Sloot’ en 
‘Buitenvaert’ (zie bijlage 2 en 3) vormen hiervoor een belangrijke basis. 

5. Afweging van de verschillende omgevingsaspecten, beoordeling uitvoerbaarheid plan en 
toets aan wet- regelgeving op het gebied van o.a. geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid, bedrijfszonering, water, flora en fauna, archeologie en duurzaamheid. Een 
belangrijke invalshoek in dit hoofdstuk is de motivering in relatie tot het provinciaal beleid 
van de nut en noodzaak (aan de hand van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking), de 
ruimtelijke kwaliteit (afweging kwalitatieve aspecten), de afweging ligging in het 
bollenconcentratiegebied en de afweging ligging in het weidevogelleefgebied.  

6. Juridische vormgeving van het plan. 
7. Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Bij de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt de bestemmingsplanprocedure omschreven. 
  
 

                                                      
1 Op de plankaart van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ is een agrarisch bouwvlak ingetekend (Grote Sloot 355) ter 
plaatse van een gedeelte van het plangebied Buitenvaert. Het is nu een agrarisch bouwperceel zonder bedrijf. Dit betreft een 
fout op de plankaart: 
• Voor het perceel 355 is een partiële herziening ‘Grote Sloot 355’ vastgesteld, gebaseerd op de feitelijke situatie (bedrijf); 
• Het agrarisch bouwperceel was behorend bij Grote Sloot 359 en de voormalige bedrijfswoning is met een 

woonbestemming opgenomen in het bestemmingsplan ‘Dorpen langs de Grote Sloot”. Het wijzigingsplan hiervoor is op 5 
december 2007 vastgesteld 
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2. PLANBESCHRIJVING  
 
 
2.1 Bestaande situatie  
Het voorliggend bestemmingsplan ‘Schagerbrug Buitenvaert’ omvat een deel van het dorp 
Schagerbrug. Schagerbrug ligt aan de Groote Sloot op het knooppunt met de Schagerweg. De weg 
aan weerszijden van de Groote Sloot vormt samen met de Schagerweg de belangrijkste ontsluiting 
voor het dorp. Het plangebied ligt nabij de kruising van de Groote Sloot met de Schagerweg. 
De ontwikkeling van de planlocatie Buitenvaert vindt plaats op de gronden van een voormalige 
manege. De grond wordt in afwachting van de woningbouw af en toe verpacht ten behoeve van 
agrarisch gebruik.  
 
 
2.2 Beoogde ontwikkeling  
USP Vastgoed BV wil op de locatie ‘achter de Grote Sloot’ een woningbouwplan ontwikkelen, het plan 
Buitenvaert. Het uitgangspunt is om vraaggestuurd te bouwen: woningen worden gerealiseerd zodra 
er concrete vraag naar is. Dit houdt in een gemêleerd programma met 30% sociale woningbouw, 
ruimte voor starters, ruimte voor nultredenwoningen, maar ook duurdere vrije kavels. Het “beeldmerk” 
van het plan is een markant bouwwerk dat refereert aan de vroegere buitenplaatsen in de Zijper 
polder. 
  
Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van maximaal 40 woningen mogelijk gemaakt. Het 
gebied wordt vanaf de Schagerweg ontsloten. De voorgenomen ontwikkeling is uitgewerkt in een 
beeldkwaliteitsplan, als aanvulling op het welstandsbeleid van de gemeente (zie hoofdstuk 4). Het 
beeldkwaliteitsplan is opgenomen in bijlage 3 bij deze toelichting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afb.4   Stedenbouwkundig plan VO (bron: HzA stedebouw & landschap, 29 januari 2018) 
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Bebouwing 
Het plan Buitenvaert beoogt de realisatie van een markant woongebouw aan de Schagerweg, dat een 
ruimtelijke samenhang vormt met de rijenwoningen direct hier achter en de groene ruimte langs de 
Schagerweg. Op de ‘buitenplaats’ zijn de bebouwing en de openbare ruimte in samenhang 
ontworpen. Karakteristieke elementen in de buitenruimte zijn de laan, de siertuin, het hof, de 
boomgaard en de speelweide met solitairen. Achter de ‘buitenplaats’ ligt de dichtere bebouwing van 
de woonbuurt.  
Het plan kent, aansluitend op het dorpse karakter van Schagerbrug, een mix tussen appartementen, 
rijenwoningen, 2/1-kap woningen en vrijstaande woningen. 
 
Groen en water 
In het verkavelingsplan is gekozen het groen te bundelen in de buitenplaats. Daarnaast zijn de 
versterking van de laanbeplanting langs de Schagerweg en de nieuwe groene dorpsrand 
uitgangspunten in het plan. De openbare ruimte krijgt een groen karakter. De sobere natuurlijke 
verharding ondersteunt dit beeld. In de buurt is het mogelijk een aantrekkelijk rondje, over straat en in 
het parkje, te wandelen.  
Uitgangspunt is het gebruik van gebiedseigen, inheemse beplanting. In de toepassing van het groen is 
er onderscheid gemaakt tussen de Buitenplaats en de rest van de buurt. In het plan Buitenvaert 
worden overwegend ‘natte bomen’ toegepast, zoals elzen, essen en fruitbomen. Op de Buitenplaats 
kan een verbijzondering plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een eikenlaan en de toepassing 
van bijzondere solitairen als beuken en berken.  
Erfafscheidingen zijn groen (bijvoorbeeld een ligusterhaag) of mee-ontworpen in de architectuur van 
de woningen. 
 
Verharding, verkeer en parkeren 
De Schagerweg heeft een doorgaand karakter met daaraan gekoppeld een snelheidsregime van 50 
km/uur. Het nieuwe woongebied zal als 30 km/uur gebied worden ingericht. Op basis van de 
Parkeernota Schagen is een behoefte berekend aan 86 parkeerplaatsen in het plan (zie bijlage 2 bij 
de regels). Hiervan zullen er 30 worden gerealiseerd op eigen erf en de overige plaatsen in het 
openbaar gebied (als langsparkeren bij (half-)vrijstaande woningen en parkeerkoffer bij 
rijenwoningen).  
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door het type 
verhardingsmateriaal. Het materiaal bepaald de sfeer van het openbaar gebied. Een van de 
uitgangspunten bij de keuze is, dat de materialen aansluiten bij het karakter van de buurt.  
Buitenvaert heeft een kleinschalig en besloten, dorps karakter. Dit is vertaald in een materialisering 
met een warme uitstraling in rood/bruine tinten (kleurechte betonklinkers). De stoep, parkeerplaats en 
rijbaan worden vormgegeven in hetzelfde materiaal, zij het in ander verband gestraat2.  
 
Ruimtelijke adaptatie  
Uitgangspunt is de hoeveelheid verharding in het gebied zo klein mogelijk te houden waardoor de 
woonbuurt een ‘groene’, dorpse uitstraling krijgt. Het plan biedt kansen voor ruimtelijke adaptatie, 
bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Dit aspect zal in het inrichtingsplan nader worden uitgewerkt.  
 
Brandweervoorzieningen en afval 
In het plangebied zullen eigen brandweervoorzieningen en een afvalophaalsysteem worden 
gerealiseerd. Er wordt gewerkt met een ondergrondse restafvalcontainer in de wijk en 2 rolcontainers 
per woning, namelijk de (groene) gft-container en de (oranje) plastic container. Wellicht op termijn 
zelfs drie, namelijk de (blauwe) papiercontainer3.  
 
  

                                                      
2 Definitieve inrichting en materialisatie zal in overleg met de gemeente worden bepaald 
3 Plaats restafvalcontainer en opstelplaatsen rolcontainers zal in overleg met de gemeente worden bepaald 
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Fasering 
Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 40 woningen mogelijk. Het plan zal worden 
gerealiseerd binnen 10 jaar. De planontwikkeling start met de realisatie van het markante 
appartementengebouw aan de Schagerweg, en de rijenwoningen hier direct achter. In de rest van het 
plangebied zal de infrastructuur en openbare ruimte worden aangelegd, waarna het plan binnen dit 
raamwerk verder kan groeien. Zo ontstaat een dorpse ontwikkeling, waarbij ruimte is voor concrete 
wensen uit de markt en een invulling die goed aansluit op de vraag naar woningen in Schagerbrug.  
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3. BELEIDSKADER 
 
 
3.1 Algemeen 
Op diverse bestuurlijke niveaus zijn beleidsuitspraken geformuleerd die relevant zijn voor de 
planlocatie. In dit hoofdstuk volgt een korte samenvatting van de betreffende nota's. 
Hierbij wordt ingegaan op het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Vervolgens wordt aangetoond 
dat het initiatief binnen de beleidskaders van de verschillende overheden past. 
 
 
3.2 Rijksbeleid  
 
3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  
Deze structuurvisie vormt het integrale kader voor de ruimtelijke en mobiliteitsontwikkeling van 
Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040. Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de 
internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen, zoals de 
hoofdnetwerken voor personen en goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit 
en bescherming van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en 
landschap, laat het Rijk onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, over aan provincies 
en gemeenten. 
 
Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die 
aansluiten bij de woonwensen van mensen. Alleen in de stedelijke regio’s rond de mainports 
Amsterdam en Rotterdam maakt het Rijk afspraken met decentrale overheden over de programmering 
van verstedelijking. Overige sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk bouwen, 
rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk los. Er is enkel nog sprake van 
een ‘ladder’ voor duurzame verstedelijking (gebaseerd op de ‘SER-ladder’), die is vastgelegd in het 
Besluit ruimtelijke ordening. 
 
3.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Het Barro (in werking getreden op 30 december 2011) stelt regels omtrent de 13 aangewezen 
nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Met de Barro 
maakt het rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke 
bestemmingsplannen aan moeten voldoen. Voor het overige hebben provincies en gemeenten de 
vrijheid om hun eigen belangen te bepalen en daar uitvoering aan te geven. 
 
Deze planontwikkeling raakt geen nationaal belang. 
 
3.2.3 Toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking 
In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe stedelijke 
ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe 
stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor 
duurzame verstedelijking'. 
 
Per 1 juli 2017 zijn de drie treden losgelaten en vervangen door de volgende tekst (art. 3.16 Bro, lid 2): 
“De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat 
de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de 
toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te 
voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.” 
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Het gebruik van de ladder moet nodeloze uitbreiding van het stedelijk gebied voorkomen en leegstand 
tegengaan. In hoofdstuk 5.2.1 wordt nader ingegaan op de toetsing aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Er is sprake van (regionale) behoefte, zoals onderbouwd in het Kwalitatief 
Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK). Tevens is er sprake van duurzaam 
ruimtegebruik.  
 
3.2.4 Nationaal Waterplan en waterbeleid 21e eeuw 
In 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld, waarin het waterbeleid voor de periode 2009-2015 is 
opgenomen (opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding). Duurzaam waterbeheer is het 
algemene beleidsuitgangspunt in dit plan. In het landelijke beleidsdocument worden maatregelen 
beschreven die tot doel hebben de veiligheid en leefbaarheid in Nederland te waarborgen (waaronder 
bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water). Ook is een uitgangspunt het 
benutten van de kansen die het water biedt, onder meer met betrekking tot het gebruik. 
  
Het rapport Waterbeleid 21e eeuw bevat een advies betreffende de wenselijke aanpassingen in de 
waterhuishouding van Nederland. Het beleidsdocument is ontwikkeld met het oog op het voorkomen 
van toekomstige wateroverlast. 
Het hoofduitgangspunt van dit beleid is het bieden van meer ruimte voor water; water als ordenend 
principe. Hierbij wordt de trits ‘vasthouden–bergen–afvoeren’ als leidraad gehanteerd. 
 
Het voorliggend plan houdt rekening met de wateraspecten (zie paragraaf 5.3). 
 
Betekenis voor dit project: 
Met de ontwikkeling van de planlocatie wordt op basis van de SVIR geen nationaal belang geschaad.  
 
Het plan voldoet aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Er is sprake van (regionale) behoefte, 
zoals onderbouwd in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK). Tevens 
is er sprake van duurzaam ruimtegebruik.  
 
Uit de toets van de omgevingsaspecten (zie hoofdstuk 5) blijkt dat het voorliggend plan de situatie van 
de milieukwaliteit niet verslechtert. Het voorliggend plan houdt rekening met de wateraspecten uit het 
nationale waterbeleid. Er is een watertoets uitgevoerd. 
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3.3 Beleid provincie Noord-Holland  
 
3.3.1 Structuurvisie 2040: Duurzaam met ruimte 
Op 21 juni 2010 is de ‘Structuurvisie 2040 Duurzaam met ruimte’ met bijbehorende verordening 
vastgesteld. In de structuurvisie geeft de provincie aan dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en 
internationaal concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke 
kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik. Om het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren heeft 
de provincie Noord-Holland op basis van de bovengenoemde criteria provinciale belangen benoemd. 
Deze vallen uiteen in drie hoofdbelangen en twaalf ondergeschikte belangen (zie afb.4). Daarbij richt 
de provincie zich uitdrukkelijk op ruimtelijke vraagstukken die op regionale en bovenregionale schaal 
spelen en/of gevolgen hebben. 
 

 
afb.4    Provinciale belangen (bron: Structuurvisie provincie Noord-Holland) 
 
 
3.3.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening 
De laatste herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is op 1 mei 2018 in werking 
getreden. De provinciale ruimtelijke verordening stelt regels, waaraan bestemmingsplannen, 
wijzigings- en uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsvergunningen waarbij wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan dienen te voldoen. Deze regels vloeien voort uit de 
Structuurvisie Noord-Holland 2040. 
Er zijn regels voor het gehele provinciale gebied en regels voor het landelijke gebied, water, groene 
ruimte e.d. Afhankelijk van de ligging van het plangebied zijn de regels uit de PRV al dan niet van 
toepassing. 
 
De provinciale belangen in en rond planlocatie liggen vooral bij de ruimtelijke kwaliteit en het 
duurzaam ruimtegebruik:  
• ruimtelijke kwaliteitseis: behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen. De 

regels zijn erop gericht dat nieuwe woningbouw bijdraagt aan een substantiële verbetering van de 
op de planlocatie en de directe omgeving daarvan aanwezige kwaliteiten van het landschap; 

• behoud en ontwikkeling van natuurgebieden, zoals het weidevogelleefgebied; 
• nut en noodzaak: vanuit duurzaam ruimtegebruik, voldoende en op de behoefte aansluitende 

huisvesting;  
• behoud van het aaneengesloten areaal aan het bollenconcentratiegebied.  
• milieukwaliteit: behoud van de waarden van het aardkundig monument.  
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Het plan Buitenvaert ligt buiten bestaand stedelijk gebied in een omgeving dat door de Provinciale 
Staten is aangemerkt als weidevogelleefgebied en bollenconcentratiegebied. Op basis van de locatie 
zijn artikel 5a (nieuwe stedelijke ontwikkeling), artikel 25 (weidevogelleefgebied) en artikel 26b 
(bollenconcentratiegebied) in combinatie met artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis) en artikel 33 (energie 
en duurzaam bouwen) PRV van toepassing. Afweging op deze aspecten vindt plaats in hoofdstuk 5. 
 
Nieuwe stedelijke ontwikkeling (artikel 5a) 
Op basis van artikel 5a van de PRV kan een bestemmingsplan uitsluitend voorzien in een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling, als deze ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio 
gemaakte schriftelijke afspraken. Dit artikel vormt een aanvulling op het doorlopen van de ladder voor 
duurzame verstedelijking.  
 
Ruimtelijke kwaliteitseis (artikel 15 PRV) 
In artikel 15 is aangegeven dat een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe of uitbreiding van de 
bestaande verstedelijking in het landelijk gebied, rekening houdt met: 
a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden; 
b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 
c. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis; 
d. de historische structuurlijnen; 
e. cultuurhistorische objecten. 
 
Verder moet de toelichting bij het bestemmingsplan tenminste een verantwoording van de mate 
waarin deze nieuwe functies rekening houden met: 
a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; 
b. de ordeningsprincipes van het landschap; 
c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse; 
d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid); 
e. de bestaande kwaliteiten van het gebied ( inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en 

de maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in 
relatie tot de nieuwe functies. 
 

Weidevogelleefgebieden (artikel 25 PRV) 
De planlocatie ligt binnen het weidevogelleefgebied. Als gevolg van artikel 25.1a PRV is het verboden 
om binnen het weidevogelleefgebied nieuwe bebouwing te realiseren, anders dan binnen een 
bestaand bouwblok of een uitbreiding daarvan. Een ingreep die geen netto verstoring van het 
weidevogelleefgebied geeft is toegestaan (artikel 25.3 PRV) mits is aangetoond op welke wijze 
schade aan een weidevogelleefgebied zoveel mogelijk wordt voorkomen/resterende schade wordt 
gecompenseerd (PRV 25.4a), op welke wijze er sprake is van regionale afstemming (PRV 25.4c) en 
op welke wijze aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 is voldaan.  
 
Bollenconcentratiegebied (artikel 26b PRV) 
De planlocatie ligt binnen bollenconcentratiegebied. Op basis van artikel 26b van de verordening 
maakt een bestemmingsplan voor de gebieden die zijn aangewezen als bollenconcentratiegebied, de 
vestiging van een bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt niet onmogelijk. 
  
Energie en duurzaam bouwen (artikel 33 PRV) 
In artikel 33 van de PRV staat, dat in een bestemmingplan beschreven moet worden op welke wijze 
invulling wordt gegeven aan energiebesparing en inzet van duurzame energie. 
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3.3.3 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 
De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit en de diversiteit van het Noord-Hollands landschap graag 
behouden en verder ontwikkelen en de dorpen behouden en ontwikkelen. Daarom heeft het begrip 
ruimtelijke kwaliteit een belangrijke plek gekregen in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2010) is een van de instrumenten om de ruimtelijke 
kwaliteit in Noord-Holland te stimuleren. De leidraad geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de 
ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken van het Noord-Hollands landschap. De leidraad geeft 
daarbij richting op basis van de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen, het dorps DNA, 
de openheid van het landschap, de historische structuurlijnen en de cultuurhistorische objecten. De 
leidraad is uitgewerkt in de informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. De kaart is een geografische 
uitwerking van de Leidraad landschap en cultuurhistorie (die deel uitmaakt van de verordening) en 
een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Via de website http://maps.noord-
holland.nl/extern/gisviewers/ilc/ zijn deze kernkwaliteiten te raadplegen. 
Schagerbrug is volgens de informatiekaart een ‘kruisdorp’. Kruisdorpen zijn sterk gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de polder. 
 
De actualisatie en vernieuwing van de leidraad wordt naar verwachting begin 2018 vastgesteld. Zie 
leidraadlc.noord-holland.nl. Op basis van de vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2017 
zijn voor de planlocatie de volgende aspecten van belang: 
Op basis van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zijn voor de planlocatie de volgende aspecten 
van belang: 
• Ensemble: de planlocatie ligt in het ensemble Zijpe- en Hazepolder;  
• Landschappelijke karakteristiek: de aandijking Zijpe- en Hazepolder (verder de Zijpepolder) 

heeft een kenmerkende opbouw met een raster van langgerekte, noord-zuid georiënteerde linten 
en vaarten met haaks daarop staande dwarswegen die de Westfriese Omringdijk met de 
Noordzeekust verbinden. Op de kruising van lange linten en dwarswegen liggen de kruisdorpen. 
De noord-zuid georiënteerde polderlinten hebben ieder een eigen karakter; 

• Openheid en ruimtebeleving: de planlocatie ligt in een open polderlandschap met lange 
zichtlijnen tussen de linten. Duinenrij en Westfriese Omringdijk vormen duidelijke randen van de 
ruimtebeleving. De Westfriese Omringdijk ligt vrij in het landschap. 

• Ruimtelijke dragers: de lange polderlinten, elk met een eigen karakter. De Groote Sloot heeft 
een zekere grandeur.  

• Het open zicht vanaf de dwarswegen op de open ruimte tussen de lange linten kan worden 
behouden door bebouwing in de kruisdorpen of aan de lange noord-zuid linten te concentreren.  

 
Het initiatief ondersteunt de genoemde kernkwaliteiten (zie hoofdstuk 4 en 5.6). 
 
 
3.4 Regionaal beleid 
 
3.4.1 Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op 
lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het 
Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van 
het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het 
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema’s 
waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het 
veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is 
integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan 
invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke 
bouwstenen. 
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Keur en Uitvoeringsregels 
Op grond van de Waterwet is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als waterschap 
bevoegd via een eigen verordening, de Keur, regels te stellen aan handelingen die het watersysteem 
beïnvloeden. De Keur geeft vorm aan de inhoud van de Waterwet met concrete doelstellingen, te 
weten: voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 
samenhang met (a) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen, en (b) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  
 
In de Keur 2016 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staan de geboden en 
verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van 
werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en 
waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die op de website van het hoogheemraadschap 
te vinden zijn (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/). 
 
 
3.4.2 Regio Kop van Noord-Holland 
In de woonvisie van de provincie ‘’Goed wonen in Noord-Holland’’ is de ambitie geformuleerd dat er in 
2020 voldoende woningen zijn voor de inwoners van Noord-Holland. Om deze doelstelling te 
realiseren maakt de provincie bestuurlijke afspraken met de regio’s in de vorm van het Regionaal 
Actieprogramma Wonen (RAP). Tot aan 2020 worden twee RAP’s gemaakt.  
 
Tussen de gemeenten Den Helder, Harenkarspel, Schagen, Texel, Zijpe en Hollands Kroon (deze 
laatste per 1-1-2012, bestaande uit de dan voormalige gemeenten Anna Paulowna, Wieringen, 
Wieringermeer, Niedorp) en de provincie Noord-Holland zijn in 2011 in het Regionaal Actieprogramma 
Wonen Kop van Noord-Holland afspraken vastgelegd over de woningbouwprogrammering (RAP 1.0).  
Het eerste RAP Kop van Noord-Holland is door GS vastgesteld 24 april 2012, met een geplande 
productie van ruim 5.700 woningen tot 2020 in de regio.  
  
De regionale taakstelling uit het eerste RAP is o.a. naar aanleiding van het onderzoek ‘Kiezen op Kop’ 
van de Stec Groep in (2013) realistisch naar beneden bijgesteld (de taakstelling is ongeveer 
gehalveerd). In de nieuwe regionale afspraken (zijn alléén de meest kansrijke locaties meegenomen 
op basis van een zgn. kernenscan. De kernenscan laat zien in welke kernen nieuwbouw de meeste 
toekomstwaarde heeft. De kern Schagerbrug scoort hierin de hoogste score. Het Kwalitatief 
Woningbouwprogramma regio Kop van Noord-Holland (KWK) is daarmee het resultaat van een 
actuele behoefteraming.  
Het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK) voorziet in regionale 
afspraken welke soort woningen waar, wanneer en in welke woonmilieus gebouwd worden voor de 
periode tot 2020 en vormt daarmee een verdere kwalitatieve aanvulling van het RAP. De locatie 
Buitenvaert is opgenomen op de lijst met plannen tot 2020. Er zijn in Schagerbrug op dit moment geen 
andere plannen. In het plan Buitenvaert zullen 40 woningen worden gerealiseerd.  
In 2017 is het RAP 2.0 vastgesteld. Het Rap 2.0 bestendigt de afspraken uit het RAP 1.0 en het 
regionaal convenant woningbouw regio Kop van Noord-Holland met het KWK en wordt periodiek 
geactualiseerd.  
 
Betekenis voor dit project: 
Regionale afstemming is een belangrijk onderwerp in de woningbouwopgave. Indien een plan buiten 
Bestaand Stedelijk Gebied is gesitueerd, dan geldt daarvoor de wettelijke regelgeving en is het plan in 
beginsel altijd onderwerp van bespreking in regionaal bestuurlijk overleg. De beoogde ontwikkeling is 
in regionaal verband afgestemd en sluit kwalitatief aan op de doelstellingen uit het RAP. De locatie 
Buitenvaert is als woningbouwlocatie opgenomen in het KWK voor de periode tot 2020. 
 
De aansluiting van het voorliggend plan op de regionale woningbouwambities (toets aan de Ladder 
voor Duurzame Verstedelijking) is nader uitgewerkt in 5.2.1. 
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3.5 Beleid gemeente Schagen 
 
3.5.1 Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen 
In de gemeente Schagen is het ‘oude’ ruimtelijke beleid per 1 januari 2015 komen te vervallen en 
heeft plaatsgemaakt voor een beleidsdocument: de reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis 
van dit document is de gemeente in staat sneller en beter te besluiten over ontwikkelingen, ruimte 
voor eigen invulling aan initiatiefnemers te geven, kansen voor samenwerking te benutten en efficiënt 
van ieders kwaliteiten gebruik te maken.  
 
Voor het bouwen van nieuwe woningen geldt dat per initiatief gekeken wordt hoe dit zich verhoudt tot 
regelgeving vanuit het Rijk, de Provincie, het Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWK), 
de Lokale Woonvisie en het jaarprogramma. Het plan Buitenvaert is een bestaand plan. Bestaande 
plannen zijn initiatieven waar tot 1 januari 2014 al afspraken over zijn gemaakt. 
 
 
3.5.2 Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit 
De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’. Het 
voorliggende bestemmingsplan richt zich op een nieuwe invulling van het gebied. Het is een 
functionele en ruimtelijke verandering waarmee nieuwe functies worden toegevoegd en oude worden 
verwijderd. Volgens de reisgids valt de voorgenomen ontwikkeling daardoor onder de noemer 
‘(bijzondere) ontwikkelingen’. Voor bijzondere ontwikkelingen in de gemeente Schagen worden 
beeldkwaliteitsplannen opgesteld als aanvulling op de reisgids. Voor het voorliggende 
bestemmingsplan is daarom een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat is opgenomen in bijlage 3.  
 
Het beeldkwaliteitsplan Buitenvaert vormt een aanvullend toetsingskader waarop ontwikkelingen in het 
gebied kunnen worden beoordeeld. De Commissie Ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Schagen 
(voorheen: Welstandscommissie) heeft in 2010 positief geadviseerd over de opzet van het plan en het 
beeldkwaliteitsplan als beoordelingskader (zie bijlage 1). Sinds 2010 is er aan de kaders van het plan 
en de intenties van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid niets veranderd.  
 
3.5.3 Erfgoednota Zijpe 
Op 29 mei 2007 heeft de gemeenteraad de erfgoednota ‘Beleidsnota archeologie gemeente Zijpe 
2007’ vastgesteld. In de nota zijn beleidsregels opgenomen om archeologische waarden bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, wanneer mogelijk, te behouden.  
In bestemmingsplannen moeten (mogelijke) archeologische waarden in het plangebied uitdrukkelijk 
overwogen worden. Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet daarom onderzoek naar 
(mogelijke) archeologische (en cultuurhistorische) waarden in het plangebied worden uitgevoerd. In de 
erfgoednota zijn verschillende archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebieden 
onderscheiden. In deze gebieden zijn verschillende beleidsregels van toepassing. Op de kaart bij de 
erfgoednota zijn de verschillende gebieden weergegeven. Een fragment van de kaart ter hoogte van 
het plangebied Buitenvaert is in afb.5 weergegeven. 
 

  
 afb.5 Fragment van de ‘Kaart Archeologie gebieden Zijpe’ (Bron: vml. gemeente Zijpe)  
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De zuidoostelijke gronden in het plangebied, geel gekleurd, vallen binnen een zone waarin het 
archeologisch belang moet worden betrokken wanneer de planomvang groter is dan 100 m2 en dieper 
dan 35 cm. Voor het noordwestelijke deel van het plangebied geldt dat het archeologisch belang moet 
worden betrokken wanneer de planomvang groter is dan 2500 m2 en dieper dan 50 cm. Dit gebied is 
lichtblauw gekleurd. Specifiek onderzoek op de locatie is opgenomen en nader uiteengezet in 
hoofdstuk 5.6. 
 
 
3.5.6 Woonvisie Schagen  
De gemeente Schagen heeft op 28 oktober 2014 een Woonvisie vastgesteld. Deze Woonvisie is 
opgesteld naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. De 
gemeente ziet voor de periode tot 2030 nog mogelijkheden voor de bouw van 2.390 nieuwe woningen.  
 
Voor de periode 2015-2020 betreft dit concreet 1.000 woningen. De ontwikkeling in het plangebied 
past, zowel kwantitatief als kwalitatief, binnen de beleidsuitgangspunten van de Woonvisie. De 
woonvisie is vertaald in het regionaal convenant woningbouw regio Kop van Noord-Holland (zie 
hoofdstuk 3.4.2). 
 
 
3.5.6 Leidraad Inrichting Openbare Ruimte  
In de Leidraad inrichting openbare ruimte met de bijhorende bijlagen heeft het college van de 
gemeente Schagen de civiel- en cultuurtechnische eisen voorgeschreven. Ten aanzien van 
onderhavig plan zijn specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot de inrichting van de openbare 
ruimte. 
 
 
3.5.7 Nota parkeernormen Schagen 2016  
De gemeente Schagen hanteert gemeentelijke parkeernormen. In het onderhavige plan zijn de 
parkeernormen in de planregels vastgelegd. De gemeente zal waar nodig nadere eisen stellen met 
betrekking tot de concrete invulling 
 
 
3.5.8 Naar een energieneutrale gemeente Schagen 
De gemeente Schagen geeft uitvoering aan de Energieagenda 2017. De door de raad vastgestelde 
nota ‘Naar een meer energieneutrale gemeente Schagen 2014- 2018’ vormt de basis voor de 
uitvoering van de maatregelen. 
Schagen ondersteunt, faciliteert en initieert projecten, zodat het energieverbruik vermindert en er meer 
duurzame energie wordt opgewekt. Eén van de speerpunten is meer energie neutrale nieuwbouw. De 
gemeente begeleid particuliere bouwers in een vroeg stadium van de planontwikkeling, waardoor  
hogere ambities worden gehaald. 
 
Als tegenwoordig een nieuwe woning wordt gebouwd gebeurd dit al bijna energieneutraal (maximaal 
EPC 0,4) en bij voorkeur met duurzame materialen. De regels hierover zijn de afgelopen jaren 
aangescherpt en vragen nu om nieuwe bouwconcepten. In 2020 mogen alleen nog energieneutrale of 
energieopwekkende woningen worden gebouwd (EPC 0).  
Opdrachtgevers, architecten en aannemers bereiden zich daar nu op voor. Door gemeenten in Noord-
Holland-Noord en de RUD is een praktische brochure ‘Duurzaam bouwen en wonen in Noord-Holland 
Noord’ ontwikkeld. Deze brochure, die te vinden is op de website van de RUD (www.rudnhn.nl), geeft 
(bijna) alle mogelijkheden aan. 
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De gemeente Schagen vindt het ook belangrijk dat inwoners zich bewust worden van de verschillende 
besparingsmogelijkheden die er liggen in en rondom de woning. Om hierin te helpen, is de gemeente 
een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket. De onafhankelijke website 
www.duurzaambouwloket.nl informeert en adviseert over alle mogelijke maatregelen op het gebied 
van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Met behulp van de helpdesk 
heeft men daarnaast de mogelijkheid om vrijblijvend vragen te stellen en direct advies in te winnen.  
Via de checklist Groen Bouwen (www.checklistgroenbouwen.nl) kunnen, door middel van het 
beantwoorden van enkele ja/nee-vragen, eenvoudig toepasbare maatregelen worden gekozen, die 
goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels.  
 
De nieuwe woningen worden (bijna) energieneutraal gebouwd (zie hoofdstuk 5.2.3). 
 
Betekenis voor dit plan: 
Het gemeentelijk beleid van de voormalige gemeente Zijpe en tegenwoordig Schagen zet al lange tijd 
in op de ontwikkeling van dit woningbouwgebied. Het plan Buitenvaert is een bestaand plan. 
Bestaande plannen zijn initiatieven waar tot 1 januari 2014 al afspraken over zijn gemaakt. 
De aanleg van deze buurt is van groot belang voor de demografische opbouw van het dorp en het op 
peil houden van de openbare en commerciële voorzieningen. De ontwikkeling heeft een ruimtelijke 
opzet passend bij het dorp. Het beeldkwaliteitsplan bewaakt dit.  
 
 
3.6 Conclusie beleidskader 
Op basis van het nationale, provinciale en gemeentelijke beleidskader is de voorgestelde 
bestemmingswijziging van de locatie niet bezwaarlijk: 
• op basis van het nationaal beleid (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening) zijn er geen bezwaren tegen het ontwikkelen van de locatie. 
Ontwikkeling van nieuwe woningen op een herstructureringslocatie past binnen het nationaal 
beleid;  

• de planlocatie ligt buiten het bestaand stedelijk gebied van Schagerbrug. Op basis van de 
beoogde ontwikkeling (woningbouw) en de locatie (weidevogelgebiedleefgebied, 
bollenconcentratiegebied, ruimtelijke kwaliteit) zijn er regels opgenomen in de PVR. Het 
voorliggende plan past binnen deze regels (zie afweging in hoofdstuk 5); 

• voor de gemeente Schagen gaat het om bouwen voor de eigen behoefte en leefbaarheid in 
Schagerbrug. Het is een bestaand plan dat aansluit op de gemeentelijke reisgids voor ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
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4.  RUIMTELIJK KADER 
 
 
4.1 Inleiding 
Het beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Grote Sloot 2008, vastgesteld door raad van de gemeente 
Zijpe op 30 september 2008, vormt de inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen in de dorpen 
langs de Grote Sloot (zie bijlage 2). De visie schept zowel kaders voor herstructureringen binnen het 
bestaande stedelijke gebied, als, aansluitend op de dorpen, uitbreidingen in het ‘open’ landschap. De 
visie op de ontwikkelingsmogelijkheden en het gehanteerde toetsingskader sluiten aan op het DNA 
van het landschap en het DNA van de afzonderlijke dorpen. 
Schagerbrug is het belangrijkste dorp in dit gebied. In het beeldkwaliteitsplan is de mogelijkheid voor 
stedelijke ontwikkeling (woningbouw) in het vierde kwadrant van het dorp opgenomen. In het 
beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Groote Sloot wordt nadrukkelijk ingegaan op de ruimtelijke 
kwaliteitsaspecten zoals zijn bedoeld in artikel 15 lid 1 en 2 van de PRV. 
Voor de uitwerking van het Woongebied Buitenvaert is een nadere uitwerking van bovengenoemd 
beeldkwaliteitsplan opgesteld, het beeldkwaliteitsplan Buitenvaert, september 2010 (zie bijlage 3). 
De beide beeldkwaliteitsplannen zijn in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven. Hiervoor is de tekst 
zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan Buitenvaert aangehouden. Dit is deels een samenvatting 
van het beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Grote Sloot.  
  
 
4.2 Schagerbrug als dorp langs de Groote Sloot 
Het beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Groote Sloot is een toetsingskader op hoofdlijnen en heeft 
als doel om bij nieuwe ontwikkelingen, zowel bij herstructurering als bij uitbreiding, vanuit de identiteit 
van het betreffende dorp en zijn omgeving, de belangrijkste cultuurhistorische en landschappelijke 
kwaliteiten te behouden, en waar mogelijk de ruimtelijke kwaliteit te versterken. In het plan zijn de 
kernen Burger (vlot-) brug, St. Maartens(vlot-)brug, Schagerbrug en het dorp Oudesluis opgenomen.  
Burgerbrug, St. Maartensbrug en Schagerbrug liggen, centraal in de Zijpe– en Hazepolder, langs de 
Groote Sloot. De eerste twee hebben in Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug nog een relatie 
richting Noordhollandsch Kanaal. De Groote Sloot mondt bij Oudesluis uit in het Oude Veer.  
De dorpen hebben elk en eigen karakter, afhankelijk van de ligging in de polder en de bebouwing 
langs de wegen en waterlopen. Basis voor de ontwikkelingsvisie per dorp is het Landschaps-DNA en 
het Dorps-DNA. 
 
4.2.1 Landschaps-DNA 
Duinen en zeedijken bepalen het silhouet van de polder. Aan de oostzijde van Schagerbrug is de 
Westfriese Omringdijk goed herkenbaar door een ruimte bebouwingsvrije zone.  
De hoofdstructuur van watergangen met bebouwde/beplante wegen is één van de kernkwaliteiten van 
de polder. Deze lopen min of meer noord-zuid. Haaks hierop zijn verbindingsroutes ontstaan tussen 
het oude land en de kust. Op de kruispunten zijn dorpen ontstaan (Schagerbrug is een kruispuntdorp).  
Elk dorp heeft een eigen karakter. De kruispuntdorpen verschillen van de kanaaldorpen en het 
dijkdorp. Kenmerkend voor het kruispuntdorp is de lintbebouwing langs de Groote Sloot en de 
dwarsroute, de planmatige woonbuurten en bedrijfslocaties hierachter, waar de relatie met het 
landschap verloren is gegaan. De uitbreidingen hebben overwegend een groene rand. 
De polder heeft een rijke historie gekend van buitenplaatsen en landgoedboerderijen (Ananas, Wildrijk 
etc). Die echte rijkdom is grotendeels verloren gegaan (de Zijpepolder telde in 1660 ongeveer 90 
buitenplaatsen en landgoedboerderijen, verspreid door de hele polder met een concentratie langs de 
Groote Sloot), maar toch heeft de polder nog steeds een enigszins deftig karakter, vooral langs de 
Groote Sloot. Langs de polderlijnen is een afwisseling ontstaan van burgerwoningen, agrarische 
bedrijven, buitenplaatsen, bosschages en plantages, al dan niet met doorzichten. Het omringende 
landschap is open en wijds (zie schatkaart afb.6).  
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afb.6   Landschaps DNA: schatkaart huidige situatie 
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4.2.2 Dorps-DNA 
De Groote Sloot is één van de belangrijkste structurerende lijnen in de Zijpepolder en heeft ‘grandeur’ 
door de formele, historische uitstraling. Schagerbrug is ontstaan als lintdorp langs de Groote Sloot, op 
het kruispunt met de Schagerweg. In de historische kern van Schagerbrug lagen diverse 
buitenplaatsen langs de Groote Sloot. Restanten van voormalige buitenplaatsen zijn nu nog 
herkenbaar, zoals het Huis van Strijen. Het voormalige gemeentehuis ligt aan de Schagerweg op de 
locatie van het vroegere buitenverblijf Brugwijk.  
Na de oorlog heeft het dorp zich in de vorm van geïsoleerde buurtjes, in oostelijke richting, aan 
weerszijden van de Schagerweg ontwikkeld. Het bedrijventerrein vormt de eerste grote ontwikkeling 
aan de westzijde van de Groote Sloot.  
  
Het Dorps-DNA bestaat uit:  
1. lintbebouwing rond het kruispunt Groote Sloot met Schagerweg; 
2. kleinschalige bebouwing en historische herkenningspunten in het lint; 
3. uitbreidingen in buurten achter het lint: kwadranten; 
4. groene dorpsrand, omsloten door open landschap; 
5. openheid richting Westfriese Omringdijk. 
  

 
afb.7   Historische ontwikkeling Schagerbrug 
 
 
4.2.3 Ontwikkelingsvisie dorp 
Het dorp heeft in ruimtelijk opzicht een onevenwichtige opbouw ten opzichte van het lint. Het project 
Buitenvaert is het nieuwe vierde kwadrant van Schagerbrug, waardoor er een evenwichtige opbouw 
van het dorp ontstaat (zie bijlage 2). 
  
Kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp zijn: 
• het handhaven Groote Sloot als historische landschappelijke drager; 
• het versterken van de routes naar de kust als ruimtelijke dragers; 
• kruispuntdorpen hebben bebouwing in vier windstreken: aanwezige karakteristieke 

landschapspatronen bepalen de toekomstige ontwikkelingsrichting; 
• het ontwikkelen nieuwe, herkenbare knooppunten langs de landschappelijke dragers (dorpshart);  
• een betere landschappelijke inpassing van de dorpsrand door versterken van en aansluiten op de 

al aanwezige groene omzoming; 
• het gebruiken van herstructureringslocaties als basis voor structuurverbeteringen. 
 
De keuze voor de locatie is nader uitgewerkt in hoofdstuk 5.2 en 5.6. 
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afb.8   Visie ontwikkeling Schagerbrug (zoals opgenomen in BKP Dorpen langs de Groote Sloot 
 
 
4.3   De identiteit van Buitenvaert 
De ontwikkeling van het plan Buitenvaert (in het KWK aangeduid als ‘achter de Grote Sloot’) vormt de 
start van de invulling van het vierde kwadrant van Schagerbrug. De eerste bebouwing langs de 
Schagerweg is ondertussen gerealiseerd als lintbebouwing in het kader van de bedrijfsverplaatsing 
van een hinderlijke manege en een bouwbedrijf. 
  
Landschappelijke inpassing 
In het beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Groote Sloot worden de volgende randvoorwaarden voor 
ontwikkeling van het 4e kwadrant met behoud van de eigenheid van Schagerbrug en een goede 
inbedding in het landschap genoemd:  
• het verkavelingspatroon van de polder is leidraad voor de verkaveling en ontsluitingsstructuur en 

voelbaar in de buurt; 
• versterken dwarsroute Schagerweg (als ruimtelijke drager voor ontwikkelingen) met lintbebouwing 

en laanbeplanting; 
• versterken gesloten groene dorpsrand; 
• visuele relatie met het open landschap handhaven. 
 
De identiteit van Schagerbrug wordt in het plan Buitenvaert gewaarborgd door: 
a. de ligging aan een structuurdrager in de polder, de Schagerweg; 
b. de groene dorpsrand, de afronding van het woongebied; 
c. de vormgeving als nieuwe buitenplaats. 
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Ad a. Schagerweg en de Buitenvaert 
De Schagerweg is één van de landschappelijke dragers in de Zijpepolder, een dwarslint van de 
Groote Sloot. De Schagerweg en de Groote Sloot verdelen het dorp in de vier kwadranten. Door de 
ontwikkeling van het nieuw woongebied Buitenvaert wordt de Schagerweg versterkt als drager voor 
ontwikkelingen, waardoor er een evenwichtige opbouw van het dorp ontstaat. 
Nieuwe lintbebouwing langs de weg en nieuwe laanbeplanting versterken dit beeld. De 
uitbreidingslocatie hierachter wordt ontsloten vanaf de Schagerweg. 
Het oorspronkelijke verkavelingspatroon van de polder is in de buurt voelbaar door de brede vaart om 
het gebied.  
  
Ad b. Groene afronding woongebied 
In het beeldkwaliteitplan Dorpen langs de Groote Sloot is aangegeven dat een groene rand rondom 
het verkavelingsplan uitgangspunt is. Het woongebied kent aan de noord en oostzijde een groene 
overgang naar het open polderlandschap. De stevige erfbeplanting van de vrije kavels geven vorm 
aan de groene rand. Vanuit de rand is er een visuele relatie met het landschap.  
  
Ad c. Buitenplaats 
De hoofdentree van de buurt ligt aan de Schagerweg. Langs de Schagerweg ontstaat nieuwe 
lintbebouwing. Deze is via bruggetjes ontsloten. Karakteristiek voor lintbebouwing is kleine woningen 
direct aan de weg, en grotere panden op enige afstand van de weg. Dit laatste is herkenbaar in de 
vele buitens en boerderijen in de polder. Vanwege de milieuzonering van het bedrijventerrein kan de 
lintbebouwing langs de Schagerweg niet over de volle lengte direct langs de weg worden 
geprojecteerd.  
In de historische kern van Schagerbrug zijn van ousher diverse buitenhuizen gelegen. De ontwikkeling 
van een buitenplaats vormt het gezicht van de nieuwe buurt. Het markante gebouw ligt iets van de 
weg af en er is een duidelijke samenhang tussen de bebouwing en de inrichting van het omliggend 
groen.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb.9   Identiteit van Buitenvaert 
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Dorps bouwen 
Uitgangspunt is een buurt met een architectuur en uitstraling passend binnen de landschappelijke 
context en het dorpse karakter van Schagerbrug. Sleutelwoorden voor het 'dorpse bouwen' in 
Schagerbrug zijn aansluiting op historische structuren, contact met het landschap en afwisseling in 
beelden, dorpsgevoel en sociale samenhang.  
Het plan Buitenvaert bouwt voort op de identiteit van Schagerbrug. Het is niet het doel het oude dorp 
na te bouwen. Het nieuwbouwplan zoekt aansluiting bij het authentieke informele en dorpse karakter 
van het lintdorp, met hierin verweven formele elementen, zoals een nieuwe buitenplaats, uit de 
landschappelijke context. 
 
Lintbebouwing  
Lintbebouwing is de structuurdrager, de ruggengraat van de buurt, en heeft een halfopen karakter. Het 
woongebied ligt hierachter en is meer besloten.  
 
Nieuwe buitenplaats 
De nieuwe buurt ontleent haar identiteit aan de nieuwe buitenplaats. De buitenplaats vormt het 
beeldmerk van de buurt aan de Schagerweg. 
  
Contact met het landschap 
De openbare ruimte is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit van het plan. Doordat de maat en schaal 
van het dorp beperkt is, is het landschap altijd nabij. De dorpen in de gemeente Zijpe hebben alle een 
groene rand, al dan niet in combinatie met water. Met de rechte lijnen sluit het plan aan op de 
oorspronkelijke landschappelijke structuur. Er is veelvuldig zicht op het landschap, zowel vanuit de 
huizen, als op plekken in de groene dorpsrand. Op deze wijze dringt het landschap ook het plan 
binnen. De open ruimtes dienen nu als toekomstige aansluitpunten voor toekomstige 
woningbouwontwikkelingen, waardoor de buurten goed op elkaar aan kunnen sluiten. 
  
Dorpse bouwstenen 
Buitenvaert kenmerkt zich door een menging van verschillende woningtypes en een gedifferentieerd 
woningaanbod. Er is een afwisseling in vrijstaande en geschakelde woningen. De kleine ‘korrel’ van 
de bebouwing betekent dat lange rijtjes met langskappen moeten worden voorkomen. Er is een 
afwisseling in bouwhoogte, goot– en nokhoogte. 
In het plan is voor de vrije kavels ruimte voor individualiteit in de plaatsing van het woonhuis op de 
kavel en het gebruik van de kavel. Samenhang ontstaat door afstemming in materiaal– en 
kleurgebruik. Eenvoudige maar duidelijke detaillering onder mee bij kozijnen, dakgoten en daklijsten 
voegen hier een extra dorpse uitstraling aan toe. Flexibiliteit is mogelijk.  
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afb.10   Dorps bouwen in Schagerbrug 

 
afb.11   Beeldthemagebieden Buitenvaert (invulling indicatief) 
 
 
Het stedenbouwkundige plan Buitenvaert (zie hoofdstuk 2.2) kent 3 beeldthemagebieden: het Lint, de 
Buitenplaats en de Buurt. De beeldthemagebieden zijn in afbeelding 11 aangeduid. Binnen het 
centrale thema van het dorpse bouwen in Buitenvaert, worden de deelgebieden in een eigen sfeer 
vormgegeven (zie bijlage 3).  
  
 
4.4 Conclusie ruimtelijk kader 
Het initiatief past binnen de landschappelijke context van de locatie: 
• door de bebouwing in het vierde kwadrant rond het plan op een evenwichtige wijze de 

stedenbouwkundige structuur van het dorp af. Naast de versterking van de structuur van het 
kruisdorp zelf kunnen andere kwaliteiten, zoals het zicht op de Westfriese Omringdijk, hierdoor 
behouden blijven;  

• de woningen worden gerealiseerd binnen beeldthemagebieden die aansluiten op de ‘poldertaal’;  
• door een goede landschappelijke inpassing vindt er een kwaliteitsverbetering van de dorpsrand 

van Schagerbrug plaats.  
 

In de opzet van het plan wordt de aanwezige landschappelijke structuur, kenmerkend voor de 
Zijpepolder, gerespecteerd en versterkt. De aantasting van het open landschap is beperkt, omdat 
karakteristieke noord-zuid gerichte zichtlijnen behouden blijven.  
 
Het initiatief is ruimtelijk passend. 
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5. AFWEGING MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 
 
 
5.1 Algemeen  
Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Besluit ruimtelijke ordening dient inzicht te worden gegeven of het 
bestemmingsplan daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan 
milieuaspecten zoals geluid, bodem en externe veiligheid, de gevolgen voor de waterhuishouding en 
archeologie en de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. In dit hoofdstuk komen de 
milieu-, water en archeologieaspecten aan bod.  
Een belangrijke invalshoek in dit hoofdstuk is de motivering in relatie tot provinciaal beleid van de 
nut en noodzaak (aan de hand van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking), de ruimtelijke kwaliteit 
(afweging kwalitatieve aspecten), de afweging ligging in het bollenconcentratiegebied en de afweging 
ligging in het weidevogelleefgebied.  
 
 
5.2 Duurzaam ruimtegebruik 
 
5.2.1 Toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking 
Het voorgenomen plan sluit als volgt aan bij de uitgangspunten van de 'ladder voor duurzame 
verstedelijking': 
 
Uitgangssituatie 
Op 28 oktober 2015 is het 'Regionaal convenant woningbouw regio Kop van Noord-Holland' (KWK) 
ondertekend. Met dit convenant beogen partijen een actieve regionale samenwerking te voeren ten 
behoeve van een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de woningmarkt van de regio Kop van Noord-
Holland. Het afwegingskader KWK is een bijlage bij het convenant tussen gemeentes en provincie en 
vormt de basis voor de toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking.  
De planlocatie is op dit moment agrarisch onbebouwd gebied, een voormalige manege. 
 
Afweging behoefte 
 
Kwantitatieve behoefte  
Het KWK is het resultaat van een behoefteraming door de Stec Groep (‘Kiezen op Kop’ 2013). Op 
basis van dit onderzoek is de regionale taakstelling vastgesteld. In de regionale afspraken zijn alléén 
de meest kansrijke locaties meegenomen op basis van een zgn. kernenscan. De kernenscan laat 
zien in welke kernen nieuwbouw de meeste toekomstwaarde heeft.  
 
Op basis van dit onderzoek is in regionaal verband afgesproken in de periode tot 2020 maximaal 
2.750 woningen toe te voegen. Specifiek voor Schagen gaat het hier om een programma 
nieuwbouwwoningen tot 2020 van 900-950 woningen.  
 
Voor Schagerbrug gaat de regio uit van een indicatief woningaantal van 55 tot 2020. De planlocatie 
‘achter de Grote Sloot’ (= Buitenvaert) is in de kernenscan beoordeeld als ‘kansrijke locatie’ en 
daarom opgenomen in het KWK. In het plan Buitenvaert zullen max. 40 woningen tot 2020 worden 
gerealiseerd. Er zijn in Schagerbrug op dit moment geen andere geschikte plannen.  
 
De lokale woningbehoefte in Schagerbrug betreft 55 woningen. Inclusief de locatie Buitenvaert zijn er 
in het KWK (Rap 2.0) 52 woningen opgenomen in het programma tot 2020.  
De beoogde planlocatie voldoet aan de primaire kwantitatieve behoefte binnen de regio. 
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 afb.13   Overzicht 2018 plannen Schagerbrug in KWK 
 
 
Kwalitatieve behoefte  
Het afwegingskader Kwalitatief Woningbouwprogramma van de Kop geeft ook een goede indruk van 
de kwalitatieve behoefte aan het plan. Schagerbrug scoort in het onderzoek van de Stec Groep goed 
als woonkern op regionaal niveau en Schagerbrug scoort goed als woongebied. In het afwegings-
kader scoort Schagerbrug de hoogst mogelijke score.  
 
De kwalitatieve afweging voor het plan Buitenvaert wordt hieronder nader toegelicht: 
  

• Oordeel woongebied (kernenscan)  
In de kernenscan wordt elke kern objectief beoordeeld, bijvoorbeeld gemiddelde  WOZ-waarde, 
gemiddeld inkomen, niveau publieke ruimte en afstand tot verschillende voorzieningen. De scan 
bestaat uit totaal 18 indicatoren, zie afbeelding 14.  
 

 
afb.14   Indicatoren kernenscan 
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Per indicator scoort een gebied een waarde op basis van een vijfpuntsschaal (-2, -1, 0, 1, 2). Het 
ongewogen gemiddelde geeft het eind oordeel voor een gebied. De waarden worden getoond 
door kleuren (rood = -2, oranje = -1, geel = 0, lichtgroen = 1 donker groen = 2) en dat resulteert in 
onderstaande afbeelding 15.  
Op basis van de ligging valt het plangebied in de categorie 'sterk bovengemiddeld'.   

 

 

afb.15   Oordeel kernenscan  
 
De uitkomst van deze kernenscan heeft enerzijds geleid tot een kwalitatieve kwantitatieve 
verdeling over de gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Anderzijds geldt dat de gebieden die 
gemiddeld of beter scoren meer in aanmerking komen voor woningbouwinitiatieven dan de 
overige gebieden.  

• Oordeel projectgebied   
Elk plan is beoordeeld op concrete omgevingskenmerken. De beoordeling is relatief. Dat betekent 
dat projectlocaties altijd ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. Voor het projectgebied zijn 
de volgende aspecten beoordeeld (zie afbeelding 13): 
o WOZ detailniveau kern    2 
o Woonomgeving detailniveau buurt 0 
o Afstand tot treinstation    -2 
o Afstand tot hoofdverkeersweg  1 
o Afstand tot supermarkt   1 
 
Het locatieoordeel voor het projectgebied is 1. Dit is bovengemiddeld (ter vergelijking; project-
gebieden in Schagen scoren 0,75). 

 
• Productmarktcombinatie (pmc) 

Het derde aspect is het beoordelen van het projecten op aantrekkelijke of minder aantrekkelijke 
pmc. De beoordeling van de pmc per gemeente en kern is in het KWK objectief tot stand gekomen 
en wordt bepaald door de volgende stappen te doorlopen: 
1. afzetten tegen bestaande voorraad en toekenning scores per pmc per gemeente. Dit heeft 

geresulteerd in onderstaande tabel; 
2. toepassing scores gemeenteniveau in het afwegingskader; 
3. doorvertaling naar kernniveau. 

De pmc van het initiatief scoort 1 en 0. Op basis van de pmc sluit de beoogde ontwikkeling aan op de 
kwalitatieve woningbouwbehoefte naar nultredenwoningen, koopwoningen in het segment >250.000. 
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afb.16   Oordeel productmarktcombinatie (pmc) 
 
 
Conclusie afweging behoefte 
Het doel van het KWK is het voeren van een actieve regionale samenwerking ten behoeve van een 
optimale ruimtelijke ontwikkeling van de woningmarkt. Binnen de regio zijn onder andere afspraken 
gemaakt over het verminderen van de geprogrammeerde woningaantallen, om kwantitatief en 
kwalitatief aan te sluiten bij de woningbehoefte.  
De beoogde planlocatie voldoet aan de primaire kwantitatieve behoefte binnen de regio: 
• Buitenvaert is als kansrijke locatie opgenomen in de lijst met plannen (40 woningen tot 2020); 
• op regionaal niveau scoren de kernen in dit gebied bovengemiddeld; 
• Schagerbrug als kwalitatief woongebied scoort boven gemiddeld; 
• ontwikkelingen vinden plaats volgens een marktconforme pmc. 
 
Afweging bestaand stedelijk gebied 
 
Woonmarktregio 
De regio Kop van Noord-Holland functioneert maar beperkt als één woningmarkt; er zijn verschillende 
lokale subwoningmarktregio’s, waaronder Schagen en het gebied daaromheen. Andere subregio’s zijn 
Den Helder en het gebied daaromheen, de meer oostelijke gebieden, de noordpunt met Wieringen en 
Wieringermeer, en Texel. (bron: RAP, p.19)  
  
De gemeente Schagen wordt in het vraaggestuurd bouwen onderzoek gekarakteriseerd als ‘centrum-
dorps’ in een ‘landelijk bereikbare’ omgeving. Dorpse en landelijke woonmilieus zijn gewild in Noord-
Holland. Ruim een kwart van de huishoudens in de provincie woont in een dergelijk woonmilieu. De 
meeste aanvullende behoefte is er in het centrum-dorpse woonmilieu. Dit hangt samen met het daar 
aanwezige voorzieningenniveau. (bron: rapport onderzoek Vraaggestuurd bouwen) 
 
De planlocatie in Schagerbrug is volgens het RAP een kansrijke locatie. De locatie is gewild vanwege 
de rust en ruimte en het strand op fietsafstand. Schagen is vanuit Schagerbrug goed bereikbaar (ligt 
er als het ware tegen aan): wonen dicht bij de stad maar met de landelijkheid van het dorp. De 
woningmarkt van Schagerbrug wijkt daarmee kwalitatief af van dat van de stad Schagen. De 
woningmarktregio voor Schagerbrug is op basis van de reikwijdte van de plannen sterk lokaal gericht.  
 
De woningmarktregio voor Schagerbrug wordt bepaald door de reikwijdte van de plannen. Op 
basis van het KWK is deze reikwijdte als volgt te definiëren: 
• Het doel van het KWK is een actieve regionale samenwerking te voeren ten behoeve van een 

ruimtelijke ontwikkeling van de woningmarkt. In het KWK zijn o.a. afspraken gemaakt over het 
verminderen van de geprogrammeerde woningaantallen om kwantitatief en kwalitatief aan te 
sluiten bij het woningbouwprogramma; 
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• Het programma in het KWK gaat uit van de provinciale prognoses voor de huishouden-
ontwikkeling voor de Kop van Noord-Holland. Er is evenwicht tussen vraag (woningbehoefte) en 
aanbod (plancapaciteit) binnen de Kop. Op basis van de huishoudenontwikkeling per kern zijn in 
het KWK afspraken gemaakt over het programma per kern. De woningbouwprojecten voorzien in 
de eigen woningbehoefte van de betreffende kern. Op basis van de Product Markt Combinaties 
sluit het programma aan bij de vraag;  

• Locaties binnen bestaand bebouwd gebied in omliggende kernen zijn gereserveerd voor 
ontwikkeling van de desbetreffende kernen; 

• Conclusie: het woningbouwprogramma in Schagerbrug heeft een woningmarktregio op het niveau 
van de kern. De gemaakte afspraken in het KWK hebben betrekking op programma’s in de 
betreffende stadsdelen/kernen met een woningmarktregio op het niveau van het eigen 
stadsdeel/kern. Voor de woningbouwlocaties in het KWK, waaronder de woningbouwlocatie 
Buitenvaert, is sprake van een actuele regionale behoefte, en daarmee een regionaal belang.  

 
In afbeelding 17 (tabel) en de overzichtskaarten afb.19 en afb.20 zijn de woningbouwlocaties in 
Schagerbrug aangeduid zoals deze zijn opgenomen in het KWK.  
 
Mogelijkheden woningbouwontwikkeling binnen stedelijk gebied Schagerbrug (zie afb.18) 
De mogelijkheden binnen het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) in Schagerbrug zijn als volgt 
beoordeeld:  
• De planlocaties in Schagerbrug betreffen overwegend Ruimte voor Ruimtelocaties, of 

herstructureringslocaties die zijn ontstaan door het verplaatsen van bedrijven. De locaties hebben 
een beperkte plancapaciteit. Deze locaties zijn als alternatieve binnenstedelijke locatie niet direct 
beschikbaar. Daarnaast ligt een deel van de locaties ver buiten de dorpsgrenzen van 
Schagerbrug. Een deel van de locaties heeft nog geen vastgesteld planologisch juridisch plan. 

• In Schagerbrug is harde plancapaciteit voor 1 woning langs de Schagerweg die is ontstaan door 
het verplaatsen van bouwbedrijf Ott (laatste woning van het plan Ott, verplaatsing bouwbedrijf). 

• De locatie Gemeentehuis is niet meer in beeld als woningbouwlocatie.  
• Binnen Schagerbrug komt het oude trainingsveld van Vesdo als mogelijke alternatieve locatie 

beschikbaar. De pachtovereenkomst van dit veld is recent opgezegd. In ruimtelijk opzicht maakt 
deze locatie onderdeel uit van de groene zoom van Schagerbrug, die gehandhaafd en waar 
mogelijk versterkt dient te worden (zie afb. 8). Op deze locatie is, in lijn met KWK, een 
vergelijkbare PMC aanwezig.  
De locatie is echter veel kleiner, waardoor op deze locatie de 40 woningen met het gewenste 
programma tot 2020 niet realiseerbaar zijn. 
Het gewenste woningbouwprogramma voor deze locatie is niet nader onderzocht. Mogelijk sluit 
deze aan op het plan Buitenvaert. Gezien de ambities uit het beeldkwaliteitsplan ‘Dorpen langs de 
Groote Sloot’  is hier een ander woningbouwprogramma met een bijzonder woonmilieu denkbaar, 
gericht op (ruim) wonen in het groen. De potentiële bebouwingsdichtheid zal hierdoor lager zijn 
waardoor met deze locatie niet volledig in de regionale behoefte kan worden voorzien. Een 
dergelijk programma is complementair aan het programma voor Buitenvaert. Regionale 
afstemming over een dergelijke invulling heeft nog niet plaatsgevonden. Het is mogelijk dat deze 
locatie op termijn ook zal worden benut voor woningbouw. 

• Alternatieve binnenstedelijke locaties zijn niet voorhanden. Dit betekent dat de opvang voor eigen 
woningbehoefte in Schagerbrug buiten het bestaand stedelijk gebied plaats moet vinden. 

 
Mogelijkheden woningbouwontwikkeling buiten stedelijk gebied Schagerbrug (zie afb.18) 
De mogelijkheden buiten het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) in Schagerbrug zijn als volgt 
beoordeeld:  
• De potentiële locatie Schagerbrug Noord is het enige gebied rond Schagerbrug dat geen 

onderdeel uitmaakt van het weidevogelleefgebied. De locatie heeft een vergelijkbare omvang als 
de locatie Buitenvaert, en ligt dicht bij regionale ontsluitingswegen. Het wegverkeerslawaai 
bedraagt op de hele locatie meer dan 48 dB, voor het overgrote deel van de locatie zelfs meer 
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dan 53 dB. De voorkeursgrenswaarde is 48 dB, en voor buitenstedelijke locaties de maximale 
ontheffingswaarde 53 dB. Dit betekent dat slechts een (klein) deel van de locatie voor 
woningbouw kan worden ontwikkeld, en dat voor dat deel een Besluit hogere grenswaarde 
genomen dient te worden. De gemeente Schagen kiest hier niet voor, o.a. vanuit gezondheids-
aspecten.  
Op basis van het beeldkwaliteitsplan ‘Dorpen langs de Grote Sloot’ is het open houden van de 
zone langs de kanaaldijk gewenst (zie afb.8). 

• Alternatieve buitenstedelijke locaties zijn niet voorhanden. Dit betekent dat de locatie Buitenvaert 
de enige locatie in Schagerbrug is om in de periode tot 2020 de 40 benodigde nieuwe woningen 
voor het dorp te bouwen. 

 
 

 Plannen in programma tot 2020 woningaantal locatie binnen 
reikwijdte 

beschikbaar geschikt  BSG 

Grote Sloot 433 1 a — — — + (RvR) 

Grote Sloot 310 9 b + — — + (RvR) 

Grote Sloot 387 0 c + — — + ( RvR) 

Verplaatsing bouwbedrijf Ott 1 d + — — + (herstr) 

Korte Ruigeweg 14 1 e — — — + (RvR) 

Grote Sloot (USP Gronden) 40 f + + + —  

 + positief, 0 neutraal/twijfelachtig, — negatief, RvR=Ruimte voor Ruimte, herst.=herstructureringslocatie 
 afb.17  Woningbouwlocaties in Schagerbrug  
 
 

 Locatie capaciteit/ 
omvang 

locatie binnen 
reikwijdte 

beschikbaar geschikt  BSG 

Vml. trainingsveld Vesdo ca. 1,5 ha g + 0 — + 

Schagerbrug Noord ca. 3 ha h + 0 —       — 

+ positief, 0 neutraal/twijfelachtig, — negatief 
 afb.18  Afweging alternatieve locaties Schagerbrug  
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afb.19  Woningbouwlocaties in het dorp (nummering zie tabel) 
 

 
afb.20  Woningbouwlocaties langs de linten (nummering zie tabel) 
 
 
De woningmarkt in Schagerbrug (goed landelijk bereikbaar) verschilt van de woningmarkt in Schagen 
(centrum-dorps). Deze woonmarkt is niet vrij uitwisselbaar. De vraag naar woningen in een goed 
landelijk bereikbaar woonmilieu kan niet in een centrum-dorpse omgeving worden opgelost. Dit 
betekent dat hoewel er nog ruimte is in uitbreidingslocaties in Schagen, deze geen dorps woonmilieu 
hebben en daarom geen alternatief voor woningzoekenden in Schagerbrug vormen.  
Het KWK ondersteunt dit uitgangspunt: de programma’s in de betreffende stadsdelen/kernen zijn 
opgesteld met een woningmarktregio op het niveau van het eigen stadsdeel/kern. Buitenvaert is een 
plan binnen het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen en de Kop van Noord-Holland, 
voor Schagerbrug. Motivering voor een andere locatie is niet noodzakelijk. 
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Regionale afspraken 
Het voorgenomen plan sluit als volgt aan bij de regionale afspraken: 
• Plannen die zijn opgenomen op de lijst planlocaties in het KWK voldoen aan de gewenste 

regionale afstemming conform de ladder voor duurzame verstedelijking en PVR. In de regionale 
afspraken zijn alléén de meest kansrijke locaties tot 2020 meegenomen, met flexibiliteit tussen de 
plannen qua locatie en veranderende woonwensen; 

• De plannen zoals opgenomen in het KWK voldoen aan een actuele regionale kwantitatieve en 
kwalitatieve behoefte; 

• Het KWK is een belangrijk onderdeel van de nut en noodzaak bepaling voor woningbouw buiten 
BSG. Regiogemeenten zullen zich op dit programma beroepen bij de onderbouwing van de nut 
en noodzaak voor het realiseren van woningbouwplannen tot 2020 voor de onderdelen 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en regionale afstemming; 

• De locatie “Grote Sloot (USP gronden)”, de locatie Buitenvaert, is als locatie genoemd in het 
Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (2016-2020) voor de Kop van Noord-Holland;  

• De planlocatie “Grote Sloot (USP gronden)”, de locatie Buitenvaert, ligt buiten bestaand stedelijk 
gebied en staat in het KWK voor 40 woningen in het programma tot 2020. Er zijn echter 
binnenstedelijk geen alternatieve locaties in Schagerbrug voorhanden. De gemeente Schagen 
heeft daarom dit plan naar voren gehaald en opgenomen in het KWK en regionaal afgestemd. 

 
Hiermee is de nut en noodzaak van de ontwikkeling aangetoond. 
 
5.2.2 Verantwoording ligging in bollenconcentratiegebied 
Het provinciale belang ‘Behoud- en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen’ in de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) o.a. vertaald in clusters die specifiek zijn aangewezen als 
bollenconcentratiegebied. Op basis van artikel 26b lid 1 PRV mag een bestemmingsplan voor de 
gebieden die zijn aangewezen als bollenconcentratiegebied, de vestiging van een bollenteeltbedrijf 
voor permanente bollenteelt of de uitbreiding van een bestaand bollenteeltbedrijf niet onmogelijk 
maken.  
 
Situatie 
De ontwikkeling van de planlocatie Buitenvaert vindt plaats op de gronden van een voormalig 
veeteeltbedrijf met als nevenactiviteit paardenhouderij. De grond is in afwachting van de woningbouw 
opgehoogd en ingericht als grasland. Er zijn in de directe omgeving géén bollenbedrijven met 
bollengrond eromheen.  
 
Op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) ligt de locatie helemaal binnen het bollen-
concentratiegebied.  
 

  

afb.21  Overzicht bollenconcentratiegebied rond Schagerbrug 
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Vertaling provinciaal beleid in gemeentelijk beleid 
Voor nieuwe ontwikkelingen moet op basis van de PRV nut en noodzaak worden aangetoond. 
Vervolgens dient te worden aangetoond dat de betreffende ontwikkeling niet (geheel) door middel van 
verdichting, transformatie en herstructurering kan worden gerealiseerd. Wanneer een voorgenomen 
ontwikkeling noodzakelijk is en verdichting niet mogelijk is, wordt nieuwe uitleg buiten het Bestaand 
Stedelijk Gebied gerealiseerd. Locatiekeuzen hebben hier rechtstreeks mee te maken. Hier gaat 
gestructureerd onderzoek aan vooraf. Onderzoek dient plaats te hebben in het kader van de 
gemeentelijke structuurvisies en zo mogelijk ook in een samenhangende regionale (ruimtelijke) visie.  
De locatie Buitenvaert is een uitleglocatie van bescheiden omvang. Nut en noodzaak van de 
ontwikkeling is toegelicht (zie hoofdstuk 5.2.1), inclusief de ruimtelijke kwaliteitseis (zie hoofdstuk 4) 
en de invloed op het weidevogelleefgebied (zie hoofdstuk 5.7). In regionaal verband is er op basis van 
het KWK overeenstemming over de toevoeging van 40 woningen.  
 
Een groot deel van het buitengebied van de voormalige gemeente Zijpe is in de Provinciale 
Structuurvisie aangewezen als bollenconcentratiegebied. Hierbij is ruimte gereserveerd voor de 
ontwikkeling van de bloembollensector. Binnen het concentratiegebied is het mogelijk een nieuw 
bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt en de uitbreiding van een bestaand bedrijf te vestigen. 
Tevens zijn grondbewerkingen als bezanden, omzetten en omspuiten ten behoeve van permanente 
bollenteelt toegestaan. Artikel 26b geeft aan dat nieuwe bollenteeltbedrijven uitsluitend zijn toegestaan 
in bollenconcentratiegebied en dat hier de nieuwvestiging of uitbreiding van bollenteeltbedrijven door 
een nieuw bestemmingsplan niet onmogelijk moet worden gemaakt. 
 
Er is geen sprake meer van een agrarisch bedrijf. De voormalige agrarische bedrijfswoning is nu een 
burgerwoning en bij de herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ had het agrarisch 
bouwperceel de bestemming ‘Agrarisch’, zonder bouwvlak, moeten krijgen. 
 
De gemeente Schagen heeft de beleidsuitgangspunten uit de PRV verder uitgewerkt in het 
bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. Op grond van dit bestemmingsplan is aan gronden binnen het 
bollenconcentratiegebied een agrarische bestemming gegeven met een gebiedsaanduiding 
‘bollenconcentratiegebied’. Op grond van deze bestemming is het mogelijk nieuwe bollenteeltbedrijven 
voor permanente bollenteelt te vestigen en bestaande bedrijven uit te breiden. Tevens zijn 
grondbewerkingen als bezanden, omzetten en omspuiten ten behoeve van permanente bollenteelt 
toegestaan.  
 
Effecten van de beoogde ontwikkeling op de uitbreiding van bollenteeltbedrijven ter plaatse 
De effecten van de ontwikkeling van de planlocatie op het bollenconcentratiegebied zijn vooraf als 
volgt beoordeeld:  
• De grond is geen bollengrond: de functieverandering vindt plaats op een locatie waar sprake is 

van een functie die niet gerelateerd is aan de bollenteelt (grond voorheen in gebruik als 
veeteeltbedrijf met als nevenactiviteit paardenhouderij). Ook na realisatie van het woningbouwplan 
blijft voldoende afstand tot bestaande bedrijven. Er is derhalve geen sprake van negatieve 
effecten voor de landbouw; 

• De kavel is niet geschikt als bollengrond4. De ondergrond van de kavel is relatief kleiig en nooit 
verzand en in het verleden niet voor bollenteelt gebruikt, maar als weidegrond. Het terrein is ca. 
1,5 tot 2,0 m opgehoogd met klei in verband met agrarische bodemverbetering. De poelen zijn 
dichtgegooid. De kavel is nog steeds in gebruik als grasland. De omliggende kavels zijn wel 
geschikt voor de bollenteelt en ook als zodanig in gebruik; 

• Op basis van het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe is het nieuw vestigen van agrarische 
bedrijven binnen het gebied dat in de nota ‘Veelkleurig Landschap’ is aangeduid als bollenteelt en 

                                                      
4 Bron: bijlage 1 en 2 van memo (bijlage 4)  bij de brief aan GS namens de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening Kop van 
Noord-Holland in het kader van de prealabele advisering, met daarin waarin verwezen wordt naar onderzoek naar de 
grondtoestand en de geschiktheid voor agrarische bedrijfsvoering 
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akkerbouw (dit komt overeen met het bollenconcentratiegebied) niet toegestaan in agrarisch 
gebied dat door de provincie is aangewezen als weidevogelleefgebied voor zover deze 
nieuwvestiging een nieuw bouwvlak vergt. Het agrarisch bouwvlak zoals dat onbedoeld nog in een 
klein deel van het plangebied aanwezig is, is juist door het onbedoelde karakter daarvan 
geïsoleerd gelegen en niet toegankelijk vanaf de openbare weg. Van een 'functionerend' bouwvlak 
alwaar een bollenteeltbedrijf zou kunnen worden gerealiseerd, is geen sprake (zie paragraaf 1.3). 
Vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf is dan ook nagenoeg uitgesloten;  

• De planlocatie ligt tegen de dorpskern van Schagerbrug aan en beoogt een versterking van de 
ruimtelijke structuur van het ‘kruisdorp’. De planlocatie ligt tegen de lintbebouwing langs de Grote 
Sloot en sluit aan op de burgerwoningen langs de Schagerweg. Her- en nieuwvestiging van 
agrarische bedrijven (met een bouwvlak van 2 ha) in de nabijheid van burgerwoningen is niet 
mogelijk5; 

• Het gemeentelijke visiedocument ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ benoemt als kenmerken van 
het polderlandschap onder meer de openheid van het landschap en structuurbepalende 
elementen als vaarten en wegen met daarlangs gevarieerde en verzorgde vrijstaande bebouwing. 
Er wordt in het kader van nieuwe plannen met name ingezet op het behoud van de 
landschappelijke waarde en een zorgvuldige inpassing van gebouwen. De planlocatie ligt aan de 
rand van de open ruimte, aan twee zijden grenzend aan de huidige dorpsrand van Schagerbrug, 
met bebouwing en beplanting. Het karakteristieke zicht in de lengterichting van de polder wordt 
afgeschermd door de provinciale weg, die relatief dichtbij is. De Schagerweg wordt vanaf het 
kruispunt met de Groote Sloot tot aan het kruispunt met de Ruigeweg tot halverwege geflankeerd 
door het bedrijventerrein van Schagerbrug. Vanaf de planlocatie is het open zicht op de polder 
beperkt. De grootschalige openheid van de polder Zijpe is hier niet aanwezig. De ruimtelijke 
samenhang van de planlocatie met het grootschalige bollenlandschap is gering. 

 
Conclusie: 
De nieuwe voorziene woningen op de planlocatie zullen niet zorgen voor aantasting van het 
bollenlandschap in de polder. Het netto areaal aan bollengrond in de polder wordt met deze 
ontwikkeling niet verminderd en de vestiging van een nieuw bollenteeltbedrijf voor permanente 
bollenteelt of de uitbreiding van een bestaand bollenteelt bedrijf in het bollenconcentratiegebied wordt 
met het plan niet onmogelijk gemaakt. 
 
Betekenis voor dit project: 
• De beoogde ontwikkeling tast de karakteristieke openheid van het bollenlandschap niet 

onevenredig aan. De relevantie van het plangebied voor de bollenteelt is klein, de grond is immers 
niet geschikt voor bollenteelt; 

• De beoogde ontwikkeling maakt de uitbreiding van bollenteeltbedrijven in de directe omgeving van 
de planlocatie niet onmogelijk. 

 
 
5.2.3 Duurzaamheid en energiebesparing 
Duurzaam bouwen vertaalt zich in de zorg voor het milieu, zoals het energiezuinig bouwen, het 
bevorderen van zonne-energie, duurzaam materiaal gebruik en gescheiden afvalverwerking. De eisen 
aan de particuliere woningbouw staan beschreven in het Bouwbesluit. Het is van belang om al in een 
vroeg stadium duurzaamheid te zien als integraal onderdeel van de nieuwbouw en de 
duurzaamheidsambities vanuit het gemeentelijk beleid over te brengen aan de initiatiefnemer.  
 
Voor vragen op het gebied van duurzaam (verbouwen, energiebesparing of energie opwekken) 
kunnen inwoners en ondernemers tegenwoordig bij het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente 
Schagen participeert hierin. 

                                                      
5 Bron: Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’, paragraaf 5.2.1 van de toelichting en paragraaf 3.8.2. van de planregels 
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Van de zijde van de opdrachtgever is aangegeven dat op de volgende wijze energiezuinig en 
duurzaam wordt gebouwd: 
• er wordt gebouwd voor de komende 50-100 jr, met gebruikmaking van duurzame bouwmaterialen; 
• in 2020 mogen alleen nog energieneutrale of energieopwekkende woningen worden gebouwd 

(EPC 0). Sinds 2015 moeten woningen al bijna energieneutraal (maximaal EPC 0,4) worden 
gebouwd. Bouwen onder de huidige EPC-norm is uitgangspunt; 

• aardgasloos bouwen is vereist. De woningen worden voorzien van laagtemperatuurverwarming in 
combinatie met warmtepomp systemen en extra fotovoltaïsche zonnepanelen; 

• tevens wordt de isolatiewaarde van de woningen verzwaard; 
 
Betekenis voor dit project: 
Duurzaamheid vormt een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke debat en is daarmee 
een belangrijk aandachtspunt in het beleid van de gemeente Schagen.  
Het bestemmingsplan staat duurzaamheid niet in de weg, en andersom ook niet. 
 
 
5.3 De watertoets 
De planlocatie valt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK). HHNK is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het deel van Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal. Het Hoogheemraadschap heeft vier taken: water keren (bescherming van het land 
tegen overstromingen), water beheren (regelen van de juiste waterstand), water zuiveren en het 
beheer en onderhoud van waterwegen en wegen buiten de bebouwde kom. Bij het uitvoeren van deze 
taken streeft het Hoogheemraadschap naar instandhouding en versterking van gezonde en 
veerkrachtige watersystemen in een goed onderhouden, beheersbare infrastructuur, waarmee een 
duurzaam gebruik en duurzame belevingswaarde is en blijft gegarandeerd (tweede water-
beheersplan). 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen en wegen in het 
beheer van het HHNK, het aanleggen van meer dan 800 m2 aan verharding, het onttrekken van 
grondwater en het lozen op het oppervlaktewater is een watervergunning van het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als waterbeheerder in het gebied nodig.  
 
Huidige situatie 
Het plangebied wordt omringd door afwateringssloten. De Schagerweg is een oude ontginningsas. 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 2765A in de polder Afdeling I Zuid. Het ter plaatste geldende 
streefpeil is zomer/winter NAP –0,75/-1,10 meter. Binnen het plangebied bevindt zich momenteel een 
onderbemaling. Het gebied watert af middels een stelsel van primaire waterlopen naar het gemaal I 
Zuid. Daar wordt het water via dit gemaal op de Schermerboezem uitgeslagen. 
De locatie is aan de zuidkant gelegen langs de regionale waterkering Schagerweg, Afd. l zuid. Het 
aangrenzende boezemwater valt onder de Schermerboezem.    
 
Watertoets 
Bij het HHNK is op 6 september 2017 een digitale watertoets aangevraagd. HHNK heeft 13 oktober 
2017 over dit plan geadviseerd (zie bijlage 4). Op basis van de aangeleverde gegevens is met de 
digitale watertoets geconstateerd dat het planvoornemen een zodanige invloed op de waterhuis-
houding heeft dat een ‘normale procedure’ gevolgd moet worden. Dit betekent dat de invloed van het 
plan op de waterhuishouding met maatregelen moet worden ondervangen. Deze maatregelen zijn in 
voorliggende paragraaf verwerkt.  
Het plangebied ligt in de zonering van de regionale waterkering en de zonering van de primaire 
waterloop langs de Schagerweg.  
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Waterkeringen  
De ontwikkelingen in het plangebied kunnen gevolgen hebben voor de waterveiligheid in de 
omgeving.  
De aan het boezemwater grenzende gronden, in ieder geval de strook tussen de geplande woningen 
en het boezemwater, worden opgehoogd tot tenminste NAP +0,4 meter, vanwege de waterkerende 
functie. Deze ophoging is voldoende om ook bij een eventuele toekomstige aanpassing van de 
beschermingsklasse te voldoen. Het gaat hierbij om de wijziging van beschermingsklasse ‘akkerbouw’ 
naar ‘stedelijk en industrie’ en de daaraan gerelateerde inundatienorm van 1 maal per 100 jaar en een 
wateroverlast norm van 1 maal per 25 jaar.  
 
Waterkwantiteit  
Wanneer, als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling, de oppervlakte van verharding toeneemt, 
stroomt het regenwater sneller af naar het oppervlaktewater. Daarom is bij een toename van 
verharding compensatie, in de vorm van het graven van extra oppervlaktewater vereist. In de nieuwe 
Keur 2016 is de verplichting opgenomen om voor verhardingstoenames groter dan 800 m² 
compenserende maatregelen in het watersysteem op te nemen.  
Bovendien laat het HHNK weten dat de verhardingstoename die met de ontwikkeling gepaard gaat, 
moet worden gecompenseerd om te voorkomen dat het watersysteem als gevolg van de 
ontwikkelingen verslechtert. De compensatie moet in de vorm van de realisatie van additioneel 
oppervlaktewater. Het compensatiepercentage bedraagt 11% van de toename aan verharding, 
dakoppervlak en tuinen (voor 50% meegeteld).  
In het plan is voldoende rekening gehouden met de compensatie-eis (zie tabel afb.22). Door 
verbreding van de kavelsloot aan de noord- en westzijde tot een breedte van respectievelijk 6 meter 
en 7,5 meter wordt in voorliggend plan de toename van verhard oppervlak gecompenseerd.  
 
Oppervlak Huidige situatie (m2) Plan Buitenvaert (m2) 
Gebouwen    -    2.243  
Tuinen/ erven (50% verhard)     - 7.577 
Openbaar gebied verhard     -   5.207 
Totale verharding 0 15.027 
   
Tuinen/ erven (50% onverhard )  7.577 
Weiland / groenvoorziening    -   3.860 
Bestaand water   442    442 
Nieuw water    -   1.659 
   
Oppervlak plangebied 28.565 28.565   
afb.22   Tabel waterbalans 
 
 
Waterkwaliteit en riolering 
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van 
de riolering. De riolering is voorbereid op een eventueel later door de overheid aan te leggen 
gescheiden rioolsysteem buiten het plangebied. 
Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van 
nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het 
hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van 
verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage. Hemelwater 
wordt op eigen terrein verwerkt en via hemelwaterriolering afgevoerd naar oppervlaktewater. Het 
voorliggend plan sluit hier op aan door het aansluiten van de drainage en de afvoer van het 
hemelwater op de naastgelegen watergang.  
Afvalwater afkomstig van de nieuwe woningen zal worden afgevoerd via het bestaande rioolstelsel. 
De aanwezige rioolcapaciteit is voldoende voor de planontwikkeling. 
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De waterkwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van het oppervlaktewater 
en grondwater in de omgeving. De ontwikkeling heeft geen verslechtering van de waterkwaliteit tot 
gevolg. Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt bij alle bouwplannen 
een verbod op het toepassen van zink, lood, koper en PAK's-houdende bouwmaterialen.  
Via de sloten is varend onderhoud mogelijk. 
 
Betekenis voor dit project: 
Ten aanzien van het aspect water zijn er geen belemmeringen voor deze ontwikkeling. Voor 
werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen in het 
beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 m² verharding is een 
watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig.  
 
 
5.4 Bodemsituatie 
In het kader van de onderzoeksplicht dient onder andere de bodemgesteldheid in het plangebied in 
kaart gebracht te worden. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond 
dat de bodem geschikt is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Daarbij is wettelijk bepaald dat 
een omgevingsvergunningsplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd op een zodanig verontreinigd 
terrein, dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers en het milieu. 
Ook voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is het dan ook noodzakelijk dat de kwaliteit van 
de bodem wordt vastgelegd.  
 
Door Landview BV is een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 
aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie plan Buitenvaert in de periode november-
december (zie bijlage 5: Verkennend (water)bodemonderzoek, Landview BV, 14 december 2017).   
 
Onderzoeksresultaten 
In het monster van de dam zijn lichte verhogingen van kwik, lood, zink en som PAK geconstateerd.  
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen 
aangetroffen.  
In het grondwater van peilbuis 2 is een matige verhoging van arseen geconstateerd. Voor het overige 
zijn in het grondwater lichte verhogingen van arseen, barium en of molybdeen aangetroffen.   
Verspreiding van het slib uit beide slootdelen op een aangrenzend perceel (landbodem) is, volgens 
beoordeling kwaliteit van bagger, toegestaan. Indien men het slib uit de slootdelen op of in de bodem 
wil toepassen, dan betreft het slib uit sloot2 klasse “industrie”. Het slib uit sloot1 is “altijd toepasbaar”.  
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve van nature verhoogde 
concentraties, wordt in het onderzoek niet bevestigd. De op de locatie aangetroffen kleine visuele 
verontreinigingen in boring 8 (dam) hebben tot meetbaar verhoogde gehalten geleid.  
De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat voor het 
instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond 
van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het 
beoogde gebruik, wonen met tuin.   
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie is 
het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.    
  
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op 
asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek conform 
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NEN 5707 wordt door Landview BV echter niet noodzakelijk geacht, aangezien tevens vrijwel geen 
potentieel asbestverdacht puin is aangetroffen.  
 
Betekenis voor dit project 
Ten aanzien van het aspect bodemverontreiniging zijn er vooralsnog geen belemmeringen voor deze 
ontwikkeling. 
 
 
5.5 Archeologie  
Het Verdrag van Malta (1992), beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te 
beschermen. Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in 
werking getreden. Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed 
in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de 
veroorzaker betaalt'. 
Voor de ruimtelijke ordening is het van belang dat de Wamz uitgaat van de koppeling van 
archeologische waarden aan de ruimtelijke ordening. Voor bestemmingswijzigingen betekent dit dat 
de verplichting is neergelegd om bij de vaststelling van de wijziging rekening te houden met in de 
grond aanwezige, dan wel te verwachten, archeologische waarden. Zo nodig dient door de 
initiatiefnemer, voorafgaand aan bodemingrepen, archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te 
worden betrokken. Vergunningen voor archeologische monumenten vallen onder het 
vergunningstelsel van de Monumentenwet 1988. 
 
Vanaf 1 juli 2016 bundelt de Erfgoedwet bestaande wet- en regelgeving voor het behoud en beheer 
van het cultureel erfgoed in Nederland. Samen met de toekomstige Omgevingswet maakt de 
Erfgoedwet een integrale bescherming van het cultureel erfgoed mogelijk.  
Sommige onderdelen van de Monumentenwet 1988 gaan in 2021 over naar de Omgevingswet. Tot de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven deze onderdelen van kracht binnen het overgangsrecht 
van de Erfgoedwet. Voor archeologie gaat het onder meer om het meewegen van het archeologische 
belang bij het opstellen van bestemmingsplannen. 
 
In 2008 is in opdracht van USP Vastgoed door RAAP een bureau- en inventariserend vooronderzoek 
uitgevoerd voor het project nieuwbouwwijk Buitenvaert in Schagerbrug, in de toenmalige gemeente 
Zijpe. In november 2017 heeft RAAP dit onderzoek geactualiseerd (zie bijlage 6: Archeologisch 
vooronderzoek plangebied Buitenvaert, RAAP, 1 december 2017). Het betreft kadastrale nummers C 
1956, 1957, 1958 en 1981 in Schagerbrug, gemeente Schagen. De huidige actualisatie van het 
vooronderzoek is nodig in het kader van een bestemmingsplanwijziging, en een mogelijke verandering 
van de eisen voor archeologisch onderzoek. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de 
eventuele aanwezigheid van archeologische waarden is daarom verplicht conform het vigerend 
gemeentelijk beleid. 
 
Onderzoeksresultaten 
Op grond van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek voor deelgebied A 
(perceelnummers 1452, 1573, 1574 en 1830) in de voormalige gemeente Zijpe een lage verwachting 
voor het aantreffen van archeologische resten uit de perioden tot de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen. Voor de Romeinse tijd gold een middelmatige verwachting voor de aanwezigheid van 
archeologische resten. Door de overstromingen in de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd is het oudere 
landschap, en daarmee de eventuele bewoningssporen uit eerdere perioden, bedekt geraakt door 
zand- en/of kleisedimenten dan wel (deels) geërodeerd. Op grond van de inpoldering in 1597 diende 
wel rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van archeologische resten uit de Nieuwe tijd. 
Voor de aanwezigheid van huisplaatsen uit de Nieuwe tijd gold een lage archeologische verwachting. 
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Echter gold voor lokale archeologische resten (bijvoorbeeld beerputten, slootvullingen, 
gebruiksvoorwerpen en mogelijk restanten van een klein gebouwtje aan de zuidrand van deelgebied 
A) uit de Nieuwe tijd een middelmatige archeologische verwachting. Deze lokale archeologische 
resten zijn niet op te sporen met een booronderzoek.   
  
Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische resten in deelgebied A. Op grond hiervan wordt voor deelgebied A (perceelnummers 
1452, 1573, 1574 en 1830) van plangebied Buitenvaert in het kader van de voorgenomen 
bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.   
Betekenis voor dit project: 
Ten aanzien van het aspect archeologie zijn er geen belemmeringen voor deze ontwikkeling. Indien bij 
bodemingrepen archeologische resten worden aangetroffen, geldt op grond van artikel 53 van de 
Monumentenwet een meldingsplicht. 

 
 
5.6 Landschap en cultuurhistorie 
Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden gebracht. Het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke 
plannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. 
Cultuurhistorie is daarmee een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
 
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (herziening 2017) is geraadpleegd om inzicht te krijgen in 
de cultuurhistorische waarden van de planlocatie. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie verdeelt 
en beschrijft 20 ensembles en 10 provinciale structuren die zich onderscheiden in de 
ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van landschap en cultuurhistorie. Ambities en 
ontwikkelprincipes in de Leidraad geven richting bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het toepassen van de Leidraad bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied 
is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening, artikel 15 Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
De planlocatie kent geen aardkundige waarden. Op basis van de informatiekaart Landschap en 
Cultuurhistorie zijn voor de planlocatie Buitenvaert cultuurhistorische aspecten die via het ruimtelijke 
traject worden beschermd van belang, zoals karakteristieke polderontginningspatronen en 
waterstructuren (zie hiervoor hoofdstuk 4). 
 
5.6.1 Verantwoording ruimtelijke kwaliteit 
Op verschillende schaalniveaus is de provinciale ruimtelijke kwaliteitseis artikel 15 PRV voor de 
planlocatie uitgewerkt. 
 
Schaalniveau van het landschap  
Het beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Groote Sloot* voldoet aan de gewenste ruimtelijke 
kwaliteitseisen conform artikel 15. In het beeldkwaliteitsplan wordt richting gegeven aan nieuwe 
ontwikkelingen in de dorpen. Het plan onderbouwt de locatiekeuze van Buitenvaert op basis van de 
ontwikkelingsgeschiedenis en de ordeningsprincipes van het landschap: 

 
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft in hoofdstuk 2 (de dorpen) en hoofdstuk 3 (ordening van het 
landschap):  
a. de kernkwaliteit van de verschillende landschaptypen en aardkundige waarden als bedoeld in 

artikel 8 wordt beschreven in paragraaf 3.2; 
b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd wordt beschreven in 

hoofdstuk 2; 
c. kernwaarden als openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis worden 

beschreven in paragraaf 3.3; 
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d. de historische structuurlijnen worden beschreven in 3.3; 
e. de cultuurhistorische objecten worden beschreven in paragraaf 3.3; 
 
Tezamen vormen deze elementen een schatkaart. De schatkaart is de verbeelding van de 
landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het landschap (karakteristieke 
deelgebieden) en de samenhang en herkenning van het gebied (routes, herkenningspunten, 
zichtlijnen, en dergelijke). Deze schatkaart geeft een beeld van de identiteit van het gebied en vormt 
de basis en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. 
 De visie zoals verwoord in het beeldkwaliteitsplan, hoofdstuk 5 houdt op de volgende wijze rekening 
met (artikel 15 lid 2): 
a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; historische structuurlijnen zijn de basis voor 

toekomstige ontwikkelingen, herkenbaarheid Westfriese Omringdijk en Groote Sloot; 
b. de ordeningprincipes van het landschap; Groote Sloot als belangrijke drager, verdichting dwars-

linten (routes naar de kust) alleen in de kernen; 
c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse (de 

dorpen); kruispuntdorp, afronding vierde kwadrant, versterken lintbebouwing langs Schagerweg, 
karakteristieke buitenplaatsen verspreid door de polder met een concentratie langs de Groote 
Sloot; 

d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid) groene 
afronding dorpsrand, visuele relatie met omgeving; 

e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief ondergrond) als hiervoor bedoeld en de 
maatregelen die nodig zijn om de negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot 
de nieuwe functies: in het beeldkwaliteitsplan worden bijvoorbeeld voorstellen gedaan ten aanzien 
van de uitstraling en het doorgaande profiel van de  als belangrijke route naar de kust. 

 
Schaalniveau van de plek 
Het beeldkwaliteitsplan Buitenvaert vormt een nadere verdieping van het beeldkwaliteitsplan op 
locatieniveau. In het beeldkwaliteitsplan Buitenvaert wordt nadrukkelijk ingegaan op de nadere 
uitwerking van de ruimtelijke kwaliteitsaspecten zoals zijn bedoeld in artikel 15 lid 1 en 2: waaronder 
de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) en de inpassing in de 
omgeving (vormgeving groene rand, visuele relatie met het landschap).  
  

 Het beeldkwaliteitsplan beschrijft allereerst de hoofdlijnen van het Landschaps-DNA, het Dorps-DNA 
en de ontwikkelingsvisie Dorp voor Schagerbrug uit het Beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Groote 
Sloot. Dit sluit aan op de indeling zoals gebruikt in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 
  
De polder heeft een rijke historie gekend van buitenplaatsen en landgoedboerderijen die verspreid 
door de polder lagen, met een concentratie langs de Groote Sloot. De planlocatie is een nieuwe 
buitenplaats in Schagerbrug, op een locatie waar geen lintbebouwing mogelijk is (op basis van 
bestaande milieucirkels), maar wel een bijzondere woningbouwlocatie die past binnen de identiteit van 
het landschap.  
In het beeldkwaliteitsplan is het dorps bouwen voor de nieuwe locatie in Schagerbrug verder 
uitgewerkt in bouwstenen voor het locatiespecifiek dorps bouwen en beeldthemagebieden.  
 
Betekenis voor dit project: 
Ten aanzien van het aspect landschap en cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor deze 
ontwikkeling.  
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5.7 Natuurtoets 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze zijn de oude Boswet, 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet samengevoegd tot één Natuurwet.  
  
Uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, 
tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. In de praktijk betekent dit dat bij een  ruimtelijke ingreep of 
voorgenomen activiteit bekeken moet worden of er sprake is van effecten of beschermde dieren en 
planten (soortenbescherming) en in bepaalde gevallen op natuurgebieden (gebiedsbescherming). 
 
5.7.1 Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming 
Groot Eco Advies heeft in opdracht van Buitenvaert BV op 8 november 2107 een veldbezoek afgelegd 
om de situatie ter plaatse te beoordelen. In deze rapportage worden de resultaten van het veldbezoek 
en het bureauonderzoek weergegeven en de eventuele effecten van de ruimtelijke ontwikkeling 
getoetst aan de natuurwetgeving (zie bijlage 7: Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming, 
Groot Eco Advies, 14 december 2017). In het rapport zijn de resultaten uit eerder veldonderzoek 
geactualiseerd (NatuurBeleven, briefrapport Quickscan hoek Schagerweg/Grote Sloot te Schagerbrug 
4e versie, Amstelveen, 27 september 2010 en Visserijkundig onderzoek, Van der Velden, 21 oktober 
2010).  
 
Situatiebeschrijving 
De locatie Buitenvaert in Schagerbrug ligt momenteel braak. Bebouwing en bomen ontbreken. Het 
betreft een grasland van een voormalig veeteeltbedrijf met koeien en paarden, omringd door sloten. 
Het perceel wordt af en toe gemaaid. 
 
Soortenbescherming 
Op basis van het veldonderzoek is geconstateerd dat het bouwplan geen negatieve effecten heeft op 
beschermde soorten. Wel dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van de 
weidevogels. Een soort die wel als pioniersoort op kan duiken is de rugstreeppad. Hiervoor zijn geen 
recente waarnemingen in het gebied. Nader onderzoek naar de rugstreeppad is uitgevoerd in de 
periode april – juli 2018. Tijdens dit onderzoek zijn geen rugstreeppadden waargenomen en zijn ook 
geen juvenielen, larven of eisnoeren aangetroffen (zie bijlage 9: Inventarisatie Rugstreeppad 
Buitenvaert in Schagerbrug, Groot Eco Advies, 9 juli 2018). 
 
Gebiedsbescherming  
Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen 
De locatie ligt niet in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied. Gezien de afstand (4 kilometer) tot 
het Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen zijn de meeste effecten op voorhand uit te 
sluiten. Op het vlak van stikstofdepositie kunnen effecten niet op voorhand worden uitgesloten. 
Daarvoor dient een gedetailleerde berekening met het programma Aerius te worden gemaakt, waarbij 
het effect op stikstofgevoelige habitats wordt bepaald. 
 
NatuurNetwerk Nederland  
De locatie ligt in niet de omgeving van delen van het NatuurNetwerk Nederland. Er zijn daardoor geen 
effecten op NNN-gebied.  
  
Weidevogelleefgebied 
De planlocatie ligt in weidevogelleefgebied. Het weidevogelleefgebied wordt beschermd via het 
ruimtelijke spoor en is opgenomen in de Provinciale Structuurvisie. Ruimtelijke ontwikkelingen, die de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland en weidevogelleefgebieden 
aantasten, staat de provincie in beginsel niet toe.  
In dit kader is in de lente en zomer van 2016 en 2018 weidevogelinventarisaties uitgevoerd (zie bijlage 
11: Weidevogelinventarisatie woningbouwlocatie “Achter de Grote Sloot” in Schagerbrug, Groot Eco 
Advies, 7 juli 2016 en bijlage 12: Weidevogelinventarisatie 2018 woningbouwlocatie "Achter de Grote 
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Sloot" in Schagerbrug, Groot Eco Advies, 1 augustus 2018). Uit de resultaten per ronde kan 
geconcludeerd worden dat op het perceel in 2016 en 2018 één paar Scholekster heeft gebroed. In 
2018 heeft op het perceel ook een Kievit gebroed. Verder hebben geen weidevogels op het perceel 
gebroed of hun territorium gehad. Er mag geconcludeerd worden dat het perceel geen grote betekenis 
en waarde heeft in het kader van de functie van scholeksterleefgebied. In 2018 is ook de omgeving 
van de planlocatie geïnventariseerd, wat eenzelfde beeld heeft gegeven. Dit ligt in de lijn met en 
onderbouwt de eerdere, voorlopige veronderstelling dat het perceel als gevolg van de invloed van 
verstorende objecten als bomen en bebouwing waarschijnlijk geen hoge dichtheid aan Scholekster zal 
kennen en dat het woningbouwproject “netto geen verstoring” tot gevolg heeft (bijlage 10: 
Woningbouw Schagerbrug en weidevogelleefgebied, NatuurBeleven, mei 2016).  
 
Zie over het weidevogelleefgebied verder paragraaf 5.7.2. 
 
Habitattoets 
Een habitattoets dient om vast te stellen of een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-
gebied kan worden toegelaten, en zo ja, onder welke voorwaarden. Een plan of ingreep kan ook 
buiten Natura 2000-gebieden plaatshebben (externe werking). 
De habitattoets bestaat uit een voortoets en eventueel een zogenoemde "passende beoordeling" als 
uit een voortoets blijkt dat er mogelijk significante gevolgen zijn.  
 
Voortoets 
Op basis van de effectenindicator (Ministerie EZ 2015) kan de realisatie en de aanwezigheid van 
woningbouw, in combinatie met (mogelijke) verkeersaantrekkende werking de volgende negatieve 
effecten veroorzaken op het Natura 2000-gebied:  
• oppervlakteverlies;  
• versnippering;  
• verontreiniging en verdroging;  
• verstoring;   
• vermesting en verzuring via atmosferische depositie. 
 
De beoogde ontwikkeling van het plangebied vindt buiten de Natura 2000-gebieden plaats. Op 
voorhand kan daarom worden geconcludeerd dat het plan niet zal leiden tot areaalverlies of 
versnippering binnen Natura 2000. De waterhuishouding in het gebied blijft onveranderd: er vindt door 
de planontwikkeling geen verandering in de grondwaterstand plaats. 
Potentiële negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden als gevolg van de realisering van de 
nieuwe functies hebben betrekking op verstoring en vermesting en verzuring.  
Gezien de afstand tot het gebied en de aard en omvang van de ontwikkeling kan verstoring worden 
uitgesloten. 
 
Kritische Depositie Waarde nabijgelegen Natura 2000-gebieden 
Mogelijk is de ontwikkeling van invloed op de vermesting en verzuring van het nabijgelegen Natura 
2000-gebied. Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstofdepositie, 
veroorzaak door verkeer, landbouw en overige menselijke activiteit. Op 1 juli 2015 is de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In het kader van de PAS werken 
overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee 
ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.  
 
Tijdens de aanlegfase zal er werkverkeer rijden van en naar het plangebied en wordt er voor de bouw 
materieel gebruikt dat leidt tot een mogelijke toename van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied 
Zwanewater en Pettemerduinen. Tijdens de gebruiksfase zal extra verkeer in de omgeving rijden en 
leidt het gebruik van onder andere de CV-ketels van de woningen tot een mogelijke toename van 
stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Zwanewater en Pettemerduinen.  
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Binnen de PAS moet inzichtelijk gemaakt worden hoe het zit met de Kritische Depositie Waarde 
(KDW) van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en of de stikstofdepositie in dat kader een 
passende beoordeling vereist. Per project of plan met extra stikstofemissie wordt met behulp van de 
rekentool ‘Aerius’ bepaald wat de gevolgen daarvan zijn op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 
2000-gebieden. Als de bijdrage maximaal 0,05 mol/ha/jaar bedraagt, wordt dit als verwaarloosbaar 
gezien. Tussen 0,05 en 1 mol/ha/jaar geldt een meldingsplicht, daarboven een vergunningplicht. 
Afhankelijk van de hoeveelheid ‘ontwikkelingsruimte’ wordt een vergunning afgegeven of (tijdelijk) 
geweigerd.   
 
In november 2015 heeft Royal HaskoningDHV voor de provincie Noord-Holland het onderzoek PAS-
gebiedsanalyse Zwanenwater-Pettemerduinen afgerond.  
In dit gebied is er over de periode van 1995 tot 2020 gemiddeld circa 48 mol/ha/jaar depositieruimte 
beschikbaar, waarbij globaal gezien de beschikbare ontwikkelingsruimte van west naar oost toeneemt. 
De depositieruimte bedraagt daarmee gemiddeld 3% van de totale depositie. 
 
In deze gebiedsanalyse is op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis inzichtelijk 
gemaakt en onderbouwd dat,  
• gegeven de in de analyse geschetste depositieverloop waar binnen de te verwachten uitgifte van 

ontwikkelingsruimte is meegewogen en,  
• gegeven de staat van instandhouding, de trend en de afstand tot de KDW van de betrokken 

habitattypen en leefgebieden van soorten, 
• alsmede door de positieve effecten van de geborgde uitvoering van de maatregelen  
• en met de uitgifte van ontwikkelingsruimte er met zekerheid geen aantasting plaatsvindt van de 

natuurlijke kenmerken van het gebied.  
 
Om de effecten van verzuring uit te sluiten is een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator 
uitgevoerd (zie bijlage 8).  
De berekening gaat uit van een huidige situatie als braakliggende grond zonder emissie. In de nieuwe 
situatie is sprake van een woningbouwlocatie met 40 woningen volgens het voorlopig ontwerp.  
Op basis van de AERIUS berekening zijn er in de omgeving van de planlocatie geen natuurgebieden 
met reken resultaten als gevolg van de ontwikkeling hoger dan de drempelwaarde. Dit onderzoek 
concludeert dat de depositie vanwege het plan van minder dan 0,05 mol/ha/jaar er niet aan in de weg 
staat dat de instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden gehaald. De tijdelijke extra stikstofemissie 
tijdens de aanleg van het project is niet berekend. De depositie in de aanlegfase is, op basis van de te 
verwachten werkzaamheden, kleiner dan de permanente depositie in de gebruiksfase. 
Een melding of vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is daarom niet noodzakelijk. 
 
Betekenis voor dit project 
Het plan dient afgestemd te worden met de Provincie Noord-Holland, vanwege de ligging in het 
weidevogelleefgebied. De verantwoording voor de ligging in weidevogelleefgebied is nader uitgewerkt 
in hoofdstuk 5.7.2. 
In de periode april-15 juni zal het weidevogelonderzoek voor deze locatie worden geactualiseerd en 
tevens uitgebreid naar de omliggende kavels. Zo wordt een actueel inzicht verkregen in de mogelijke 
verstoring van de ontwikkeling op het weidevogelleefgebied.  
 
Zowel op het gebied van de gebiedsbescherming als op het gebied van de soortenbescherming zijn er 
geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. Een vergunning in het kader van de Wet 
natuurbescherming of een verklaring van geen bedenkingen is op basis van de voortoets niet 
noodzakelijk. Gezien de historische situatie (veeteeltbedrijf met koeien en paarden) is de situatie sterk 
verbeterd. 
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5.7.2 Verantwoording ligging in weidevogelleefgebied 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van de provincie Noord-Holland is een regeling ter 
bescherming van weidevogels opgenomen. In de verordening zijn weidevogelleefgebieden 
aangegeven. Op basis van artikel 25 lid 1 onder d mag een bestemmingsplan niet voorzien in nieuwe 
mogelijk verstorende activiteiten, afgezien van huidige agrarische gebruik, binnen 
weidevogelleefgebied. Van dit artikel kan door de gemeenteraad worden afgeweken als er geen 
alternatief aanwezig is en een groot openbaar belang gediend wordt. Daarnaast moet in het 
bestemmingsplan opgenomen worden op welke wijze schade aan weidevogelleefgebied zoveel 
mogelijk wordt voorkomen, op welke wijze compensatie plaats vindt en hoe deze compensatie wordt 
uitgevoerd.  
 
Situatie 
De ontwikkeling van de planlocatie Buitenvaert vindt plaats op de gronden van een voormalig 
veeteeltbedrijf met als nevenactiviteit paardenhouderij. De grond is in afwachting van de woningbouw 
opgehoogd en ingericht als grasland. De planlocatie ligt bijna volledig in weidevogelleefgebied. 
 

  
afb.23   Situering planlocatie in het weidevogelleefgebied 
 
 
Status plangebied in provinciaal beleid 
Het plangebied ligt op basis van de PRV binnen het weidevogelleefgebied. Deze aanwijzing als 
weidevogelleefgebied is in overeenstemming met de aanwijzing van weidevogelleefgebieden in het 
Natuurbeheerplan 2018 dat bij besluit van 13 november 2017 is vastgesteld door Provinciale Staten. 
In het Natuurbeheerplan 2018 wordt in het kader van het weidevogelleefgebied gesproken over de 
kerngebiedenbenadering. Deze kerngebiedenbenadering vloeit voort uit het Natuurbeheerplan 2016 
en houdt in dat de provincie inzet op de meest kansrijke gebieden voor weidevogels. Het motto is 
meer doen in minder gebieden. Op grond van deze kerngebiedenbenadering is het 
weidevogelleefgebied opgesplitst in twee gebieden: de kerngebieden en de overige gebieden. De 
kerngebieden zijn leefgebieden voor kritische soorten zoals de grutto. De overige gebieden zijn de 
scholeksterleefgebieden. Het plangebied is aan te merken als een scholeksterleefgebied. 
 
Hoewel er op grond van de kerngebiedenbenadering in het Natuurbeheerplan 2018 een onderscheid 
wordt gemaakt tussen de verschillende weidevogelleefgebieden is dit onderscheid nog niet verankerd 
in de PRV. Een verklaring voor het ontbreken van deze verankering biedt het advies ‘Verkenning 
ruimtelijke kwaliteit open weidelandschap Noord-Holland’ uit december 2016 van de Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). In dat advies is te lezen dat indien het beschermingsregime 
voor de weidevogelleefgebieden enkel blijft gelden voor de kerngebieden, de structuur van een groot 
en aaneengesloten netwerk van weidevogellandschappen langs verstedelijkte gebieden van de 
provincie onder druk komt te staan. Aanbevolen wordt het beschermingsregime voorlopig overal te 
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handhaven en te onderzoeken wat de ruimtelijke kwaliteit is van de niet-kerngebieden. Handhaving 
van het beschermingsregime zou dan niet plaatsvinden met als motief de bescherming van 
weidevogelleefgebied, maar ter bescherming van landschappelijke waarden. 
 
Het onderzoek dat de PARK heeft uitgevoerd naar de waarde van de niet-weidevogelkerngebieden is 
neergelegd in het ‘Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050’ van 9 januari 2018. Op grond van dit 
onderzoek stelt de PARK voor een ruimtelijk regime te handhaven voor een aantal van de 
weidevogelleefgebieden dat geen kerngebied is. Het gaat daarbij met name om die gebieden die van 
zeer hoge cultuurhistorische waarde zijn en gebieden die ervoor zorgen dat stedelijke gebieden direct 
aan groot open (weide)landschap grenzen. Het advies van de PARK is om die gebieden geen 
weidevogelleefgebied meer te noemen, maar onderdeel van het ‘prachtlandschap’ van de provincie te 
laten zijn, waarvoor een passend ruimtelijk regime moet worden ontwikkeld. Voor de overige niet-
kerngebieden, zou het beschermend regime kunnen komen te vervallen. Het plangebied valt niet 
binnen een van de gebieden die volgens de PARK met een beschermde status gehandhaafd dient te 
worden. 
 
Huidige waarde als weidevogelleefgebied 
In februari 2016 heeft NatuurBeleven de effecten van de beoogde woningbouwontwikkeling op het 
weidevogelleefgebied beoordeeld (bijlage 10: Woningbouw Schagerbrug en weidevogelleefgebied, 
NatuurBeleven, mei 2016). Volgens de notitie ligt de planlocatie in een relatief kleine hoek van de 
polder met veel bomen en gebouwen er omheen. De maximale afstand tot de rand is ongeveer 300 
meter in het midden van het gebied. Sovon6 stelt dat de verstoringsafstand van boomgroepen 
ongeveer 250 meter en die van gebouwen 175 meter bedraagt. Dit betekent dat een groot deel van 
het gebied tussen Grote Sloot, Schagerweg, Ruigeweg en kanaal/provinciale weg onder invloed staat 
van verstorende objecten. Naast de situering van de planlocatie zorgt ook het huidige agrarische 
grondgebruik rond de planlocatie voor verstoring van het weidevogelleefgebied. Het terrein direct 
aangrenzend ten noorden van de planlocatie is in gebruik als bollenveld. Op de planlocatie zijn ten 
behoeve van de drooglegging de poelen dichtgegooid en is het terrein circa 1,5 tot 2 meter 
opgehoogd.  
 
De beperkte grootte van de planlocatie, de aanwezige verstoring, het gebruik en de agrarische 
drooglegging leidt tot de hypothese dat er geen weidevogelgezelschap op de planlocatie aanwezig is.  
Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat er feitelijk geen effect is op weidevogels. Er zijn geen 
belemmeringen vanuit de beschermde natuurwaarden op de initiatieven.  
 
In dit kader is in 2016 een weidevogelinventarisatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat op het perceel 
slechts één nest van Scholekster aanwezig was. Verder hebben geen weidevogels op het perceel 
gebroed of hun territorium gehad (zie bijlage 11: Weidevogelinventarisatie woningbouwlocatie “Achter 
de Grote Sloot” in Schagerbrug, Groot Eco Advies, 7 juli 2016 en bijlage 12: Weidevogelinventarisatie 
2018 woningbouwlocatie "Achter de Grote Sloot" in Schagerbrug, Groot Eco Advies, 1 augustus 
2018). Er mag geconcludeerd worden dat het perceel geen grote betekenis en waarde heeft in het 
kader van de functie van scholeksterleefgebied. Dit ligt in de lijn met en onderbouwt de eerdere, 
voorlopige veronderstelling dat het perceel als gevolg van de invloed van verstorende objecten als 
bomen en bebouwing waarschijnlijk geen hoge dichtheid aan Scholekster zal kennen.   
 
Initiatief van groot openbaar belang en geen alternatief buiten weidevogelleefgebied 
Het gemeentelijk beleid van de voormalige gemeente Zijpe en tegenwoordig Schagen zet al lange tijd 
in op de ontwikkeling van dit woningbouwgebied vanwege het groot openbaar belang en de 
afwezigheid van alternatieven.  
 
 

                                                      
6 https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/VogelNieuws_2009_april_4-5_Teunissen.pdf, p.1 
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Groot openbaar belang 
De 40 woningen zijn een substantieel onderdeel van de woningen die het Regionaal Kwalitatief 
Woningbouwprogramma regio Kop van Noord-Holland voorziet voor Schagerbrug in de periode 2016-
2020. Dit zijn regionale afspraken, in lijn met de PRV, over de kwantitatieve aantallen te bouwen 
woningen tot 2020 en een programmalijst van woningbouwplannen die zijn beoordeeld op kwaliteit 
aan de hand van een objectief afwegingskader. Voor de woningbouwlocaties in het KWK, waaronder 
de woningbouwlocatie Buitenvaert, is sprake van nut en noodzaak, zoals ook door gedeputeerde 
staten in hun zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan wordt erkend en daarmee is 
sprake van een regionaal groot openbaar belang.  
 
Daarnaast is het project van lokaal groot openbaar belang voor Schagerbrug en het draagvlak van de 
daar aanwezige voorzieningen: 
• er is behoefte aan deze woningbouw voor de diverse doelgroepen (zie paragraaf 5.2); 
• voldoende woningbouw in Schagerbrug zorgt er voor dat zowel jongeren als ouderen in het dorp 

kunnen blijven wonen. De nieuwe woonbuurt maakt doorstroming mogelijk; 
• de aanleg van deze buurt is daarmee van belang is voor de demografische opbouw van het dorp; 
• voldoende woningbouw in Schagerbrug draagt bij aan het op peil houden van de openbare en 

commerciële voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen en gezondheidsvoorzieningen; 
• er zijn in Schagerbrug geen locaties om de woningbouwopgave tot 2020 binnenstedelijk op te 

lossen; 
• het is niet wenselijk om dit in een andere richting van het dorp te doen. Dat zou namelijk tot gevolg 

hebben dat de onevenwichtige opbouw van het dorp toe zal nemen, locaties binnen de 
panoramazone van de Westfriese Omringdijk komen te liggen of locaties een ongewenste 
milieubelasting hebben. 

  
Geen aanvaardbaar alternatief buiten weidevogelleefgebied 
De voorgenomen bebouwing kan alleen buiten Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) worden 
gerealiseerd. Binnen het BSG is geen locatie beschikbaar waar genoeg ruimte is om de 
woningbouwopgave die er op grond van het KWK voor Schagerbrug ligt, op te vangen. Het hele 
gebied rondom Schagerbrug is daarnaast aangemerkt als weidevogelleefgebied, waardoor een ligging 
van de uitleglocatie binnen weidevogelleefgebied onvermijdelijk is. 
 
Eerder is al aangetoond dat op deze locatie de waarde voor weidevogels gering is. Ruimtelijk is dit 
ook de beste locatie. De beoogde ontwikkeling geeft invulling aan het vierde kwadrant van 
Schagerbrug en sluit aan bij de ruimtelijke karakteristiek van het kruisdorp. Er ontstaat een meer 
evenwichtige opbouw van het dorp. Daarnaast hebben de gronden ten oosten van Schagerbrug 
waarde in relatie tot de openheid richting Westfriese Omringdijk. Deze openheid blijft nu bewaard.  
 
Nadere onderbouwing 
  

• “Wijze waarop schade aan een weidevogelleefgebied zoveel mogelijk wordt voorkomen en 
resterende schade gecompenseerd”: uitgangspunt is ‘’Netto geen verstoring” 
Ca. 2,3 ha van de woningbouwlocatie Buitenvaert ligt in het weidevogelleefgebied. Conform de 
Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland, vastgesteld op 2 december 2014, wordt 
deze oppervlakte financieel gecompenseerd.  

 
• “Wijze waarop wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als hierboven 

bedoeld daadwerkelijk worden uitgevoerd” 
Tussen de ontwikkelaar en de provincie wordt een compensatieovereenkomst gesloten, die als 
bijlage 13: Overeenkomst op grond van artikel 1 lid 3 jo artikel 5 Uitvoeringsregeling 
natuurcompensatie Noord-Holland bij dit bestemmingsplan is gevoegd. Daarnaast is in de 
planregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen die ertoe strekt dat pas met de 
woningbouw mag worden begonnen nadat de financiële compensatie heeft plaatsgevonden.  
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• “Op welke wijze wordt aan het gestelde in artikel 5a en 5c PRV voldaan”  

Het KWK is een belangrijk onderdeel voor het bepalen van de nut en noodzaak voor woningbouw 
in dit gebied. De gemeente Schagen beroept zich op dit programma bij de onderbouwing van de 
nut en noodzaak voor het realiseren van woningbouwplannen tot 2020 voor de onderdelen 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en regionale afstemming (zie hoofdstuk 5.2). 

 
• “Op welke wijze wordt aan het gestelde in artikel 15 voldaan” 

Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt voor het plan. Zie hoofdstuk 4 en 5.2. 
 
Betekenis voor dit project: 
• Op basis van veldonderzoek in 2016 mag geconcludeerd worden dat het perceel geen grote 

betekenis en waarde heeft in het kader van de functie van scholeksterleefgebied. Dit is in lijn met 
het aanmerken van het gebied als niet-kernweidevogelleefgebied. 

• De locatie is van groot openbaar belang voor de leefbaarheid van Schagerbrug en voor de 
regionale woningbouwopgave, en er is geen aanvaardbaar alternatief binnen de kern 
Schagerbrug buiten het weidevogelleefgebied. 

• Nut en noodzaak zijn aangetoond en het beoogde plan voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitseis van 
de provincie. 

• De ontwikkelaar is bereid tot compensatie van de schade die het project aanbrengt aan het 
weidevogelleefgebied. Daartoe wordt een compensatieovereenkomst gesloten, die als bijlage 13 
aan het bestemmingsplan wordt toegevoegd en is een voorwaardelijke verplichting in de 
planregels opgenomen die ertoe strekt dat pas met de woningbouw mag worden begonnen nadat 
de financiële compensatie is betaald.  

 
 
5.8 Geluidhinder 
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 woningen een geluidsgevoelig object 
zijn. Daarom moet voor plannen waarin de bouw van een woning is voorzien, onderzoek 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.  
Wanneer in een plan binnen een geluidzone nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige objecten 
zijn voorzien moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de 
gevel(s) van deze woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.  
Het plangebied ligt conform de Wet geluidhinder binnen de geluidszone van de Schagerweg. De 
Grote Sloot heeft een maximumsnelheid van 30 km/uur en heeft daarom geen geluidszone. Naast de 
geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer wordt het plangebied niet belast door geluid ten 
gevolge van railverkeer of industrielawaai.  
  
Onderzoek wegverkeerslawaai 
In opdracht van USP Vastgoed BV is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd voor het aspect wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder voor het plan 
Buitenvaert” te Schagerbrug (zie bijlage 14: Buitenvaert te Schagerbrug; akoestisch onderzoek Wet 
geluidhinder, DPA Cauberg-Huygen, 8 december 2017). Het akoestisch onderzoek dient ter 
onderbouwing van het bestemmingsplan.  
  
Uit de rekenresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  
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• de berekende geluidbelasting van de Schagerweg ter plaatste van de gevels van de woningen is 
lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB; 

• een hogere grenswaarde als gevolg van de Wet geluidhinder is niet noodzakelijk;  
• de gecumuleerde geluidbelasting (30 km/uur wegen meegenomen in de berekening) bedraagt op 

één woning meer dan 53 dB. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het aspect bouwen, 
dient te worden aangetoond dat de gevels van de te bouwen woning voorzien in voldoende 
geluidwering. De eisen hieromtrent zijn vastgelegd in het 
Bouwbesluit 2012. Conform het Bouwbesluit 2012 mag de karakteristieke geluidwering van een 
uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een woning niet kleiner zijn dan de 
geluidbelasting (cumulatieve geluidbelasting conform tabel 5.1) minus 33 dB met een minimum 
van 20 dB(A) bij wegverkeerslawaai. 

 
Betekenis voor dit project 
Het aspect geluid vormt geen belemmering ten aanzien van de uitvoerbaarheid van onderhavig plan 
en is dan ook niet nader onderzocht. 
De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting binnen de woningen is maximaal 33dB. 
(Ver)bouwplannen moeten aan deze norm voldoen. 
 
 
5.9 Bedrijven en milieuzonering 
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stelt zich ten doel een goede kwaliteit van het 
leefmilieu te handhaven en bevorderen. Ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de 
Wet milieubeheer vallen, geldt deze Wet en de verschillende Algemene Maatregelen van Bestuur als 
toetsingskader voor de toegestane bedrijfshinder ten gevolge van deze bedrijven. In 
bestemmingsplannen wordt gebruik gemaakt van milieuzonering: het aanbrengen van een voldoende 
ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven/inrichtingen enerzijds en milieugevoelige 
functies als wonen anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit een bepaalde afstand 
tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals geluid, geur, gevaar 
en stof.  
 
De milieuzonering van enkele bedrijven op het bedrijventerrein De Trambaan is van invloed op de 
ontwikkeling van woningbouw op de gronden ten noorden van de Schagerweg. Het gaat om de 
volgende bedrijven:  
• ARLI Machine en Apparatenbouw B.V. (Nijverheidsweg 21 t/m 27 en 31 t/m 39);  
• Gebr. Ligthart, Carrosserie en Tankbouw B.V. (Nijverheidsweg 3-5).  
Deze bedrijven zijn door de Milieudienst Kop van Noord-Holland geclassificeerd als bedrijven in de 
milieucategorie 3.2. Ook het bestemmingsplan ‘Dorpen langs de Grote Sloot’ staat bedrijven in deze 
categorie hier toe. Voor dergelijke bedrijven geldt, volgens de VNG-brochure “Bedrijven en 
milieuzonering”, een richtafstand van 100 meter. Voor het grootste deel van de bedrijvigheid is deze 
afstand aanwezig.  
 
Bij de bedrijfsgebouwen gevestigd op Nijverheidsweg 21-39 ontstaat een potentieel knelpunt op basis 
van de feitelijke situatie niet aanwezig. In het deel van het bedrijvencomplex grenzend aan de 
woningbouw vinden slechts werkzaamheden tot en met milieucategorie 3.1 plaats. Hiervoor geldt een 
richtafstand van 50 meter. Op basis van de feitelijke situatie is de milieucirkel 50m (categorie 3.1) in 
plaats van 100 m (categorie 3.2).7  

                                                      
7 Tussen de betreffende ondernemer en USP als ontwikkelende partij voor de Buitenvaert, is ook een privaatrechterlijke 
overeenkomst opgesteld waarin deze situatie is vastgelegd en voor een deel van het  bedrijvencomplex milieucategorie 3.1 
aangehouden dient te worden 
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De relevantie milieuzonering van de Trambaan ten opzichte van de planlocatie zijn op basis van het 
geldende bestemmingsplan in combinatie met werkelijke situatie in afbeelding 24 weergegeven.  
 
Aan de Grote Sloot, ten zuidoosten van het plangebied, zijn twee bedrijven gevestigd. Het betreft een 
aannemersbedrijf (Grote Sloot 355) en een snackbar (Grote Sloot 351). Het aannemers bedrijf wordt 
verplaatst en het perceel Grote Sloot 355 wordt bestemd voor wonen. De snackbar op Grote Sloot 
351 valt volgens de VNG-brochure bedrijven en milieuzonering (2009) in milieucategorie 1, waarvoor 
een richtafstand van 10 meter geldt. Daarmee vormt de snackbar geen belemmering voor de 
ontwikkeling van de woningbouw Buitenvaert.  
  
De uitvoering van het plan wordt niet belemmerd door milieuhinder vanwege bedrijven.  
 

 
afb.24   Milieuzonering van 50 m en 30 m in relatie tot nieuwbouw (Bron: Matenplan van USP) 
 
 
Betekenis voor dit project: 
Bestaande bedrijven in de ruime omgeving van de planlocatie worden niet belemmerd in het 
functioneren. Er is voor de nieuwe woningen sprake van een aantoonbaar aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat en er bestaat vanuit milieuhygiënische overwegingen geen bezwaar tegen het plan. 
De aanwezige bedrijven binnen het plangebied komen voor op bedrijventerrein de Trambaan en op 
een locatie in het lint aan de Grote Sloot.  
Voor de locatie in het lint geldt dat de uitbreidingsmogelijkheden, gelet op de situering in een 
overwegende woonomgeving, beperkt zijn. Dit is ook de reden dat voor deze bedrijfslocatie in principe 
alleen een bedrijf in de milieucategorie 1 en 2 is toegestaan. Voor de bedrijven op het bedrijventerrein 
geldt de maximale milieucategorie 3.1. Hiermee vormt de bedrijvigheid geen belemmering voor de 
woonfunctie. 
 
 
5.10 Luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Hiermee wordt de wijziging van de 
Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (hoofdstuk 5 titel 2) bedoeld. Deze wet 
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vervangt het Besluit luchtkwaliteit uit 2005 en is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn 
luchtkwaliteit en de vier dochterrichtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter 
bescherming van mens en milieu zijn vastgesteld. 
 
De wetgever noemt “gevoelige bestemmingen” (zoals scholen en kinderdagverblijven) en maakt 
onderscheid tussen projecten die “in betekende mate” (IBM) en “niet in betekende mate”(NIBM) leiden 
tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Tevens is voorzien in het zogenaamde Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met de projecten “niet in betekende mate” van de 
Wet luchtkwaliteit is in de NSL rekening gehouden. In de NSL is het begrip “niet in betekenende mate” 
gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor fijn stof en stikstofdioxide. 
 
Op grond van de Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) 
woningbouwprojecten met 1 ontsluitingsweg en minder dan 1.500 woningen vrijgesteld van toetsing. 
De planontwikkeling beoogt de ontwikkeling van 40 woningen, waardoor het ver onder de 
getalsmatige grens van de Regeling NIBM blijft.  
 
De ontwikkeling van de planlocatie valt binnen de categorie ‘niet in betekende mate’. Een onderzoek 
in het kader van de Wet luchtkwaliteit is dan ook niet noodzakelijk. 
 
Betekenis voor dit project: 
Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het afgeven van de omgevingsvergunning. 
 
  
5.11 Externe veiligheid 
Bij externe veiligheid gaat het om de veiligheid van mensen in een plangebied in relatie tot de opslag, 
het gebruik, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen in of nabij het plangebied, voor zover 
die activiteiten risico’s voor de bevolking kunnen geven.  
 
Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid voor 
inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het beleid 
voor transportmodaliteiten staat beschreven in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en 
het beleid met betrekking tot buisleidingen is opgenomen in het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen 
centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
 
Het plaatsgebonden risico (PR) gaat over de kans om op een bepaalde plaats te overlijden  
ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit.  
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers  
valt met een bepaalde omvang.  
 
Met het plan worden geen nieuwe risicovolle activiteiten in het plangebied geïntroduceerd.  
  
Onderzoek 
In 2008 is door DPA Cauberg-Huygen Raadgevende ingenieurs BV onderzoek uitgevoerd naar onder 
andere het aspect externe veiligheid (20072992-03 ‘Inventarisatie Externe Veiligheid plan 
Schagerbrug’ d.d. 12 augustus 2008). Dit onderzoek is in 2017 geactualiseerd (zie bijlage 15: 
Inventarisatie Externe Veiligheid, DPA Cauberg Huygen, 8 december 2017).   
Voor het plangebied is gekeken naar het transport van gevaarlijke stoffen per spoor, weg en 
buisleidingen, en risicovolle bedrijven.  
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Risico vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 
Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 475 meter van de N248 en op circa 1.650 meter 
van de N9. Zowel de PR-contouren als het groepsrisico vormen geen beperking voor de ontwikkeling 
van het plangebied8. 
 
Hoge druk gasleidingen 
Op een afstand van circa 1.000 meter is de dichtstbijzijnde hogedruk gasleiding gelegen, op een 
afstand van circa 4.2 kilometer is een leidingstrook van hogedruk gasleidingen gelegen. De 
aanwezige PR contouren zijn onbekend, echter ligt het plangebied ruim buiten de 1% 
letaliteitscontouren van de verschillende buisleidingen, derhalve is een berekening van het 
groepsrisico niet vereist. 
 
Risicovolle inrichtingen 
In de omgeving zijn diverse inrichtingen met gevaarlijke stoffen aanwezig. De dichtstbijzijnde inrichting 
betreft een LPG tankstation op een afstand van circa 1.100 meter. De maximale veiligheidsafstand 
van een LPG tankstation bedraagt 150 meter. Ook de overige inrichtingen bezitten beperkte PR-
contouren. De aanwezige risicovolle inrichtingen vormen dan ook geen beperking voor de 
ontwikkeling van het plangebied. 
 
Betekenis voor dit project 
Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de wijziging van het bestemmingsplan.  
 
 
5.12 Kabels en Leidingen 
In een bestemmingsplan/omgevingsvergunning dienen planologisch relevante leidingen te worden 
weergegeven die beperkingen kunnen opleggen aan het gebruik in de omgeving.  
 
Betekenis voor dit project: 
In en rondom de planlocatie zijn geen kabels en leidingen bekend die de ontwikkeling belemmeren.  
 
 
5.13  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. (1 april 2011) is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze 
activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Het project blijft onder de 
drempelwaarde voor een m.e.r.(-beoordeling), maar een ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ is wel 
verplicht.  
 

                                                      
8 De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft het onderzoek als volgt aangevuld: 
“Bij de quickscan wordt oor de N248 uitgegaan van alleen transport van LF1 en LF2 transporten. Dit is gebaseerd op gegevens 
van de risicokaart welke weer gebaseerd zijn op telgegevens uit 2001 (opgenomen in de risico atlas 2003). Deze telgegevens 
zijn gebaseerd op 1 teldag waarbij hier alleen LF1 en LF2 transporten zijn geteld. Op basis van telgegevens van omringende 
wegen/wegvakken, en risicobronnen in de omgeving kan worden verondersteld dat over de N248 transport plaatsvindt van 
vloeibare brandstoffen (stofcategorie LF1 en LF2) en LPG/propaan (stofcategorie GF3). Maatgevend voor het groepsrisico en 
de omvang van het invloedgebied is het aantal GF# transporten (omvang invloedsgebied 355 meter). De geprojecteerde 
bebouwing in het plangebied is gelegen buiten dit invloedgebied waardoor de conclusie van de quickscan gelijk blijft.”  
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Het bevoegd gezag moet bij activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, 
nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de 
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.  
 
Deze omstandigheden betreffen:  
• de kenmerken van de projecten;  
• de plaats van de projecten; 
• de kenmerken van de potentiële effecten.  
 
Gelet op de kenmerken van het plan (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 
plandrempels uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het plan en de kenmerken van de potentiële 
effecten treden er geen belangrijke negatieve milieugevolgen op. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van 
de verschillende milieuaspecten zoals deze in dit hoofdstuk zijn opgenomen.  
 
Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden, naar aanleiding van een 
wijziging van de Europese Richtlijn m.e.r. Deze wijziging heeft tot gevolg dat voor elke aanvraag 
waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is de volgende procedure-stappen doorlopen 
moeten worden: 
• door de initiatiefnemer moet een aanmeldingsnotitie worden opgesteld; 
• het bevoegd gezag moet binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit moet 

genomen zijn voor de ter inzage legging van het ontwerpbesluit; 
• het besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar wel via andere (digitale) 

kanalen; 
• het (vormvrije)-m.e.r.-beoordelingsbesluit moet onderdeel zijn van de vergunningaanvraag. 
 
De aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen als bijlage 16. De conclusie uit de 
aanmeldingsnotitie is dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is. 
 
Betekenis voor dit project:  
De in dit hoofdstuk beschreven onderzoeksresultaten voldoen niet alleen aan de onderzoeks-
verplichting van het Besluit ruimtelijke ordening, maar kunnen ook worden opgevat als de vormvrije 
m.e.r.-beoordeling. Op basis van de resultaten van het milieuonderzoek kan de conclusie getrokken 
worden dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 
noodzakelijk.  
 
Op basis van de aanmeldingsnotitie kan het m.e.r.-beoordelingsbesluit worden genomen. 
 
 
5.14 Conclusie toets van de milieu- en omgevingsaspecten 
Gelet op de onderzoeksresultaten in dit hoofdstuk blijkt dat er geen belemmeringen zijn in het kader 
van milieuhinder, archeologie, bodem, water, luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, ecologie 
en duurzaamheid om medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling aan de 
Sorghvlietlaan.  
   
Het in de voorgaande paragrafen beschreven onderzoek naar milieuaspecten geeft aan dat 
belangrijke nadelige milieugevolgen, als gevolg van de in dit bestemmingsplan beschreven 
voorgenomen ontwikkeling, zijn uitgesloten. Een m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk. 
Gelet op bovenstaande blijkt dat er geen belemmeringen zijn in het kader van milieuhinder, 
archeologie, bodem, water, luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, ecologie en duurzaamheid 
om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de ‘Buitenvaert’ in Schagerbrug.  
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6. JURIDISCHE PLANOPZET 
 
  
6.1 Algemeen 
Voorliggend bestemmingsplan is gericht op de realisatie van het woongebied Buitenvaert: 40 
woningen in de dorpsrand van Schagerbrug.  
De Wet ruimtelijke ordening geeft het bestemmingsplan als instrument aan de gemeente voor het 
mogelijk maken van deze ontwikkeling. In het bestemmingsplan moet aan ieder stuk grond een 
bepaalde bestemming (en omschrijving van het toegestane gebruik) worden gegeven. Uitgangspunt 
voor dit bestemmingsplan is het op een zodanige manier inpassen van de nieuwe ontwikkelingen dat 
recht wordt gedaan aan de aanwezige kwaliteiten van de nabijgelegen gebieden.  
 
Het bestemmingsplan zoek zoveel mogelijk aangesloten bij de voorschriften van dat bestemmingsplan 
Dorpen langs de Groote Sloot. Daarnaast is de gemeentelijke regeling voor bijbehorende 
bouwwerken, aan-huis-verbonden beroepen en bed & breakfast.  
Dit bestemmingsplan biedt een direct bouwtitel voor de beoogde ontwikkeling.  
 
 
6.2 Juridische vormgeving 
 
Wettelijke vereisten 
De Wro bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit brengt met 
zich mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze gepresenteerd 
moeten worden. Met het oog hierop stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan 
digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo bevat de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) bindende afspraken waarmee bij het maken van bestemmingsplannen 
rekening moet worden gehouden. De SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een 
lijst met functie- en bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de 
planregels en het renvooi. 
 
Uitgangspunten bestemmingsplan  
Het belangrijkste uitgangspunt voor dit bestemmingsplan is dat de gewenste situatie mogelijk gemaakt 
wordt. Daarbij gaat het niet alleen om alle aspecten die in de voorgaande paragrafen beschreven zijn. 
Daarnaast worden de belangrijkste aspecten vanuit de bestaande situatie, het beleid en de 
omgevingsaspecten ook geborgd in het bestemmingsplan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 
specifieke bestemming voor de te behouden stolp en waterlopen. 
De hoofdstructuur van het plan wordt zo veel mogelijk in de juridische regeling van dit 
bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de plaatsing van de 
nieuwe bebouwing zoals dit beschreven is in het beeldkwaliteitplan. Door middel van bouwvlakken 
wordt de plaatsing weergegeven, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de bebouwing in het 
lint en de bebouwing aan het hof. Het maximum aantal te bouwen woningen is vastgelegd, vanwege 
de ruimtelijke en beleidsuitgangspunten. 
De afmeting van de bebouwing, zoals deze voorzien is in het beeldkwaliteitplan of al aanwezig is, is 
vertaald in de bouwregels van de verschillende woonbestemmingen. Ook hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt in de bebouwing in het lint en de bebouwing aan het hof. 
Daarnaast is het ook van belang de belangrijke bestaande structuren, bijvoorbeeld groen en water, te 
behouden. Dit vindt plaats door middel van specifieke bestemmingen. Binnen die bestemmingen is in 
veel gevallen geen sprake van bouwmogelijkheden van gebouwen. 
De nieuwe wegen in het woonhof krijgen een specifieke bestemming, waarmee de hoofdontsluiting 
van deze locatie mogelijk wordt gemaakt.  
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Opzet planregels 
De planregels van het bestemmingsplan kennen de volgende hoofdstuk indeling: 
 
Hoofdstuk 1: Inleidende regels 
Dit hoofdstuk begint met de begripsbepalingen, waarin - om misverstanden bij de toepassing van het 
bestemmingsplan te voorkomen - een aantal in het bestemmingsplan gehanteerde begrippen wordt 
toegelicht. In het daarop volgende artikel, ‘de wijze van meten’, wordt aangegeven op welke wijze de 
in het bestemmingsplan opgenomen maatvoering moet worden berekend. Ook dit artikel dient om 
interpretatieproblemen te vermijden. 
 
Hoofdstuk 2:  Bestemmingsregels 
In dit bestemmingsplan zijn drie bestemmingen opgenomen. De bestemming Groen, Tuin, Verkeer-
Verblijfsgebied, Wonen-1, Wonen-2, Waarde Archeologie-4 en Waterstaatswerk. Per op de 
verbeelding aangegeven bestemming bevat dit hoofdstuk planregels, welke specifiek voor die 
bestemming gelden.  
Ieder artikel begint met een bestemmingsomschrijving, waarin duidelijk de bestemmingen zijn 
weergegeven, waarvoor de gronden met de betreffende bestemming gebruikt mogen worden. 
Vervolgens wordt door middel van de bouwregels aangegeven wat en in welke mate op de gronden 
met deze bestemming mag worden bebouwd. In de ontheffing van de bouwregels staat onder welke 
voorwaarde van welk bouwvoorschrift mag worden afgeweken. De gebruiksregels geven aan wat 
verboden gebruik is en tenslotte wordt in de strafbepaling beschreven wat strafbaar is in dit kader. 
Onder voorwaarden mag soms ook van de gebruiksregels worden afgeweken.  
In het bestemmingsplan komen de volgende bestemmingen voor: 
 
• Groen  

Het voormalige speelveld heeft de bestemming ‘groen’. Dit groen heeft een openbaar karakter. 
Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.  
 

• Tuin 
Ten behoeve van een aantrekkelijk dorpsbeeld acht de gemeente het wenselijk om op delen van 
de erven geen gebouwen toe te staan, met uitzondering van erkers en gebouwtjes voor 
nutsvoorzieningen. Die delen van de erven hebben de bestemming ‘Tuin’ gekregen. De voorerven 
dienen in algemene zin vrij te blijven van bebouwing, omdat dat ten koste gaat van de historische 
bebouwingsstructuur en/of de stedenbouwkundige kwaliteit. 
 

• Verkeer - verblijfsgebied 
De bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' geldt voor alle wegen binnen de bebouwde kom. De 
wegen hebben een gemengde verkeers- en verblijfsfunctie. 
Ter plaatse mogen geen gebouwen worden opgericht, behoudens voor openbare nuts-
voorzieningen. 

 
• Wonen - 1 

Voor de in het plan opgenomen nieuwe beeldbepalende woningen aan de Schagerweg is de 
bestemming Wonen - 1 opgenomen. De hoofdgebouwen moeten binnen deze bestemming binnen 
de op de kaart aangegeven bouwvlakken worden gesitueerd. De ligging van de bouwvlakken is 
afgestemd op het stedenbouwkundig ontwerp. In de regels is opgenomen dat het moet gaan om 
vrijstaande hoofdgebouwen. Het gebied buiten het bouwvlak kan worden gebruikt als tuin of erf. 
Verder zijn op zij- en achtererf aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogelijk. De goothoogte van de 
woningen bedraagt maximaal 5 m, de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 9 m 
bedragen. 
 
De gronden met de bestemming Wonen zijn bestemd voor woningen, als dan niet in combinatie 
met een aan-huis-verbonden-beroep of hobbymatig gebruik voor bed & breakfast. Woningen 
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moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. In de regels staan aanvullende maatvoerings-
eisen. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is de maximale bouwhoogte geregeld.  
 
Voor het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep of bedrijf gelden gebruiksregels. Het 
bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels voor het 
bieden van recreatieve nachtverblijven. In de voorschriften is de realisatie van voldoende 
parkeergelegenheid per woning vastgelegd. 
 
In deze bestemming is net als in de bestemming Wonen – 2 een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen die ertoe strekt dat deze gronden pas mogen worden bebouwd en gebruikt nadat op 
grond van de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland een financiële compensatie 
is betaald aan de provincie Noord-Holland, waarmee elders nieuw geschikt weidevogelleefgebied 
kan worden gerealiseerd. Met de betaling van het bedrag waar de financiële compensatie 
betrekking op heeft (EUR 44.030,28, prijspeil 2014), is aan zowel de voorwaardelijke verplichting 
in artikel 6.6 als aan die in artikel 7.6 aanhef en onder b van de planregels voldaan. 
 

• Wonen - 2 
Voor de in het plan opgenomen nieuwbouwlocatie achter de Grote Sloot is de 
bestemming Wonen - 2 opgenomen. Ten opzichte van de bestemming Wonen -1 wordt hier enige 
flexibiliteit geboden voor de verkaveling en situering. Zo wordt binnen de bestemming Wonen - 2 
niet gewerkt met bouwvlakken, maar zijn op de verbeelding gevellijnen aangegeven. In de regels 
is vervolgens opgenomen dat tenminste één gevel van het hoofdgebouw in de gevellijn, dan wel 
tot een maximum van 3 m achter de gevellijn wordt gebouwd. Bij de indeling van de 
bestemmingsvlakken is weliswaar aangesloten bij het stedenbouwkundig ontwerp, maar is 
flexibiliteit en globaliteit aangehouden voor de exacte situering. Wel is in de regels opgenomen 
dat er uitsluitend vrijstaande hoofdgebouwen worden gebouwd. 
Dezelfde erfbebouwingsregeling als bij Wonen - 1 is van toepassing. 
 
Zie wat betreft de voorwaardelijke verplichting met betrekking tot financiële compensatie voor de 
aantasting van weidevogelleefgebied de toelichting op de bestemming Wonen – 1. 

 
Dubbelbestemming 

• Waarde Archeologie-5 
Deze gronden zijn mede bestemd voor behoud en bescherming van de archeologische waarden. 
Dit is een dubbelbestemming, die naast de enkelbestemming geldt.  

 
Voor de dubbelbestemming is een uniforme bestemmingsmethodiek van de gemeente Schagen 
aangehouden. De dubbelbestemming Archeologie is in deze methodiek opgesplitst in acht 
gebieden, weergegeven door middel van aanduidingen, ‘waarde archeologie – (nummer)’ of 
‘waarde vergraven archeologie – (nummer)’. In de Algemene Wijzigingsregels (zie hoofdstuk 3) 
zijn mogelijkheden opgenomen om het archeologisch regime op een planlocatie op basis van 
onderzoek te wijzigen. 
 
Voor de planlocatie geldt de dubbelbestemming ‘waarde archeologie – 5’. Er mag niet worden 
gebouwd, met uitzondering van bouwwerken die onder een bepaalde omvang blijven. Het 
criterium voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek is: plannen groter dan 2.500 m2 EN 
dieper dan 0,50 m.  

 
De eerste check is de oppervlakte, kleinere oppervlaktes en dieper: dan ook geen archeologisch 
vooronderzoek. Bij grotere oppervlakte moet er eerst een archeologisch onderzoek zijn gedaan.  
De aanvrager van de omgevingsvergunning moet archeologisch onderzoek laten doen.  
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• Waterstaat - Waterkering 
Deze dubbelbestemming beschermt de waterkering en de waterbeheersing die in het plangebied 
aanwezig is. Deze bestemming heeft een zelfde opzet als de andere dubbelbestemmingen. De 
bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen. 

 
Verbeelding 
Met de digitalisering van ruimtelijke plannen is het lezen en interpreteren van de verbeelding 
(voorheen plankaart) verandert. 
Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen bestemmingsplannen (ook in voorbereiding zijnde 
plannen voor zover deze ter inzage zijn gelegd) worden ingezien. Hoewel de digitale verbeelding het 
uitgangspunt vormt, blijft het mogelijk het bestemmingsplan analoog in te zien. Op de verbeelding zijn 
alle functies zodanig bestemd, dat het mogelijk is om met behulp van het renvooi direct te zien welke 
bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn gegeven en welke regels daarbij horen. 
Uitgangspunt daarbij is dat de verbeelding zoveel mogelijk informatie geeft over de in acht te nemen 
maten en volumes. 
 
Bestemmingsvlak en bouwvlak 
De in het plan voorkomende bestemmingen bestaan uit twee vlakken: een bestemmingsvlak én een 
bouwvlak. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een bepaald gebruik is toegestaan. Het bouwvlak is 
een gebied dat op de verbeelding is aangeduid waarvoor de mogelijkheden om gebouwen te bouwen 
in de regels zijn aangegeven. Het bouwvlak is op de verbeelding voorzien van aanduidingen die 
betrekking hebben op de maatvoering. Bestemmingsvlakken met een gevellijn geven meer flexibiliteit 
in de situering en grootte van de woningen.  
    
Op de verbeelding is tevens maatvoering aangeduid. Deze aanduidingen hebben in het algemeen 
betrekking op afmetingen, percentages en oppervlakten, zowel ten aanzien van het bouwen als ten 
aanzien van het gebruik; op de verbeelding is voor het voorliggende bestemmingsplan de maximum 
goothoogte (m) en de maximum bouwhoogte (m) aangeduid.  
 
De aanduiding ‘markant gebouw’ maakt de realisatie van een gebouw met meer volume binnen W1 
mogelijk. 
De aanduiding ‘groen’ in W2 waakt over de landschappelijke inpassing van het plan. 
 
 
6.3 Handhaving 
De Wet ruimtelijke ordening bevat een algemeen verbod om de gronden en bebouwing in strijd met 
het bestemmingsplan te gebruiken. Een belangrijk juridisch aspect in de uitvoering van het plan is de 
handhaving en het toezicht op de naleving van het bestemmingsplan. Deze handhaving is van 
cruciaal belang om de in het plan opgenomen ruimtelijke kwaliteiten ook op langere termijn 
daadwerkelijk te kunnen ‘vasthouden’. Daarnaast is de handhaving van belang uit een oogpunt van 
rechtszekerheid: de grondeigenaren en gebruikers dienen door de gemeente op een zelfde wijze 
daadwerkelijk aan het plan te worden gehouden. In het bestemmingsplan is in dit verband gestreefd 
naar een zo groot mogelijke eenvoud van, in het bijzonder, de planregels van het plan.  
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7. HAALBAARHEID 
 
 
7.1 Algemeen 
Wettelijk gezien bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheidaspecten van een 
bestemmingsplan. In dat verband wordt onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en 
economische uitvoerbaarheid. 
 
 
7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het bestemmingsplan Buitenvaert maakt het mogelijk om 40 woningen te bouwen in Schagerbrug. 
 
Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
In het kader van de onderzoeksfase ex 3.1.1 Bro is het bestemmingsplan voorgelegd aan de 
overlegpartners van de gemeente Schagen. De reacties zijn samengevat weergegeven in een bijlage 
17 bij dit bestemmingsplan en van een antwoord voorzien. Tevens is aangegeven of de reactie 
aanleiding geeft het bestemmingsplan aan te passen. 
 
Zienswijzen 
Dit bestemmingsplan heeft als ontwerpbestemmingsplan vanaf 26 juli 2018 gedurende 6 weken voor 
een ieder ter inzage gelegen conform het gestelde in artikel 3.8 Wro jo afdeling 3.4 Awb. In een 
separate nota, die als bijlage 18 is opgenomen bij dit bestemmingsplan, is de ingediende zienswijze 
samengevat en van een antwoord voorzien. Tevens is aangegeven of de zienswijze aanleiding is het 
bestemmingsplan aan te passen. 
 
 
7.3 Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie 
Op 1 juli 2008 is Wet ruimtelijke ordening inwerking getreden. In deze wet is de Grondexploitatiewet 
opgenomen. Doelstelling van de wet is een goede regeling voor het kostenverhaal, binnenplanse 
verevening en enkele locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. Een van de belangrijkste items in 
de wet is het verplichtende karakter van kostenverhaal. Een gemeente moet de kosten verhalen en 
mag er niet meer van afzien. Het verhalen van kosten kan op basis van de publiekrechtelijke als de 
privaatrechtelijke weg. De privaatrechtelijke weg heeft de voorkeur. 
 
Het voorliggende plan is een initiatief van USP Vastgoed BV, die op de planlocatie 40 woningen in 
een dorpse setting binnen de karakteristiek van de Zijper polder wil bouwen. Het betreft hier een 
private ontwikkeling waarbij het risico geheel gedragen wordt door de initiatiefnemer. De afspraken 
tussen de gemeente Schagen en USP Vastgoed BV zijn in een anterieure overeenkomst vastgelegd. 
Ook is met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten, zoals bedoeld in artikel 6.4a 
Wro. Hiermee is gewaarborgd dat eventueel te vergoeden planschade niet voor rekening komen van 
de gemeente Schagen.  
 
Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de economische en financiële 
uitvoerbaarheid van het project voldoende is gegarandeerd. 
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1. INLEIDING 

AANLEIDING 
Het project Buitenvaert in Schagerbrug is een nieuwbouwwijk in de ge-
meente Zijpe. Voor de ontwikkeling van het plan is in het najaar van 2009 
door Croonen Adviseurs West een stedenbouwkundig plan opgesteld. 
 
Met dit beeldkwaliteitplan Buitenvaert wordt een verdere uitwerking gege-
ven voor de architectuur en openbare ruimten in deze nieuwe wijk. Met het 
vastleggen van deze uitgangspunten en randvoorwaarden wordt ervoor 
gezorgd dat bij de uitwerking het gewenste eindbeeld ontstaat. Gemeente 
en ontwikkelaar ambiëren een plan passend binnen de locale Schagerbrug-
se identiteit. 
Als uitgangspunt voor dit beeldkwaliteitplan is het beeldkwaliteitplan Dorpen 
langs de Groote Sloot 2008 gehanteerd. In het beeldkwaliteitplan van de 
Dorpen langs de Groote Sloot vormt het vierde kwadrant van Schagerbrug 
een ruimtelijke afronding van de dorpskern.    
 
Dit beeldkwaliteitplan Buitenvaert vormt een toetsingskader en inspiratie-
bron voor de ontwikkeling van de openbare ruimten en bebouwing van het 
verkavelingsplan.  
Het beeldkwaliteitplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld en dient als 
aanvulling op de welstandsnota.  

 
 
DORPEN LANGS DE GROOTE SLOOT 
In 2008 is het beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Grote Sloot opgesteld 
voor de kernen Burger(vlot-)brug, St. Maartens(vlot-)brug, Schagerbrug en 
het dorp Oudesluis. .Burgerbrug, St. Maartensbrug en Schagerbrug liggen 
centraal in de Zijpe– en Hazepolder langs de Groote Sloot. De eerste twee 
hebben in Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug nog een relatie richting 
Noordhollandsch Kanaal. De Groote Sloot mondt bij Oudesluis uit in het 
Oude Veer. De dorpen kenmerken zich door de ligging in de polder en de 
bebouwing langs de wegen en waterlopen. 

 

Indicatie plangebied woninguitbreiding Schagerbrug 
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Het beeldkwaliteitsplan is een Toetsingskader op hoofdlijnen en heeft als 
doel om bij nieuwe ontwikkelingen, zowel bij herstructurering als bij uitbrei-
dings, vanuit de identiteit van het betreffende dorp en zijn omgeving, de 
belangrijkste cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten te behou-
den, en waar mogelijk de ruimtelijke kwaliteit te versterken. 
 
Landschaps-DNA 
De skyline van de polder wordt bepaald door duinen en zeedijken. Aan de 
oostzijde van Schagerbrug is de Westfriese Omringdijk goed herkenbaar.  
De hoofdstructuur van watergangen met bebouwde/beplante wegen is een 
van de kernkwaliteiten van de polder. Deze lopen min of meer noord-zuid. 
Haaks hierop zijn verbindingsroutes ontstaan tussen het oude land en de 
kust. Op de kruispunten zijn dorpen ontstaan (Schagerbrug is een kruis-
puntdorp).  
Elk dorp heeft een eigen karakter. De kruispuntdorpen verschillen van de 
kanaaldorpen en het dijkdorp. Kenmerkend voor het kruispuntdorp is de 
lintbebouwing langs de Groote Sloot en de dwarsroute, de planmatige 
woonbuurten en bedrijfslocaties hierachter, waar de relatie met het land-
schap verloren is gegaan. De uitbreidingen hebben overwegend een groe-
ne rand. 

De polder heeft een rijke historie gekend van landgoederen (Ananas, Wild-
rijk) en landgoedboerderijen. Die echte rijkdom is grotendeel verloren ge-
gaan, maar toch heeft de polder nog een enigszins deftig karakter, speci-
fiek gebonden aan de Groote Sloot.  
Langs de polderlijnen is een afwisseling ontstaan van burgerwoningen, 
agrarische bedrijven, buitenplaatsen, bosschages en plantages, al dan niet 
met doorzichten. Het omringende landschap is open en wijds.  
 

Het Landschaps-DNA bestaat uit: 
 
1. Herkenbare polder met dijk. 
2. Rechthoekig polderpatroon,  
 statige Groote Sloot en water
 structuur. 
3. Routes naar de kust. 
4. Karakteristieke dorpsstructuren 
5. Bijzondere elementen als mo-

lens en buitenplaatsen. 
1. 2. 3. 4. 

Schatkaart, Landschaps-DNA 
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Ontwikkelingsvisie dorp 
Basis voor de ontwikkelingsvisie voor het dorp is het Landschap-DNA en 
Dorps-DNA. Het dorp heeft in ruimtelijk opzicht een onevenwichtige op-
bouw ten opzichte van het lint. Het project Buitenvaert is het nieuwe vierde 
kwadrant van Schagerbrug, waardoor er een evenwichtige opbouw van het 
dorp ontstaat. 
 
Kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp zijn: 
 

Het handhaven Groote Sloot als historische landschappelijke drager. 

Het versterken van de routes naar de kust als ruimtelijke dragers. 

Het ontwikkelen nieuwe, herkenbare knooppunten langs de landschappelijke 

dragers (dorpshart).  

Kruispunt-dorpen hebben een 4windstreken-bebouwing: op basis van land-

schappelijke patronen kan de toekomstige ontwikkelingsrichting worden aan-
geduid. 

Een betere landschappelijke inpassing van de dorpsrand door versterken 

van en aansluiten op de al aanwezige groene omzoming. 

Het gebruiken van herstructureringslocaties als basis voor structuurverbete-

ringen. 

 

Dorps-DNA 
De Groote Sloot is één van de belangrijkste structurerende lijnen in de   
Zijpepolder en heeft een formele, historische uitstraling.  Schagerbrug is 
ontstaan als lintdorp langs de Groote Sloot, op het kruispunt met de Scha-
gerweg. In de historische kern van Schagerbrug waren diverse buitenplaat-
sen gelegen (restanten van voormalige buitenplaatsen zijn nu nog herken-
baar) zoals het Huis van Strijen. Het voormalige gemeente huis is gelegen 
op de locatie van het vroegere buitenverblijf Brugwijk.  
Na de oorlog heeft het dorp zich in de vorm van geïsoleerde buurtjes, in 
oostelijke richting, aan weerszijden van de Schagerweg ontwikkeld. Het 
bedrijventerrein vormt de eerste grote ontwikkeling aan de westzijde van de 
grote sloot.  
 
Het Dorps-DNA bestaat uit:  
 
1. Lintbebouwing rond het kruispunt Groote Sloot met Schagerweg. 
2. Kleinschalige bebouwing en historische herkenningspunten in het lint. 
3. Uitbreidingen in buurten achter het lint: kwadranten. 
4. Groene dorpsrand, omsloten door open landschap. 
5. Openheid richting Westfriese Omringdijk. 

 

Historische kaart ca. 1850 Topografische kaart ca. 1990 Luchtfoto ca. 2005 Kans: evenwichtige opbouw van het dorp, versterken Schagerweg 
als ruimtelijke drager en versterken groene dorpsrand 
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Ruimtelijke effecten 
De ontwikkeling van het vierde kwadrant is een gedeeltelijke binnenstedelij-
ke herstructurering in het lint (hoek Schagerweg en Groote Sloot), gedeel-
telijk een uitbreiding (langs en achter de Schagerweg). Met de ontwikkeling 
wordt de Schagerweg versterkt als drager voor ontwikkelingen. In het 
woongebied zijn bijzondere woonvormen mogelijk.  
Met de ontwikkeling van het vierde kwadrant verandert de entree van het 
dorp. De groene omzoming en het gebruik van landschappelijke lijnen zorgt 
voor een logische landschappelijke inpassing van het plan.  
 
 

BUITENVAERT 
Het plan Buitenvaert ambieert een nieuwe, typisch Schagerbrugse buurt te 
bouwen. Bouwstenen hiervoor zijn een goede vertaling van het beeldkwali-
teitsplan Dorpen langs de Groote Sloot in dit plan, een duidelijke stelling 
name wat dorps bouwen in deze buurt betekend, en de ontwikkeling van 
herkenbare beeldthemagebieden in het plan. Beeldthemagebieden zijn ge-
bieden in de buurt waar een duidelijke samenhang in architectuurbeeld en 
openbare ruimte is, waardoor ze de 'smoel' van de buurt bepalen. 

Visiekaart, versterken Dorps-DNA 

De buurt wordt niet in een keer gebouwd. Er is daarom een duidelijk toet-
singskader noodzakelijk, waardoor ontwikkelingen in een aantal jaren een 
samenhangend geheel kunnen gaan vormen binnen de vrijheid van het 
beeldkwaliteitsplan. Beeldthemagebieden geven de spelregels voor de ont-
wikkelingen. 
Aansluiting op het betreffende beeldthemagebied is belangrijk. Per gebied 
worden afzonderlijke spelregels voor bebouwing en (openbare) ruimte ge-
formuleerd, soms als richtlijnen voor een samenhangend geheel, soms als 
een toolbox met individuele keuzemogelijkheden. 
 
 

LEESWIJZER 
Dit beeldkwaliteitsplan dient als uitgangspunt voor de ontwerpers van de 
gebouwen en de openbare ruimte. 
Het beeldmateriaal (foto’s en tekeningen) die in het beeldkwaliteitplan voor-
komen dienen als referentie en geven vooral sferen weer (wensbeelden). 
De stedenbouwkundige schetsen en tekeningen in dit beeldkwaliteitplan 
geven richting aan de wijze waarop de verschillende beeldthemagebieden 
dienen te worden ingericht. Zowel bij projectmatige ontwikkeling als bij het 
ontwikkelen van vrije kavels zijn de spelregels van het betreffende beeld-
themagebied van toepassing. 
 
Dit beeldkwaliteitsplan dient tevens als toetsingsinstrument voor welstand. 
Het toetsingskader voor welstand is als volgt: 

Aansluitend op het omringende landschap en de bestaande kern, 
zoals verwoord in het beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Groote 
Sloot. 

Architectuur passend binnen het concept van het dorps bouwen. 

Architectuur passend in het betreffende beeldthemagebied. 

Aansluitend op de spelregels die voor het betreffende beeldthema-
gebied zijn geformuleerd.  
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2. THEMA WOONBUURT BUITENVAERT 

DE IDENTITEIT VAN BUITENVAERT 
In het beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Groote Sloot worden de volgen-
de randvoorwaarden voor ontwikkeling van het 4e kwadrant met behoud 
van de eigenheid van Schagerbrug en een goede inbedding in het land-
schap genoemd:  

Het verkavelingspatroon van de polder is leidraad voor de verkave-
ling en ontsluitingsstructuur en voelbaar in de buurt. 

Versterken dwarsroute Schagerweg (als ruimtelijke drager voor ont-
wikkelingen) met lintbebouwing en laanbeplanting. 

Versterken gesloten groene dorpsrand. 

Visuele relatie met het open landschap handhaven. 
 
De identiteit van Schagerbrug wordt in het plan Buitenvaert gewaarborgd 
door: 
 
Schagerweg en de Buitenvaert 
De Schagerweg is één van de landschappelijke dragers in de Zijpepolder, 
een dwarslint van de Groote Sloot. De Schagerweg en de Groote Sloot 
verdelen het dorp in de vier kwadranten. Door de ontwikkeling van het 
nieuw woongebied Buitenvaert wordt de Schagerweg versterkt als drager 
voor ontwikkelingen waardoor er een evenwichtige opbouw van het dorp 
ontstaat. 
Nieuwe lintbebouwing langs de weg en nieuwe laanbeplanting versterken 
dit beeld. De uitbreidingslocatie hierachter wordt ontsloten vanaf de     
Schagerweg. 
 
Omsloten door een brede vaart wordt het oorspronkelijke verkavelingspa-
troon van de polder in de buurt voelbaar.  
 
Groene afronding woongebied 
In het beeldkwaliteitplan Dorpen langs de Groote Sloot wordt aangegeven 
dat rondom het verkavelingplan een groene rand gerealiseerd moet wor-
den. Het woongebied kent aan de noord en oostzijde een groene overgang 

naar het open polderlandschap. De eilanden groep aan het uiteinden van 
het plan en de achtererfbeplanting van de vrije kavels geven vorm aan de 
groene rand. 
Vanuit de rand is er een visuele relatie met het landschap.  
 
Buitenplaats 
De hoofdentree van de buurt is gesitueerd aan de Schagerweg Langs de 
Schagerweg ontstaat nieuwe lintbebouwing. Deze zijn via bruggetjes ont-
sloten. Karakteristiek voor lintbebouwing is kleine woningen direct aan de 
weg, en grotere panden op enige afstand van de weg, herkenbaar in de 
vele buitens en boerderijen in de polder. Vanwege de milieuzonering van 
het bedrijventerrein kan de lintbebouwing langs de Schagerweg niet over 
de volle lengte direct langs de weg worden gesitueerd. 
In de historische kern van Schagerbrug waren diverse buitenhuizen gele-
gen. De ontwikkeling van een buitenplaats vormt het gezicht van de nieuwe 
buurt. De markante bebouwing is iets van de weg af gelegen en er is een 
duidelijke samenhang tussen de bebouwing en de inrichting van het omlig-
gend groen.    
 

Buitenplaats Huize van Strijen 
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DORPS BOUWEN 
Uitgangspunt is een buurt met een architectuur en uitstraling passend binnen de landschappelij-
ke context en het dorpse karakter van Schagerbrug. Hoe ziet dit 'dorpse bouwen' in Schager-
brug er uit? Sleutelwoorden zijn aansluiting op historische structuren, contact met het landschap 
en afwisseling in beelden.  
 
Aansluiten bij het karakter van het dorp 
Het plan Buitenvaert bouwt voort op de identiteit van Schagerbrug. Het is niet het doel het oude 
dorp na te bouwen. Het nieuwbouwplan zoekt aansluiting bij het authentieke informele en dorp-
se karakter van het lintdorp, met hier tussendoor formele elementen, waaronder een nieuwe  
buitenplaats, uit de landschappelijke context. 
 
Herkenbare buurt 
Lintbebouwing is de structuurdrager, de ruggengraat van de buurt. Het woongebied ligt hier  
achter.  De nieuwe buurt ontleent haar identiteit aan de nieuwe buitenplaats. De buurt heeft een 
open karakter aan de hoofdstructuur, en een meer besloten karakter daarachter. 
 
De dorpen in de gemeente Zijpe hebben een groene rand, al dan niet in combinatie met water. 
Met de rechte lijnen sluit het plan aan op de oorspronkelijke landschappelijke structuur.  
 
Contact met het landschap 
Doordat de maat en schaal van het dorp beperkt is, is het landschap altijd nabij.  Er is veelvuldig 
zicht op het landschap, zowel vanuit de huizen, als op plekken in de groene dorpsrand.  Op de-
ze wijze dringt het landschap ook het plan binnen. De open ruimtes nu dienen als toekomstige 
aansluitpunten voor toekomstige woningbouwontwikkelingen, waardoor de buurten goed op el-
kaar aan kunnen sluiten. 
 
Inrichting openbare ruimte 
De buurt krijgt een herkenbare entree aan de Schagerweg. Dit werkt als ‘poort’ naar Buitenvaert.  
De openbare ruimte krijgt een dorps karakter met een duidelijke samenhang in inrichting en keu-
ze van het materiaalgebruik. Een dorpse openbare ruimte is informeel en sober ingericht. De 
wegen hebben een eenvoudig profiel en waar mogelijk een gemengd karakter: niet overal zijn 
vrijliggende voetpaden.   
Uitgangspunt is parkeren op eigen erf, hier is in het ontwerp rekening mee gehouden. Daarnaast 

Lintbebouwing langs de Groote Sloot 

Nieuwe buitenplaats 

Contact met het landschap 
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is langs één zijde van de weg ruimte om te parkeren.  
Het groene karakter van de buurt wordt voor een belangrijk deel bepaald door de inrichting van 
de kavels. Alle woningen hebben een voortuin. Aansluitend op de identiteit van de polder wordt 
in het openbaar gebied alleen inheemse beplanting toegepast. Bomen krijgen de ruimte.  
 
Bebouwingstypologie 
Buitenvaert kenmerkt zich door een menging van verschillende woningtypes en een gedifferen-
tieerd woningaanbod. Er is een afwisseling in vrijstaande en geschakelde woningen. De kleine 
‘korrel’ van de bebouwing betekent dat lange rijtjes met langskappen moeten worden voorko-
men.  Er is een afwisseling in bouwhoogte, goot– en nokhoogte. 
In het plan is voor de vrije kavels ruimte voor individualiteit in de plaatsing van het woonhuis op 
de kavel en het gebruik van de kavel. Samenhang ontstaat door afstemming in materiaal– en 
kleurgebruik.  Eenvoudige mar duidelijke detaillering onder mee bij kozijnen, dakgoten en dak-
lijsten voegen hier een extra dorpse uitstraling aan toe. 
 
De erfafscheidingen tussen de percelen onderling zijn natuurlijk van karakter en zo informeel 
mogelijk, bijvoorbeeld door hagen of rasters. 
 
Dorpsgevoel 
De woningen oriënteren zich op de openbare ruimte. Blinde gevels op hoeken, met name op en 
rond de buitenplaats, moeten worden voorkomen.  Hierdoor is er sprake van sociale controle en 
ontstaat een dorpsgevoel.  
 
 

BEELDTHEMAGEBIEDEN 
Het plangebied Buitenvaert is opgebouwd uit een viertal deelgebieden: het Lint, de Buiten-
plaats, de Buurt en de Eilanden.  
Binnen het algehele thema van het dorpse bouwen in Buitenvaert, worden de deelgebieden in 
een eigen sfeer vormgegeven. Hierbij is de sfeer in de Buitenplaats te omschrijven als statig en 
samenhangend. De sfeer in de Buurt is gezellig. Op de Eilanden is de sfeer individueel. Het Lint 
ademt de sfeer uit van een historisch buurtschap. De continuïteit van de doorgaande route is 
voelbaar, maar de bebouwing is individueel.  
 
Door herkenbare deelgebieden kunnen de toekomstige bewoners zich oriënteren in hun woon-
omgeving. De inrichting van de openbare ruimte zorgt voor samenhang in het gebied.    Dorpsgevoel 

Eenvoudige, informele profielen 
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3. KWALITEIT OPENBARE RUIMTE 

AMBITIE 
Buitenvaert is een kleinschalig, dorps woongebied met een ‘dorpslint’ en 
achterliggende, besloten bebouwing.  
 
De uitstraling van de openbare ruimte wordt bepaald door verharding, 
groen, speelplaatsen, kunstwerken (bruggen e.d.) en straatmeubilair. Met 
andere woorden alle zichtbare elementen in de openbare ruimte. Uitgangs-
punt is het gebruik van materiaal van goede kwaliteit en een duurzaam ka-
rakter.  
 
 

VERHARDING 
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald 
door het type verhardingsmateriaal. Het materiaal bepaald de sfeer van het 
openbaar gebied. Een van de uitgangspunten bij de keuze is dat de materi-
alen aansluiten bij het karakter van de buurt. 
 
Buitenvaert heeft een kleinschalig en besloten, dorps karakter. Dit is ver-
taald in een materialisering met een warme uitstraling in rood/bruine tinten.   
(kleurechte betonklinkers). Stoep, parkeerplaats en rijbaan worden vormge-
geven in hetzelfde materiaal, zij het in ander verband gestraat. Bij de rijen-
woningen is een eenvoudige stoep met betontegels toegestaan. 
 

GROEN 
De openbare ruimte krijgt een groen karakter. De sobere natuurlijke verhar-
ding ondersteunt dit beeld. In de buurt is het mogelijk een aantrekkelijk 
rondje te wandelen, over straat en in het parkje. 
 
In het verkavelingsplan is gekozen het groen te bundelen in de buiten-
plaats. Daarnaast zijn de versterking van de laanbeplanting langs de  
Schagerweg en de nieuwe groene dorpsrand uitgangspunten in het plan.  
 
Schagerweg zie p. 18 
Buitenplaats zie p. 24 
Groene rand zie p. 27 
 
Uitgangspunt is het gebruik van gebiedseigen, inheemse beplanting. In de 
toepassing van het groen is er een onderscheid gemaakt tussen de Buiten-
plaats en de rest van de buurt. In het algemeen worden in Buitenvaert 
‘natte bomen’ toegepast, zoals els, es en  fruitbomen. Op de Buitenplaats 
kan een verbijzondering plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een  
eikenlaan en de toepassing van bijzondere solitairen als beuk en berk.  
 
Erfafscheidingen zijn groen (bijvoorbeeld ligusterhaag) of meeontwerpen in 
de architectuur van de woningen.  
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Informeel profiel, verharding: klinkers met 
een warme uitstraling in rood/bruin tinten 

Verharding Groen 

Gebiedseigen groen toepassen, verbijzon-
dering rond de buitenplaats 

Erfafscheidingen groen, of meeont-
werpen met de gebouwen 
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SPEELPLAATSEN 
Een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundige plan Buitenvaert 
vormt de nieuwe buitenplaats. Hiervan is de buitenruimte voor een groot 
deel toegankelijk waardoor een aantal bijzondere speelplekken en spelaan-
leidingen vormgegeven kunnen worden. Deze kunnen worden gecombi-
neerd met een aantal duurzame speeltoestellen. De locatie in het plange-
bied is bepalend voor de uitstraling en gewenste doelgroep van de speel-
plaats.(voorbeelden speeltoestellen indicatief): 

Centraal in de buurt: een speel- en zitplek voor de allerkleinsten, 

Op de grote speelweide ruimte om te voetballen en te zitten maar 
ook een speelplek voor verschillende leeftijdsgroepen (4-12 jaar). 

Op het eiland een speelplek voor de oudere jeugd 8-12 jaar, ontdek-
plek, speellandschap. 

 

KUNSTWERKEN 
In het plangebied komen een aantal bruggen voor. Uitgangspunt is dat zo-
wel bij bruggen als bij duikers visueel het doorgaande karakter van het wa-
ter behouden blijft. Duikers moeten eruit zien als bruggen.  
De bruggen hebben een landelijk karakter aansluitend bij het karakter van 
het dorp: licht getoogd, met een houten balustrade. De bruggen vormen 
samen een eenheid.  
Het water langs de Schagerweg maakt onderdeel uit van het afwaterings-
systeem van de polder. Hier is een harde (houten) kadeafwerking vereist. 
Voor de overige walkanten past een natuurlijke oever of beschoeiing bin-
nen de karakteristiek van het dorpse bouwen.  
 

STRAATMEUBILAIR 
Voorgesteld wordt om in deze dorpse uitbreiding terughoudend te zijn bij 
de keuze van het straatmeubilair.  Verlichting wordt in het plan slechts   
sober toegepast, alleen daar waar het echt doelmatig is. Armaturen zijn in 
een donkere antracietkleur grijstint gedacht. Belangrijke aandachtspunten 
voor die kwaliteit van het straatmeubilair zijn beheersbaarheid, duurzaam-
heid en vandalismebestendigheid. Op de buitenplaats is duurzaam straat-
meubilair wenselijk, bijvoorbeeld houten banken.    

Grote speelweide 
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Speelplaatsen Kunstwerken Straatmeubilair 

Terughoudendheid bij de keuze van het 
straatmeubilair 

Bruggen en duikers situeren in de zicht-
lijnen van het water 

<<  ^^  Diverse spelaanleidingen op de buitenplaats 

Avontuurlijk spelen oudere jeugd op het eiland 

Speelplek voor de kleintjes dicht bij huis 

Speeltoestel voor ver-
schillende leeftijden 

Entrée buurt: duiker met leuning 

Uitgangspunt: houten leuningen 
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4. HET LINT 

De Schagerweg is een historische route en van oudsher  
een belangrijke ruimtelijke drager voor ontwikkelingen. 
Met de ontwikkeling van het plan wordt de Schagerweg 
als landschappelijke drager versterkt door de nieuwe 
lintbebouwing en laanbeplanting langs deze weg.   
 
Karakteristiek voor de lintbebouwing  zijn de variabele 
rooilijn, kapvormen, kavelgroottes en situering op de 
kavel. Langs de Schagerweg is een afwisseling tussen 
vrijstaande en twee onder een kappers voorzien. Deze 
laatste staan iets verder van de weg. Door de variatie in 
de architectuur in het lint als geheel ontstaat een dorps 
beeld.  
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Schetsideeën het Lint 

Wisselende  hoofdvormen, pannendaken Traditionele materialen en kleuren 

'Dorpse' detailleringen Gevels baksteen of hout Lintbebouwing verder van de weg af is hoger 
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ARCHITECTUUR 
De karakteristiek van de lintbebouwing langs de Groote Sloot komt terug in 
de nieuwe lintbebouwing langs de Schagerweg.  
 
Algemeen 

Oriëntatie van de woningen met de voorgevel op de Schagerweg 

Wisselende rooilijn, de woningen hebben een royale voortuin van 
minimaal 5 meter. 

De architectuurstijl van de lintbebouwing kenmerkt zich als een    
moderne, frisse versie van de bestaande lintbebouwing in Schager-
brug. Het is familie van elkaar, maar niet historiserend.  

De hoofdgebouwen hebben een eenvoudig grondplan. 

Nokrichting is afwisselend, haaks op of evenwijdig aan de weg. 

Woningen hebben aansluitend op de karakteristiek van Schagerbrug 
een mansardekap, een zadeldak of een schilddak. 

Duidelijke detaillering van kozijnen, deuren, dakgoten. 

Voorkeur voor traditionele materialen (bakstenen, hout en pannen) 
en kleuren.  

Erfafscheidingen zijn groen. 
 
Direct aan de Schagerweg 

Ontsluiting dient aan de voorzijde plaats te vinden via een brug.  

De woningen hebben een herkenbare entree aan de voorzijde.  

Minimaal 1 parkeerplaats per woning op eigen erf. 

Bouwhoogte 1 bouwlaag met kap.  
 
Aan het park 

Bebouwing langs het park is lintbebouwing die iets verder van de 
weg af staat. 

Geschakelde woningen (max. 2) met een individueel karakter zijn 
hier mogelijk. 

Bouwhoogte 2 bouwlagen met kap.  

Verbijzonderingen als erkers geven een visuele relatie met het park. 

 
 
 
 

SCHAGERWEG 
Uitgangspunt is het versterken van de weg als 'drager' in de ruimtelijke 
structuur van het dorp door het begeleiden van de weg met nieuwe lintbe-
bouwing, nieuwe laanbeplanting en een doorgaande waterstructuur.    
Buitenvaert geeft hiertoe de eerste aanzet.  
 
De huidige Schagerweg heeft een 'stenige' uitstraling. Het is wenselijk op 
termijn de weg te herprofileren waardoor er ruimte ontstaat voor een       
bomenrij langs de weg, naast de al aanwezige doorgaande bomenrij langs 
het bedrijventerrein Trambaan. 
 
Behouden en versterken van de continue waterstructuur langs de weg is 
belangrijk. Ontsluiting van de nieuwe buurt vindt plaats door middel over-
steken over de vaart: 

Ter plaatse van de entreelaan in de vorm van een duiker. 

Bij de lintbebouwing direct aan de Schagerweg een houten autobrug. 

Bij het Herenhuis een houten voetgangersbrug. 

Naast het Herenhuis is een extra brug voor calamiteiten voorzien.  
Ook duikers dienen te worden voorzien van een leuning. Hierdoor blijft het 
doorgaande karakter van de vaart herkenbaar. 
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5. DE BUITENPLAATS 

Het grote herenhuis met bijbehorende bebouwing, de   
parkruimtes en de entreelaan vanaf de Schagerweg 
vormen samen een klassiek ensemble, een nieuwe  
buitenplaats. Het landhuis zelf, de icoon van de dorps-
uitbreiding Buitenvaert, is daarbij een krachtige beeld-
drager. Alle gebouwen op de buitenplaats vormen door 
de architectuurstijl een eenheid. Deze kenmerkt zich 
door een klassieke vorm, een formele bebouwing in een   
eigentijdse, niet historiserende setting: statig maar niet 
pronkerig, solide maar niet lomp. 
 
Op de buitenplaats is de bebouwing en de openbare 
ruimte in samenhang ontworpen. Karakteristieke ele-
menten in de buitenruimte zijn de laan, de siertuin/het 
hof, de boomgaard, de weide met solitairen, en het   
natuureiland.  
Zichtlijnen en langzaamverkeersroutes rijgen de ver-
schillende elementen aaneen. 
 
 
 
 

Robuust Herenhuis, bescheiden bijgebouwen 

Symmetrie rond entree Hoofdgebouw, formele voorkant met tuin 

Overige gebouwen op het landgoed zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw 
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Schetsideeën Buitenplaats 

Hoofdvorm: 

1 forse kap 

Verticale geleding door speklagen 

Symmetrie: middendeel en 2 vleugels 

Duidelijke plint 

Detaillering: 

Vlakke pannen 

Terughoudende kleur baksteen 

Traditionele detaillering, bijv. speklagen 

 

De bebouwing bestaat uit een formeel herenhuis en hierachter liggende, 
ondergeschikte bebouwing, refererend naar de voormalige koetshuizen en 
schuren. 

Streefbeeld herenhuis: markant gebouw met plint 
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ARCHITECTUUR 
 
Herenhuis - markant hoofdgebouw 

Formeel herenhuis in eigentijdse setting, niet historiserend. 

Hoogte twee à 2,5 bouwlagen met kap. 

Het hoofdgebouw heeft een markante, symmetrische hoofdvorm.  

De begane grondlaag is afwijkend vormgegeven in de vorm van een 
grotere verdiepingshoogte of met een duidelijke plint. 

Keramische dakafwerking, donkergrijs. 

Eén forse kap, schilddak (eventueel aan de bovenzijde afgeplat), 

Gevel in natuurlijke kleur baksteen en traditionele detaillering (bijv. 
speklagen, plint). 

Inspiratie voor moderne materialisatie van het hoofdgebouw; zink, 
glas, houten kozijnen, donkere of roodbruine baksteen. 

 
 

Buitenplaatswoningen - traditioneel bij het hoofdgebouw 

Gebouwen zijn ondergeschikt en lager aan het hoofdgebouw. 

Hoogte één à twee bouwlagen met kap. 

Hoofdvorm eenvoudig, geschakeld, traditioneel schilddak/ zadeldak. 

Individuele woning is herkenbaar, maar ondergeschikt aan de hoofd-
vorm.  

Aan de koppen van de blokken zijn verbijzonderingen mogelijk. 

Kleur en materialisatie aansluitend op het hoofdgebouw, ook hout. 

Bergingen en terreinafscheidingen meeontwerpen. 
 
 

Bijgebouwen 

Bijgebouwen worden binnen het herenhuis of de buitenplaatswonin-
gen gerealiseerd of als losse berging/tuinwand.  

Bijgebouwen zijn zelfstandig vormgegeven maar ondergeschikt aan 
het hoofdgebouw en niet er tegen 'aangeplakt'. 

Hoogte maximaal één bouwlaag.  

Kleur en materialisatie overeenkomstig het hoofdgebouw, ook hout. 
 
 

Algemeen 

Duurzame materialen hebben de voorkeur. Indien voor een alterna-
tief gekozen wordt, zoals betonnen dakpan of kunststof kozijnen, dan 
dient aangetoond te worden, dat het om een kwalitatief goed en   
esthetisch verantwoord product gaat. 

 
 
 

 

Streefbeeld buitenplaatswoning: één à twee bouwlagen, ondergeschikt aan herenhuis 

één à twee  
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Schetsideeën Buitenplaats 

Entreelaan met karakteristieke bomen  Formele tuin rond de gebouwen 

Speelweide met grote solitairen 
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BUITENRUIMTE 
De buitenruimtes van de buitenplaats vormen een aaneenschakeling van 
bijzondere plekken, van formeel naar natuurlijk, van privé naar openbaar.  
Bomenrijen, (grint)paden en zichtlijnen schakelen de ruimtes aaneen.  
 

De laan 
De laan van de buitenplaats vormt de entree van de buurt. Buitenplaatsen 
worden in het algemeen vanaf de zijkant ontsloten, waardoor het voorerf 
open blijft. 
De laan ontsluit ook de parkeerplaats behorende bij het herenhuis. 
 

De voortuin 
De buitenruimte en het gebouw hebben aan de zijde van de Schagerweg 
een formele uitstraling. Eventuele ontsluitingspaden zijn geïntegreerd in het 
tuinontwerp.  
 

De siertuin - het binnenhof 
Tussen en rond de gebouwen is een samenhangend hof ontworpen. Dit is 
de 'tuin' van de buitenplaats. Parkeervoorzieningen doorsnijden de eenheid 
in de hof niet.  
 

De boomgaard 
De boomgaard met hoogstamfruit ligt direct aansluitend aan de bebouwing 
als bijzonder element in de parkzone en kan worden gebruikt als pluktuin 
en wandelgebied voor de bewoners van de wijk. 
 

De (speel)weide 
De weide is een open grasland, waar gespeeld en gerecreëerd kan worden. 
De ruimte wordt gevormd door bomenrijen en grote, solitaire bomen.  Op de 
speelweide is ruimte voor bijzondere plekken, bijv. voor spelen. 
 

Het natuureiland 
Het natuureiland is een onderdeel van de groene dorpsrand en kenmerkt 
zich door de ruige, niet-aangeharkte, groene inrichting. Een combinatie van 
water en groen en natuurvriendelijke oevers maken van deze plek een in 
ecologische zin interessant gebiedje dat uitnodigt voor avontuurlijk spelen. 

Hoogstam boomgaard 

Natuureiland 
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6. DE BUURT 

Dit beeldthemagebied vormt een ruimtelijk veld achter 
de buitenplaats en de lintbebouwing.  
De buurt vormt een intiem woongebied dat aansluit bij 
de locale woonvormen en het dorpse bouwen. 
De bebouwing is overwegend 2 bouwlagen met kap en  
individueel van karakter. De openbare ruimte is sober 
ingericht en er is op enkele plekken een visuele relatie 
met het landschap. De opzet is geïnspireerd op het  
historische verkavelingspatroon 
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ARCHITECTUUR 
 
Algemeen 
De hoofdvormen zijn eenvoudig en kloek, volgens de Hollandse traditie, de 
differentiatie zit in de moderne accenten en detailleringen. Er is ruimte voor 
verbouw (erker, dakkapel, hoekramen e.d.), passend bij het gebouw. 
 
Bebouwing in de dorpsrand heeft in de regel een lage goot. De panden 
gaan op in het landschap. Uitzonderingen bevestigen de regel en verbij-
zonderen het beeld. Goot– en nokhoogte wisselt op pandniveau. Variatie in 
verdiepingshoogte is mogelijk. Uitgangspunt is 1 tot 2 bouwlagen met een 
kap. 
 
Er is zowel sprake van geschakelde als van vrijstaande woningen. Om de 
individualiteit van de woningen te waarborgen wordt uitgegaan van een 
verticale geleding van de panden. Geen lange rechte lijnen.  
 
Woningen hebben een kap. De kapvorm is eenvoudig of traditioneel. Langs
– en dwarskappen wisselen elkaar af. Een bijgebouw heeft wel of geen 
kap, een aanbouw aan de zijgevel is bij voorkeur gevat onder de kap van 
het hoofdgebouw. 
 
Er worden zoveel mogelijk traditionele materialen gebruikt (baksteen, matte 
keramische pan, hout), met een natuurlijk en ingetogen kleurgebruik. Indien 
voor een alternatief gekozen wordt, zoals een betonnen dakpan of kunst-
stof kozijnen, dan dient aangetoond te worden, dat het om een kwalitatief 
goed en esthetisch verantwoord product gaat. 
 
In de toolbox zijn de diverse combinatiemogelijkheden aangegeven, waar-
door er eenheid in de verscheidenheid ontstaat. Voor de randen van het 
plangebied wordt in aanvulling hierop uitgegaan van een donkere kerami-
sche pan als dakafwerking.  
 

Vrijstaande woningen 

Vrije plaatsing van losse volumes en nokrichtingen, zowel haaks op 
als evenwijdig aan de straat. 

Minimaal 1 parkeerplaats op eigen erf. 

De achterzijde van de kavels is een onderdeel van de groene rand. 
Deze is vormgegeven als tuimeldijk met beplanting en de mogelijk-
heid tot de situering van een steiger over maximaal 25% van de 
breedte van de kavel. 

 
Geschakelde woningen 

Per bouwblok 1 helder dak (zadeldak). Verbijzonderingen zijn moge-
lijk, bijvoorbeeld op de koppen en in het middenstuk (ter voorkoming 
van lange rechtstanden). 

 
Patiowoningen 

Hoekpatiowoningen zijn voorzien van een dakopbouw of kap. 

De woningen kunnen zowel vrijstaand als geschakeld. 

Zicht over de laan. 
 
 

BUITENRUIMTE 
De algemene richtlijnen voor de inrichting van de buitenruimte zijn in hoofd-
stuk 3 opgenomen.   
 
In de buurt is met name de vormgeving van de erfafscheidingen beeldbe-
palend voor de kwaliteit van de overgang tussen privé en openbaar.  
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Patio 

Verbijzondering gevel Verticale detaillering 
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7. DE EILANDEN 

De eilanden vormen een ensemble van twee karakteris-
tieke individuele grote woningen, elk op een eigen ei-
land, beeldbepalend en goed ingepast in het landschap. 
 
De eilanden vormen als onderdeel van de groene 
dorpsrand twee bijzondere elementen in de buurt.  De 
architectuurstijl op de eilanden refereert naar landhui-
zen en de informele, agrarische, landschappelijke ka-
rakteristiek. 
 
De landschappelijke inpassing van de eilanden is be-
langrijk. Deze komt tot uitdrukking in een groene inrich-
ting van de eilanden, met natuurvriendelijke oevers, het 
gebruik van inheemse beplanting en een gebiedseigen 
vormentaal.   
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Gemeente Zijpe 
BEELDKWALITEITSPLAN BUITENVAERT—SCHAGERBRUG 

ARCHITECTUUR 
Aan de dorpsrand gaat de bebouwing op in het landschap: eenvoudi-
ge volumes en vormen (ingetogen en functioneel), geen uitbundige 
overdadige bebouwing. 

De architectuurstijl op de eilanden kenmerkt zich door een landelijke 
(boerderij, landhuis) uitstraling. Deze kan zowel modern als meer 
traditioneel zijn. 

De woningen hebben een substantieel volume, ca. 1000m3. 

De bouwhoogte van de eilandwoningen is 1 bouwlaag met robuuste 
kap.  

Traditionele dakvormen, bijv. zadeldak, schilddak. Eventueel kan er 
gekozen worden voor een stolpdak. 

Bijgebouwen zijn losstaand of geïntegreerd in het hoofdgebouw en 
voorzien van een kap.  

Vrije situering van de woning op de kavel, afstand tot de toegang is 
maximaal 15 meter. 

Afstand tot het water is minimaal 5 meter. 

Traditioneel materiaalgebruik: daken matte keramische pannen of 
riet, gevels baksteen, hout of glas.  

Terughoudend kleurgebruik, donkere gevels. 
 
 

BUITENRUIMTE 
Gebouwde erfafscheidingen voorkomen, de waterlijn vormt de erf-
grens. 

De eilanden hebben samen een duikerbrug als toegang. Op de toe-
gangsduiker is een donkerkleurig houten damhek toegestaan. 

Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen erf. 
Ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing in de open 
ruimte moet een bouwplan zijn voorzien van een inrichtingsplan voor 
het eiland. 

Schetsideeën Eilanden 

De eilanden zijn toegankelijk via een damhek 

De eilanden hebben een natuurvriendelijke oever 



HzA Stedebouw & Landschap 
Postbus 2033 
1620 EA HOORN 
telefoon: 0229-216757 
e-mail: info@hzabv.nl 
web:  www.hzabv.nl 
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Anita Wijnholds

Van: Wagenaar, Ruud [R.Wagenaar@hhnk.nl]
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 16:38
Aan: 'a.wijnholds@hzabv.nl'
CC: 'Ruimtelijkeplannen'
Onderwerp: Watertoets Woongebied Buitenvaert te Schagerbrug
Bijlagen: 17.104306 Digitale Watertoets Woongebied Buitenvaert Schagerbrug.pdf; Ontwerpnota 

Standaardisatie Inlaten HHNK_tekening.pdf; Memo aanleg gemaal-inlaatkokers door 
dijken.pdf

Geachte mevrouw Wijnholds, 
 
In het kader de watertoets heeft u ons via de digitale watertoets (ons registratienummer 17.104306, zie bijlage) 
een reactie gevraagd op de geplande ontwikkeling Woongebied Buitenvaert te Schagerbrug. Uit deze digitale 
watertoets bleek dat voor het plan een zogenaamde 'normale' procedure moest worden gevoerd. Naar aanleiding 
hiervan berichten wij u het volgende. De onderstaande gegevens kunnen worden beschouwd als aanvulling op de 
genoemde digitale watertoets. Gezamenlijk vormen ze dus het volledige advies in het kader van de watertoets. 
 
Het plan behelst de bouw van maximaal ongeveer 45 woningen en de aanleg van bijbehorende infrastructuur. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 2765A in de polder Afdeling I Zuid. Het ter plaatste geldende streefpeil is 
zomer/winter NAP –0,75/-1,10 meter. Binnen het plangebied bevindt zich momenteel een onderbemaling. Het 
gebied watert af middels een stelsel van primaire waterlopen naar het gemaal I Zuid. Daar wordt het water via dit 
gemaal op de Schermerboezem uitgeslagen. 
 
Waterkwantiteit 
Uit de ingediende gegevens bij de genoemde digitale watertoets blijkt dat de realisatie van het plan een 
substantiële toename van verharding en bebouwing tot gevolg heeft. Uit de aangeleverde gegevens wordt niet 
duidelijk hoe groot deze verhardingstoename zal zijn. Zonder compenserende maatregelen zal de 
waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren. Voor het bepalen van het oppervlak aan 
verhardingtoename dienen de oppervlakken te worden meegenomen van de bouwblokken, een in te schatten 
percentage (ongeveer 50%) van de uitgeefbare terreinen (verminderd met de genoemde bouwblokken) en de aan 
te leggen wegverhardingen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden bij de verdere ontwikkeling van het 
plan. Door deze toename aan verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd van het terrein. 
 
De initiatiefnemer van het ruimtelijk plan is verantwoordelijk voor de regeling, de financiering en de realisatie van 
compenserende maatregelen. Om de effecten van de verhardingstoename te compenseren dient het 
wateroppervlak in het peilgebied 2765A uitgebreid te worden met 11 % van de verhardingstoename aan 
additioneel te graven oppervlaktewater. Hierbij is uitgegaan van gebied specifieke gegevens. 
 
Over de exacte invulling van de compenserende maatregelen treden wij graag met de initiatiefnemer van het plan 
in overleg. Zie hierover ook hieronder bij Inrichting watersysteem en Ruimtelijke adaptatie. Eventuele 
dempingen dienen één op één te worden gecompenseerd. 
 
Waterkwaliteit 
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ons uitgangspunt is dat 
huishoudelijk afvalwater en hemelwater van schone oppervlakken gescheiden worden. Het plan voorziet in de 
nieuwbouw van maximaal 45 woningen. Graag zien wij beschreven hoe omgegaan wordt met het huishoudelijk 
afvalwater. Gezien de ligging van de woningen verwachten wij dat aangesloten zal worden op gemeentelijke 
riolering.  
 
Het hemelwater kan direct afgekoppeld worden naar de bestaande- en nieuw te graven waterlopen binnen het 
plangebied. Voor een lozing op het oppervlaktewater moet op grond van de Waterwet een vergunning worden 
aangevraagd of moet een melding worden gedaan. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
afstromende hemelwater. Met betrekking tot het afstromend hemelwater raden wij aan om terughoudend om te 
gaan met uitlogende materialen zoals koper, lood en zink. Indien uit architectonische overwegingen gekozen 
wordt voor bijvoorbeeld een zinken dak, kan een zuiverende voorziening noodzakelijk zijn, om de waterkwaliteit 
van het ontvangende oppervlaktewater niet nadelig te beïnvloeden.  
 
Waterkering 
De locatie is aan de zuidkant gelegen langs de regionale waterkering Schagerweg, Afd. l zuid. Het aangrenzende 
boezemwater valt onder de Schermerboezem. �
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De aan het boezemwater grenzende gronden, in ieder geval de strook tussen de geplande woningen en het 
boezemwater, dienen te worden opgehoogd tot ten minste NAP +0,4 meter, vanwege de waterkerende functie. 
Eventuele aan te brengen kabels en leidingen in de waterkering dienen te voldoen aan de Beleidsregels 
Keurontheffingen van het hoogheemraadschap en aan de NEN 3650 series. Hierbij zijn in ieder geval geen 
gestuurde boringen met in- en uittredepunt binnen de veiligheidszone toegestaan, en dienen tracés zoveel 
mogelijk aangelegd te worden buiten de zoneringen van de waterkering.�
 
Inrichting watersysteem 
Volgens de door u geleverde inrichtingsschets zal extra waterberging worden gerealiseerd door middel van het 
verbreden van de secundaire waterlopen aan de noordwest- en noordoostkant van het plangebied. Hierbij 
verzoeken wij u rekening te houden met het volgende: 

         Naar verwachting zal medio 2019 door de gemeente Schagen en het hoogheemraadschap het traject 
worden opgestart voor de overname stedelijk water (OSW) Schagen. Opzet hierbij is dat het onderhoud 
van het oppervlaktewater binnen de stedelijke/bebouwde gebieden binnen deze gemeente in onderhoud 
komt bij het hoogheemraadschap, in samenspraak met de gemeente. Hoogstwaarschijnlijk zal daarbij het 
onderhoud van de waterlopen binnen het woongebied Buitenvaert ook bij het hoogheemraadschap in 
onderhoud komen. We stellen daarom voor dat vooruitlopend hierop het natte profiel van de waterlopen 
binnen het plan na realisatie in onderhoud komen bij de gemeente Schagen. 

         In nieuwe stedelijke gebieden is het uitgangspunt van het hoogheemraadschap dat varend onderhoud 
moet kunnen worden gepleegd. In verband hiermee geldt voor die gebieden dat nieuw aan te leggen en 
bestaande, te handhaven waterlopen (inclusief grenswaterlopen) worden aangelegd met een minimale 
breedte op de waterlijn van zes meter, een minimale waterdiepte van één meter met taludhellingen van 
ten minste 1 : 2. Elk doorvaarbaar tracé dient ten minste één maaiboottewaterlaatplaats te krijgen. 
Verder dienen elke ongeveer 200 meter locaties voor het lossen van uitkomend slootvuil te worden 
ingericht.  

         Meer onderbouwing en beargumentering voor het realiseren van bredere watergangen kunt u vinden via 
de volgende link: https://www.hhnk.nl/portaal/ruimte-voor-groei_42047/. 

         We gaan er vanuit dat de bestaande onderbemaling in de bestaande, te verbreden waterloop langs de 
noordwest kant van het plangebied zal worden opgeheven, en de waterloop direct wordt aangesloten op 
peilgebied 2765A. 

         Om een doorspoelmogelijkheid te houden voor de waterlopen in/langs het plangebied dient de bestaande 
inlaat vanuit de boezem naar de huidige onderbemalingssloot te worden gehandhaafd. Deze inlaat dient te 
voldoen aan de uitgangspunten van de bijgevoegde 'Ontwerpnota Standaardisatie Inlaten HHNK 
tekening.pdf' en 'Memo aanleg gemaal-inlaatkokers door dijken.pdf'. Als de huidige inlaat hier niet aan 
voldoet, dient deze door en voor rekening van de initiatiefnemer te worden vervangen door een nieuwe. 

 
Ruimtelijke adaptatie 
Wij adviseren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te nemen. Het plan biedt 
uitstekende kansen hiertoe. Zo zou bij de aanleg van de parkeerplaatsen gebruik kunnen worden gemaakt van 
waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer vertragende onderlaag of waterberging op straat. Zie voor 
toelichting en inspiratie hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, https://hhnk.klimaatatlas.net/ en  
http://www.groenblauwenetwerken.nl/. 

Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen in het beheer 
van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 m² verharding is een watervergunning of ontheffing van 
het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van aanvraag en/of werken is het belangrijk om 
hierover in een vroeg stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt 
voorkomen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die 
hiermee is gemoeid. 
 
Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan kunt u vinden op www.hhnk.nl . 
Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om de formulieren zo volledig mogelijk in te 
vullen. Denkt u in het bijzonder aan de goedkeuring van eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden 
voor het verlenen van de vergunning/ontheffing. Voor extra vragen betreffende het indienen van een ontheffings- 
en/of vergunningsaanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren u om 
ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen. 
�
Tot slot 
Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoek ik u vriendelijk me een geactualiseerde versie toe te sturen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft kunt u contact met me 
opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Wagenaar 
Beleidsondersteunend medewerker A 
Afdeling Watersystemen 
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Bezoekadres: 
Stationsplein 136 
1703 WC Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
 
t.    072-5827231 
m.  0610932095 
e.   r.wagenaar@hhnk.nl 
w.   www.hhnk.nl 
�
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Inleiding. 

Met enige regelmaat worden bestaande uitstroomvoorzieningen van gemalen of inlaatwerken 

vernieuwd of nieuw aangelegd. Aangezien de waterafvoer respectievelijk -aanvoer uit een ander 

waterstelsel, meestal met een hoger peil, plaatsvindt, kruisen de constructies vrijwel altijd een 

waterkering. Die waterkering dient veilig te zijn, dat is de bestuursopdracht van het 

hoogheemraadschap als beheerder. Die veiligheid dient uiteraard ook na aanleg of reconstructie 

van een inlaat- of uitstroomvoorziening gewaarborgd te blijven. Bij de verplichte toetsing van een 

kunstwerk mag het uiteraard niet zo zijn dat deze als gevolg van een gebrekkig ontwerp dient te 

worden afgekeurd en vervolgens versterkt.  

Om hieraan invulling te geven is in deze memo een aantal aandachtspunten opgesomd waaraan in 

het ontwerp aandacht moet worden geschonken, met dien verstande dat het uiteindelijke ontwerp 

een veilige waterkering moet garanderen. Deze aandachtspunten gelden voor zowel primaire als 

ook regionale keringen!  

 

 

Ontwerp. 

Ontwerplevensduur. 

Over het algemeen gaan inlaat- en uitstroomvoorzieningen technisch erg lang mee. In de leidraden 

van TAW/ENW, maar ook in ons Beheerplan waterkeringen, wordt voor een harde constructie in 

een waterkering uitgegaan van een ontwerplevensduur van 100 jaar.  

 

Kerende Hoogte. 

Voor de waterkerende hoogte, het peilverschil tussen binnen en buiten, wordt uitgegaan van het 

maximum peil, het maatgevend boezempeil of maatgevend hoogwater, op het buitenwater 

(boezem, meer of zee), vermeerderd met de te verwachten stijging in de komende 100 jaar. Voor 

de boezemwateren gaan we vooralsnog niet uit van een peilstijging, voor de zee en het Ijsselmeer 

en Markermeer wel. Hiervoor zijn maatwerkafleidingen opgesteld, gebaseerd op de 

zeespiegelstijgingen zoals die door TAW (advies augustus 2002) zijn gegeven. 

Naast de eventuele stijging van de maatgevende waterstand is ook de autonome bodemdaling van 

belang. Deze bestaat uit de component NAP-daling (de kanteling van de aardschol waarop ook 

Nederland ligt, ongeveer 5cm per 50 jaar) en uit de doorgaande bodemdaling door kruip/zetting 
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van het slappe lagen pakket boven het pleistocene zand (weergegeven op kaarten behorende bij 

de scenario’s externe krachten voor WB21, mei 2000, RIZA).  

De kruinhoogte van de dijk waar doorheen gegaan wordt mag niet afnemen. Indien er voor de dijk 

een versterkings- of ophogingsplan op stapel staat is het zeer praktisch bij het ontwerp gelijk 

daarmee rekening te houden. 

 

Constructieve sterkte. 

De constructieve sterkte van de leidingen door de dijk en de aansluitende kunstwerken in de dijk en 

tegen de dijk aan dient uiteraard te voldoen aan de gebruikelijke eisen (NEN, CUR, TAW/ENW 

maatgevende verkeersbelasting etc.). Daarboven dient rekening gehouden te worden met te 

voorziene dijkversterkingen, de constructie moet sterk genoeg zijn om ook die te kunnen dragen. 

De benodigde ophoging moet ook gedragen kunnen worden. Mogelijk moet ook de ruimte tussen 

dijkvoet en instroom-/uitstroomwerk vergroot worden om voldoende ruimte voor de toekomstige 

dijkversterking (lees: dijkverbreding) te hebben. Het binnendijkse werk zal dan mogelijk niet direct 

in de voet van de dijk geplaatst moeten worden, die zou immers bij de versterking meteen weer in 

de weg zitten. Voor het ontwerpprofiel zal maatwerk geleverd moeten worden, iedere versterking is 

anders. 

Voor permanente damwanden, keerwanden en stalen leidingen dient rekening gehouden te worden 

met een voldoende materiaaltoeslag voor corrosie gedurende de ontwerplevensduur.  

 

Afsluitmiddelen. 

Een waterkerend kunstwerk dient twee onafhankelijke afsluitmiddelen te hebben, faalt de reguliere 

dan moet een tweede voor de veiligheid zorgen. Dit afsluitmiddel moet voor de veiligheid 

permanent aanwezig zijn (dus geen schotbalken). Veelal is het dagelijks gebruikte afsluitmiddel 

geautomatiseerd. Als daarin storingen optreden (geen signaal, geen stroom, geen oliedruk of iets 

dergelijks) moet dat keermiddel ook op een andere wijze (bv. met de hand) gesloten kunnen 

worden, of in rust dicht staan (bv een klep met bovenscharnier bij een gemaal).  

De afsluitmiddelen moeten bij hoogwater bereikbaar, of op zijn minst bedienbaar zijn. Veelal wordt 

hiervoor een schuivenschacht ter plaatse van de buitenkruinlijn toegepast, zeker bij grotere 

kunstwerken.  

 

Achter- en onderloopsheid. 

Veel kunstwerken zijn zo omvangrijk dat deze op palen gefundeerd worden. Hierdoor kan de 

onderkant van het kunstwerk de daling van de onderliggende grond niet meer volgen. Dit kan 

aanleiding zijn voor onderloopsheid (kwel) en in het ergste geval ook materiaal meevoerend 

worden. Hiertegen dienen voldoende lange en brede kwelschermen in het ontwerp opgenomen te 

worden. De minimaal benodigde lengte en breedte is afhankelijk van de maximaal te keren 

waterhoogte (verschil tussen maximum buitendijks peil over 100 jaar en minimum binnendijks peil), 

de grondslag in en onder de dijk, alsmede de breedte van de dijk/lengte van de constructie. In 

ieder geval moeten kwelschermen qua lengte en breedte tot in de ongeroerde grond worden 

doorgezet. 

Bij toepassing van keerwanden/damwanden aan de buitenzijde van het kunstwerk 

(uitstroomvoorziening, instroombak) moet onderzocht worden of er geen kortsluiting ontstaat dan 

wel kan ontstaan (bv bij droogte) tussen het buitenwaterpeil en onderligende tussenzandlagen. 

Door hydraulische kortsluiting kan instabiliteit door opdrijven dan wel piping (of zelfs wegdrijven, 

zoals bij Wilnis) ontstaan.  

 

Fundering. 

Bij paalfunderingen is het niet toegestaan palen met verdikte punt te gebruiken omdat in dat geval, 

afhankelijk van de grondsamenstelling in de dijk en onder het buitenwater, mogelijk een forse 

kwelstroom langs de paalschacht ontstaat. En je kunt er nooit meer bij om dat te herstellen. Bij 
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lichtere constructies is het te overwegen te zoeken naar een ontwerp waarbij het gewicht van de 

constructie overeen komt met het gewicht van de uitkomende grond (lichtgewicht kokers, brede 

kokers of kokers die gedeeltelijk boven het buitenwater uitsteken, dus niet geheel gevuld worden). 

In dat geval is wellicht helemaal geen paalfundering nodig, omdat de draagkracht van de 

onderliggende grond al voldoende is. Tevens wordt daarmee het zettingverschil tussen de koker en 

de omliggende grond sterk verminderd, hetgeen minder onderhoud en schade aan de eventueel 

over de dijk lopende weg oplevert. 

Bij aansluiting op een oudere constructie (bij partieel herstel of verlenging) moet bijzondere 

aandacht besteed worden aan de verschillen in zetting, de fundering en de aansluiting. 

 

Onderzoek. 

Voor het bepalen van de benodigde fundering en de benodigde kwelschermen is kennis van de 

ondergrond nodig. Van de grondlagen onder het kustwerk moet de draagkracht in de verschillende 

lagen bekend zijn (m.b.v. sonderingen), van de meer zandige lagen moet de doorlatendheid en 

korrelgradatie bekend zijn (d.m.v. boringen en laboratoriumonderzoek). Voor dergelijk onderzoek 

bestaan ook normen en standaardeisen, grondonderzoek zal conform die eisen uitgevoerd moeten 

worden. 

 

 

Uitvoering. 

Vervangende kering. 

De kering zal altijd veilig moeten zijn, een open bouwput zonder voorzieningen is dus niet mogelijk. 

Als de dijk doorgraven moet worden is een volwaardige vervangende waterkering noodzakelijk. 

Meestal wordt daarin voorzien met een damwand of een hele bouwkuip. De damwand zal op 

sterkte moeten worden berekend aan de hand van de maximaal optredende waterstandsverschillen, 

buiten maatgevend hoogwater en binnen droog (de bouwput). De damwand/keerwand zal goed 

(waterdicht) aangesloten moeten worden in de naastliggende dijkvakken, doorgezet tot in de 

ongeroerde dijk, dus een simpele kleiaanvulling tussen damwand en dijkprofiel is over het 

algemeen onvoldoende. Een veilige uitvoering is een gefaseerde uitvoering in twee stappen, eerst 

de buitenste voorziening met een stuk buis en de kwelschermen (meestal ter hoogte van de 

schuivenschacht) in een buitenste bouwkuip, vervolgens de buitenkant afwerken, daarna de 

binnenste bouwkuip ontgraven en vervolgens de binnendijkse buisaansluiting aan het 

gemaal/inlaatwerk maken.  

 

Heien. 

Het inheien en trekken van damwanden veroorzaakt forse trillingen. Ook het inheien van palen kan 

flinke trillingen opwekken. Er zal moeten worden gekeken of de dijk zelf dergelijke trillingen zomaar 

kan weerstaan, zeker als de grondslag en de dijkopbouw relatief slap is. Ook dient rekening 

gehouden te worden met de trillingsschade aan belendende gebouwen. Dit kan trillingsarm of 

trillingsvrij heien nodig maken. 

 

Ontgraving en aanvulling. 

De ontgraving dient zo minimaal mogelijk te zijn om zo weinig mogelijk verstoring en 

structuurverlies van het dijklichaam te veroorzaken. Minder ontgraving beperkt ook de zettingen na 

de aanvulling. De aanvulling rond een een kunstwerk dient met waterdicht en erosiebestendig 

materiaal, klei van minimaal categorie 2 dus, uitgevoerd te worden. Hiermee wordt het risico op 

lekkages langs en over de constructie verder ingeperkt.  

 

Herstel dijkbekleding. 

De voor de aanleg verwijderde dijkbekleding (bv steen, asfalt, klei en/of gras, beschoeiing of 

damwand) dient volledig hersteld te worden. De detaillering van de aansluiting op de constructieve 
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delen dient zeer zorgvuldig te gebeuren, deze overgangsconstructies kunnen zeer kwetsbaar zijn 

onder met name golfaanval (indien van toepassing).  

 

 

Realisatie. 

Ontwerp en aanleg document. 

Ten behoeve van de aanvraag van een ontheffing van de keur op de waterkering is het wenselijk dat 

er een over-all document gemaakt wordt met daarin alle waterkeringsaspecten die relevant zijn 

voor het ontwerp en de aanleg. Hierin zullen alle genoemde en overige aspecten bij ontwerp en 

uitvoering langsgelopen moeten worden. In het geval een aspect niet relevant is (bv  harde 

taludbekleding als er geen sprake is van golfaanval), zal dit ook met redenen vermeld moeten 

worden. Tevens dient het document constructieve tekeningen te bevatten van alle onderdelen van 

het ontwerp en een duidelijke situatietekening met daarop alle relevante toegangswegen en 

omgevingskenmerken.  

 

Het gaat er om dat aangetoond wordt dat het kunstwerk waterkeringstechnisch gezien veilig is 

ontworpen, veilig wordt aangelegd en tot in lengte van jaren veilig blijft in de gebruiksfase. 

 

Gebruiksfase. 

Calamiteitenbestrijdingsplan. 

De informatie met betrekking tot de bediening van de afsluitmiddelen, zowel in dagelijkse 

omstandigheden als in meer bijzondere hoogwateromstandigheden, dient aangeleverd te worden 

aan de calamiteitencoördinatoren. Deze kunnen daarmee de calamiteitenbestrijdingsdraaiboeken 

actualiseren, zodat in calamiteuze situaties tijdig de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. 

Een en ander moet leiden tot een schriftelijk vastgelegde sluitingsprocedure. 

 

Kunstwerkenschouw. 

Jaarlijks dient het kunstwerk op zijn waterkerendheid gecontroleerd te worden, doen de 

afsluitmiddelen het nog en is de technische staat voldoende. Deze check is onderdeel van de 

jaarlijkse kunstwerkenschouw van de beheerders van de waterkeringen. Deze controle moet, in 

overleg met de kunstwerkbeheerder, uitgevoerd kunnen worden. De afsluitmiddelen moeten 

vanzelfsprekend voor inspectie en onderhoud toegankelijk zijn.  

 

Rapportage t.b.v. toetsing. 

Van het ontwerp dient, zoals al genoemd, een ontwerprapport vervaardigd te worden met daarin 

alle ontwerpaspecten rond de waterkerende veiligheid (uitgangspunten, grondonderzoek, 

sterkteberekeningen, ontwerptekeningen). Ook de daadwerkelijke uitvoering, zeker als er 

afwijkingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgetreden, dient hierin een plaats te krijgen. Deze 

informatie moet digitaal, rapport in PDF-formaat en de tekeningen in Smartteam, aangeleverd 

worden voor opname in het beheerregister. De informatie wordt later gebruikt voor de toetsing van 

het kunstwerk in het kader van de verplichte periodieke toetsing.  

 

 

Formele aspecten. 

Keur. 

Voor een ingrijpend werk als de aanleg of vervanging van een waterkerend kunstwerk in een dijk 

dient een keurontheffing aangevraagd (en verkregen) te worden. Voor een zo belangrijk werk aan 

een dijk mag zelfs niet de schijn ontstaan dat het hoogheemraadschap zichzelf niet bindt aan 

voorschriften die voor derden ook gelden. Dus moet via publicatie een ieder in de gelegenheid 

gesteld worden kennis te nemen van de plannen en daaraan verbonden voorschriften, en de 

mogelijkheid tot het uiten van zienswijzen hebben. 
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Dijkversterkingsplan Wet op de waterkering (primaire keringen). 

Bij primaire waterkeringen valt de wijziging van de dijk onder het regime van de Wet op de 

waterkering (Wwk), zodat voor de aanleg van een nieuw kunstwerk door de dijk goedkeuring moet 

worden gekregen van het bevoegd gezag. Bij GS van de provincie Noord-Holland dient hiervoor 

ook de goedkeuringsprocedure conform artikel 7 Wwk doorlopen te worden (naast de 

keurontheffing). Voor onderhoudsvervangingen in principe niet. Bij twijfel kan de provinciale 

ambtenaar hierover uitsluitsel geven. 

Uitvoering dient in het voor primaire keringen geldende open seizoen te gebeuren, tussen 15 april 

en 15 oktober. In het gesloten seizoen dient de volle waterkerende veiligheid gewaarborgd te zijn. 

Eventueel kan ook met een gefaseerde uitvoering of een volwaardige vervangende kering een 

veilige situatie buiten het open seizoen gegarandeerd worden. 

 

Ontwerpplan (regionale keringen). 

Bij regionale keringen is er geen apart formeel traject voor goedkeuring van de provincie nodig. 

Ook is het begrip gesloten seizoen niet van toepassing. Voor werken in boezemkaden moet het 

hele jaar rekening gehouden worden met het optreden van maatgevende omstandigheden (zowel 

erg nat als erg droog).  

 

 

Naslagwerk. 

Een zeer informatief naslagwerk met betrekking tot alle aspecten rond kunstwerken in 

waterkeringen is de Leidraad Kunstwerken (mei 2003, TAW).  
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Van: De Digitale Watertoets [mailto:noreply@dewatertoets.nl]
Verzonden: woensdag 6 september 2017 4:19
Aan: Post@hhnk.nl
Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20170906-12-15963

Geachte heer/mevrouw ,

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke
ontwikkeling in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In de bijlage vindt u de
documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de
toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:

 paragraaf geen waterschapsbelang
 standaard waterparagraaf korte procedure
 uitgangspuntennotitie normale procedure

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets:

Toetsresultaat download
Samenvatting download
Geüpload bestand download
Plandata download
Gisdata download

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap.

met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
postbus: Postbus 250
postcode: 1700 AG
plaats: Heerhugowaard
telefoon: 072-5828282



Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de
geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de
opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.



datum 6-9-2017
dossiercode    20170906-12-15963

Project: Woongebied Buitenvaert te Schagerbrug
Gemeente: Schagen
Aanvrager: Anita Wijnholds
Organisatie: HzA stedebouw & landschap

Geachte heer/mevrouw Anita Wijnholds,

Voor het plan Woongebied Buitenvaert te Schagerbrug heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige
invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent
dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: 
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op  https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

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

DEEL I



Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering regionale waterkering
- Zonering primaire waterlopen

U heeft aangegeven dat de verhardingstoename ten gevolge van uw plan meer dan 2000 m2 bedraagt. Een dusdanige
toename van het verharde oppervlak heeft negatieve gevolgen voor het watersysteem. Het hemelwater stroomt versneld af en
komt direct tot afvoer. Compensatie in de vorm van waterberging of infiltratie is noodzakelijk om deze negatieve effecten op te
heffen. Bij een verhardingstoename van meer dan 2000 m2 berekent het hoogheemraadschap aan de hand van diverse
plangebiedkenmerken een specifiek compensatiepercentage.

U heeft aangegeven dat het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan,
herstructureringsplan, tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie is. Het hoogheemraadschap wil bij
dergelijke grootschalige plannen altijd betrokken worden. Het hoogheemraadschap verkent binnen dergelijke plannen graag zijn
eigen doelen, belangen en eventuele samenwerkingsmogelijkheden.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt
overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk te
scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt
afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact



opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.
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datum 6-9-2017
dossiercode    20170906-12-15963

Gegevens aanvrager:
Anita Wijnholds
HzA stedebouw & landschap
Achterstraat 26A
1621 GH
Hoorn
+31620617957
a.wijnholds@hzabv.nl

Gegevens project:
Woongebied Buitenvaert te Schagerbrug
Schagerweg

Schagerbrug

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Het beperkingsgebied wat geraakt is, betreft:

- Zonering regionale waterkering
- Zonering primaire waterlopen

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Schagen

Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Vervolgvragen:
Neemt in het plan het verharde oppervlak van verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
ja

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord
niet weet)
nee



Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan,
tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
ja

Aanvullende vragen (normale procedure)
Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe met een hoeveelheid tussen de 800 en 2000 m2?
nee

Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
meer dan 2000m2 m2

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?
Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater
mogelijk belast wordt?
nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
nee

Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5
meter van een waterloop?
nee

Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen
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SAMENVATTING 
 
 
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning en het bepalen van de kwaliteit van 
de waterbodem als onderdeel van het watersysteem is door Landview BV een verkennend 
(water)bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie plan Buitenvaert te Schagerbrug, gemeente 
Schagen.  
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een grootschalig 
onverdachte locatie. Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5720 richtlijnen voor 
overig, lintvormig water met normale inspanning. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde 
medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de VKB protocollen 
2001, 2002 en 2003. 
 
In het monster van de dam zijn lichte verhogingen van kwik, lood, zink en som PAK geconstateerd.  
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen 
aangetroffen. 
 
In het grondwater van peilbuis 2 is een matige verhoging van arseen geconstateerd. Voor het overige 
zijn in het grondwater lichte verhogingen van arseen, barium en of molybdeen aangetroffen.  
 
Verspreiding van het slib uit beide slootdelen op een aangrenzend perceel (landbodem) is, volgens 

beoordeling kwaliteit van bagger, toegestaan.  

Indien men het slib uit de slootdelen op of in de bodem wil toepassen, dan betreft het slib uit sloot2 

klasse “industrie”. Het slib uit sloot1 is “altijd toepasbaar”. 
 
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve van nature verhoogde 
concentraties, wordt in het onderzoek niet bevestigd. De op de locatie aangetroffen kleine visuele 
verontreinigingen in boring 8 (dam) hebben tot meetbaar verhoogde gehalten geleid. 
 
De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat voor het 
instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond 
van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het 
beoogde gebruik, wonen met tuin.  
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.   
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek conform 
NEN 5707 wordt door Landview BV echter niet noodzakelijk geacht, aangezien tevens vrijwel geen 
potentieel asbestverdacht puin is aangetroffen. 
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Deze samenvatting en de rapportage van de onderzoeksgegevens vormen een geheel. 
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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van Buitenvaert BV is een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie plan Buitenvaert te Schagerbrug, 
gemeente Schagen. 
 
Het onderzoek is verricht door Landview BV uit Hoorn, in de periode november-december 2017, 
conform de offerte van 9 november 2017. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd 
en betreft daarmee dus een momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte 
geldigheidsduur. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een grootschalig 
onverdachte locatie. Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5720 richtlijnen voor 
overig, lintvormig water met normale inspanning. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde 
medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de VKB protocollen 
2001, 2002 en 2003. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd.  
Aanleiding voor het waterbodemonderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de waterbodem als 
onderdeel van het watersysteem. 
 
Doel van het (water)bodemonderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs inderdaad geen, 
behalve van nature, verhoogde concentraties verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond, de 
waterbodem of in het grondwater.  
 
De chemische analyses van de grond, het slib en het grondwater zijn verricht door Eurofins Omegam 
te Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Landview BV is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de opdrachtgever 
cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende keurmerk zijn 
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de 
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. 
 
Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het vooronderzoek NEN 
5725. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3 weergegeven. 
De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de 
conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele 
vervolgstappen. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
 
Ten behoeve van het verkennend (water)bodemonderzoek is in november 2017 een vooronderzoek 
uitgevoerd volgens NEN 5717 en 5725. Doel van het vooronderzoek is na te gaan of er op, of binnen 
een straal van 25 meter van, de onderzoekslocatie sprake is van de aanwezigheid van puntbronnen 
of overige potentieel bedreigende activiteiten. 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3). 
 

2.1 BASISINFORMATIE 
 
De aanleiding tot het onderzoek is het verkrijgen van een omge5vingsvergunning en het bepalen van 
de kwaliteit van de waterbodem als onderdeel van het watersysteem. 
 
De regionale situatie rond de onderzoekslocatie staat weergegeven in bijlage 1. De locatie bevindt 
zich binnen de bebouwde kom van Schagerbrug. In bijlage 2 is een situatietekening van het terrein 
gegeven.  
 
Tabel 1: overzicht basisgegevens 

Kadastraal bekend : gemeente Zijpe, sectie C, nummers 1956, 1957, 1958 en 1981 
Oppervlakte : circa 2,6 ha  
Lengte sloten : circa 550 m 
Gebruik verleden : agrarisch 
Gebruik heden : braakliggend 
Gebruik toekomst : woningbouw 

 

2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 
 
De gegevens van het historisch onderzoek zijn verzameld door Landview BV. Hierbij is gebruik 
gemaakt van informatie verkregen uit gesprekken met de opdrachtgever van de locatie. Daarnaast is 
informatie verkregen van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De 
informatie is bij voorkeur digitaal verkregen. Wanneer daartoe de noodzaak bestond, is aanvullende 
informatie verzameld door middel van archiefbezoek bij de gemeente of andere archieven. Voor 
verzamelen van de informatie is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.  
 
Tabel 2: overzicht geraadpleegde bronnen 
Aard Bron relevantie 
  groot gering 
Bodeminformatie BIS website RUD NHN X  

Bodemkwaliteit bodemkwaliteitskaart  X  
Bodembedreigende activiteiten website RUD NHN, www.bodemloket.nl X  
Toepassingen asbest locatie-inspectie, eerdere onderzoeken X  

Dempingen, activiteiten historische kaarten, opdrachtgever, locatie-inspectie  X  
Voormalige activiteiten lokale / regionale archieven, historische kaarten X  

Bijzondere waarden https://maps.noord-
holland.nl/extern/gisviewers/bodemvisie/  

 X 

Archeologie http://archeologieinnederland.nl   X 

Verhardingen, 
bebouwingsgraad 

opdrachtgever / gebruiker,  
locatie-inspectie 

X  

Eerdere onderzoeken opdrachtgever, eigen archief, RUD NHN X  

 
Bodemgebruik en situatie op het terrein: 
De locatie bevindt zich op de grens van stedelijk en tuin- en akkerbouwgebied. De locatie is altijd in 
gebruik geweest voor agrarische doeleinden, waarop zich nooit bebouwing heeft bevonden. Op een 
deel van het terrein bevindt zich momenteel een laag zand (bekende kwaliteit) van circa 1,5 m 
hoogte vanwege restzetting. Vermoedelijk zijn er drie dammen op de locatie aanwezig. 
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Volgens de bodemkwaliteitskaarten bevindt de locatie zich in zone recente bebouwing en 
buitengebied zand. Uit de kaarten blijkt dat op de locatie grond van kwaliteit “landbouw/natuur” 
verwacht kan worden.  
 
Eerdere onderzoeken: 
In 2007 zijn door Landview BV op de locatie twee bodemonderzoeken uitgevoerd; ter plaatse van het 
weiland en het erf (2007333 en 2007334). Ter plaatse van het weiland zijn in de bodem geen 
noemenswaardige verontreinigingen geconstateerd. Ter plaatse van het erf zijn maximaal lichte 
verhogingen met de onderzochte parameters aangetroffen. 
Uit de Bodemrapportage van de RUD NHN blijkt, dat in de nabijheid (Grote Sloot 353-355) een 
sanering is uitgevoerd van immobiele verontreinigingen. Er is een restverontreiniging achtergebleven, 
waarvoor een nazorgverplichting geldt (zie bijlage 5). 
Bodemloket (www.bodemloket.nl) heeft geen aanvullende gegevens over de locatie of de directe 
omgeving beschikbaar.   
 
Vergelijking tussen luchtfoto’s en topografische atlassen uit verschillende perioden heeft 
opgeleverd, dat het verkavelingspatroon tot nu vrijwel niet gewijzigd is.  
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal gedempte 
sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen op de locatie aanwezig zijn.  
Gezien de aard van de locatie is de kans op het aantreffen van asbestresten in de bodem als gevolg 
van bedrijfsmatige activiteiten, gebruik van asbesthoudende bouwstoffen, stortingen van asbestafval 
of asbestcalamiteiten wegens bijv. brand in de bodem zeer gering.  
 
Bijzondere waarden: 
Uit de Bodemvisie kaart van de Provincie Noord-Holland blijkt, dat de locatie zich niet bevindt in een 
grondwaterbeschermingsgebied.  
De locatie is niet binnen een aardkundig waardevol gebied gelegen of staat bekend als aardkundig 
monument.  
De bodem ter plaatse van de locatie is (onder voorwaarden) geschikt voor Warmte-koude opslag; diep 
dan wel ondiep. 
De locatie is niet gelegen in een gebied van archeologische waarde.  
 

2.3 ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Op grond van kaartmateriaal en gegevens van de Rijksgeologische Dienst (RGD), het voormalige 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), de voormalige Stichting voor 
Bodemkartering (STIBOKA), het DLO Staring Centrum, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Landview BV kan de volgende bodemopbouw worden 
verwacht. 
 
De locatie is gelegen in een gebied met een maaiveldhoogte van circa NAP. Het freatisch grondwater 
bevindt zich op circa 1 m -maaiveld (mv). Dit betreft het ondiepe grondwater dat onder invloed van 
neerslag staat. De grondwaterstroming is naar het aanwezige oppervlaktewater toe gericht. Gezien 
de ligging en het neerslagoverschot is er sprake van lokale inzijging (neerwaartse stroming van het 
grondwater).  
 
De Pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich op een diepte tussen de 10 
en 20 m -NAP. Deze goed doorlatende zandlagen worden beschouwd als het 1e watervoerende 
pakket.  
Gedurende verschillende overstromingsfasen zijn in het Holoceen, vanaf circa 10.000 jaar geleden, 
door de zee op de Pleistocene ondergrond mariene sedimenten afgezet en is plaatselijk veenvorming 
opgetreden. Deze Holocene afzettingen vormen de slecht tot matig doorlatende deklaag. 
 
De locatie is gesitueerd in een vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie van duinen, waar 
voornamelijk zand wordt aangetroffen. 
Door menselijke beïnvloeding zijn natuurlijke bodemprofielen gewijzigd.  
Op de locatie is bij het bouwrijp maken een laag zand (bekende kwaliteit) opgebracht. 
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3. OPZET (WATER)BODEMONDERZOEK 
 
 

3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek uitgegaan van een niet-
verdachte locatie, waar geen bodemverontreinigingen worden verwacht. 
 
Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het waterbodemonderzoek uitgegaan van 
overig water, lintvormig met normale onderzoeksinspanning. 
 

3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE 
 
Uitgaande van een grootschalig onverdachte locatie met een oppervlakte van 2,6 ha worden, conform 
de NEN 5740 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, op de locatie 4 grondboringen verricht tot de 
grondwaterstand, met een maximum van 2 m –mv. Ter controle op de representativiteit van de 
grondboringen worden aanvullend 19 boringen tot 0,5 m -mv verricht. De grond wordt in principe 
bemonsterd in trajecten van 0,5 m. Van deze algemene richtlijn kan worden afgeweken als tijdens het 
veldwerk duidelijk afwijkende lagen, zintuiglijke verontreinigingen of verschillende grondsoorten 
worden geconstateerd.  
Van de bovengrond worden 3 mengmonsters samengesteld. Van de ondergrond worden 2 
mengmonsters samengesteld.  
 
Ter plaatse van elk van de dammen wordt een boring tot maximaal de grondwaterstand verricht. 
Indien ter plaatse van (een van) de dammen bodemvreemd of afwijkend materiaal wordt 
aangetroffen, zal hiervan een apart monster worden geselecteerd voor analyse. 
 
De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte, dat de kwaliteit van het grondwater in het 
onderzoek dient te worden betrokken. Hiertoe worden 4 boringen verricht, welke met een peilbuis 
worden afgewerkt. De filterstelling van deze peilbuizen is circa 0,5 m tot 1,5 m -grondwaterstand. 
Na een wachttijd van één week voor het herstel van het bodemchemisch evenwicht zullen 4 
grondwatermonsters uit deze peilbuizen worden genomen. 
 
Bij normale onderzoeksinspanning is de maximale lengte van een vak 500 m. Gezien de lengte 
van de te bemonsteren sloten van 550 m, zijn er 2 vakken te onderscheiden. Ter plaatse van de 
sloten worden handmatig, conform de NEN 5720 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, vanaf de walkant 
per vak 10 slibmonsters genomen; in totaal worden dus 20 boringen verricht.  
Van de slibmonsters worden 2 mengmonsters samengesteld; één per vak. 
 

3.3 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De grondmengmonsters, de slibmengmonsters en de grondwatermonsters worden geanalyseerd op 
de stoffen van de standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen 
de belangrijkste parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, 
conform de AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Eurofins Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is 
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Grond 
De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
De boven- en ondergrond worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC).  
 
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van 
de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve 
monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de 
toetsingswaarden.  
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Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich rond 1 m –mv. De vluchtige aromatische koolwaterstoffen en de 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen worden daarom bij voorkeur in het grondwater onderzocht. 
De aanwezigheid van deze vluchtige stoffen kan namelijk eerder worden aangetoond in het 
grondwater dan in de grond. 
 
Het grondwater wordt onderzocht op de concentraties aan arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, aromatische stoffen (inclusief naftaleen), (vluchtige) halogeen 
koolwaterstoffen en minerale olie. De concentraties worden weergegeven in microgrammen per liter 
(µg/l). De pH (zuurgraad), Ec (soortelijke geleiding) en troebelheid worden in het veld bepaald. 
 
Slib 
De slibmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
Het slib wordt onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 
nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
minerale olie (GC). Aanvullend worden de gehalten aan bestrijdingsmiddelen (OCB) bepaald, wegens 
het langdurige gebruik van de aangrenzende percelen voor agrarische doeleinden.  
 
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van 
de slibmengmonsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden de mengmonsters 
geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de 
toetsingswaarden.  
 

3.4 TOETSINGSKADER 
 
Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en 
interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de toetsing 
van de grondwaterkwaliteit wordt het toetsingskader gevormd door de streef- en interventiewaarden. 
De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van deze toetsingskaders (zie bijlagen 4.2, 
4.3 en 4.4).  
 
De norm voor barium is (tijdelijk) ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten 
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.  
 
De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin aanwezige 
hoeveelheid klei (lutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze bodemdelen 
hechten.  
 
De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op 
dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Bij overschrijding van deze 
achtergrondwaarde of de streefwaarde in het grondwater kunnen we spreken van een lichte 
verhoging. 
 
Indien het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde (tussenwaarde) 
wordt overschreden, kunnen we spreken van een matige verhoging. 
 
De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 
overschrijding van de interventiewaarde spreken we van een sterke verontreiniging. 
 
Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In 
een aanvullend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden 
geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan  doorgaans voldoende inzicht worden 
verkregen in de omvang van de verontreinigingen.  
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 De ernst van een verontreiniging is, conform de Wet Bodembescherming (Wbb), gerelateerd aan 
een omvangscriterium. Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken, 
dient voor ten minste één stof de interventiewaarde te worden overschreden in minimaal 25 m3 
grond of 100 m3 grondwater. 
Als een voldoende beeld van de verontreinigingen is verkregen, kan een inschatting worden gemaakt 
van de eventuele risico's voor de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen van de 
locatie. 
 
Verontreinigingen die geheel of grotendeels na 1 januari 1987 zijn ontstaan, vallen onder de zorgplicht 
in de Wbb en dienen in principe zo spoedig mogelijk, ongeacht de ernst van de verontreiniging, te 
worden verwijderd. 
 
 

4. RESULTATEN (WATER)BODEMONDERZOEK 
 
 

4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK 
 
Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 27 en 28 
november 2017 door de heer H. Manshanden. Tijdens het veldwerk zijn geen aandachtspunten voor 
mogelijke bodemverontreiniging naar voren gekomen. Er blijken vier dammen aanwezig te zijn; in één 
van de dammen is niet asbestverdacht baksteenpuin aangetroffen. 
  
Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor 4 grondboringen 
tot de grondwaterstand en 19 boringen tot 0,5 m -mv verricht. Ter plaatse van elk van de dammen is 
1 grondboring tot de grondwaterstand verricht. Daarnaast zijn 4 peilbuisboringen verricht, waarin een 
filter is geplaatst.  
 
Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 2,5 m -mv bestaat 
overwegend uit zwak siltig, matig fijn zand. Rond 1 m -mv bevindt zich een laag zandige klei; dit is 
vermoedelijk het oorspronkelijke maaiveld. 
Tijdens het veldwerk is in boring 1 een enkel puinfragment aangetroffen. In boring 8 (dam) zijn brokken 
baksteen waargenomen. Voor het overige zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.  
Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld of in de opgeboorde grond aangetroffen. 
Aangezien de boringen met een Edelmanboor (diameter 12 cm) zijn verricht, is deze informatie slechts 
indicatief. 
 
De boorpunten (1 t/m 31) zijn aangegeven op de situatietekening van bijlage 2. Uit de in het veld 
genomen enkelvoudige monsters van de bovengrond zijn door het laboratorium, volgens de opdracht 
van Landview BV, drie mengmonsters samengesteld. Uit de monsters van de ondergrond zijn twee  
mengmonsters samengesteld; één van de klei (oorspronkelijke maaiveld) en één van het 
onderliggende zand. Bij de monstername is soms afgeweken van de trajecten van 0,5 m gezien de 
geconstateerde verschillende grondsoorten. 
 
Ter bemonstering van het grondwater zijn de boringen 1 t/m 4 afgewerkt met een peilbuis. De filters 
zijn conform NEN geplaatst, gebaseerd op de tijdens het veldonderzoek ingeschatte 
grondwaterstanden. De verbinding tussen filter en stijgbuis is geklemd. Het filter is voorzien van een 
filterkous. Tot een halve meter boven het filter is het boorgat opgevuld met filtergrind; hierboven is een 
halve meter opgevuld met Bentoniet (zwelklei). De peilbuizen zijn niet ingemeten ten opzichte van 
NAP, omdat bij verkennend bodemonderzoek op niet-verdachte locaties hieraan geen prioriteit wordt 
gegeven. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is, na het plaatsen van de peilbuizen 
en voor de monstername, een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan driemaal de boorgatinhoud. 
Tijdens het afpompen zijn de Ec en de pH van het opgepompte water gemeten totdat deze constant 
bleven.  
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Bij het schoonpompen is een goede toestroming van het grondwater geconstateerd. De bemonstering 
van de peilbuizen is op 5 december 2017 door de heer H. Manshanden uitgevoerd. De (ingeschatte) 
grondwaterstand (gws), de filterstelling van de bemonsterde peilbuizen, de zuurgraad (pH), de 
soortelijke geleiding (Ec), de troebelheid en eventuele zintuiglijke afwijkingen zijn weergegeven in 
tabel 3.  
 
Tabel 3: gegevens grondwater 

Peilbuis Ingeschatte 
gws (m –mv) 
bij plaatsing 

Filterstelling 
(m –mv) 

Gws 
(m –mv) bij 

monstername 

Zuurgraad 
(pH) 

Ec 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(FTU) 

Zintuiglijke 
afwijkingen 

1 0,70 1,5 – 2,5 0,72 6,82 1850 122 geen 
2 0,70 1,5 – 2,5 0,33 7,12 2430 144 geen 
3 0,70 1,5 – 2,5 0,54 7,14 2810 168 geen 
4 0,70 1,5 – 2,5 0,45 7,21 1710 64 geen 

 
De soortelijke geleiding en de zuurgraad van het grondwater, gemeten in het veld, weken niet af van 
de te verwachten waarden, gezien het bodemtype en de geohydrologische situatie op de locatie. De 
natuurlijke troebelheid ligt tussen 0 en 10 FTU. Naar onze mening zijn, ondanks de (sterk) verhoogde 
troebelheidswaarden, toch een representatieve monsters verkregen voor analyse. Bij de interpretatie 
wordt rekening gehouden met de gemeten hogere troebelheid.  
 
Uit de slootdelen zijn, vanaf de walkant, in totaal 20 slibmonsters genomen. In de slootdelen bevindt 
zich een sliblaag. De waterdiepte van de bemonsterde ‘brede’ sloot bedraagt circa 70 centimeter. De 
sliblaag alhier heeft een dikte van circa 20 centimeter. De waterdiepte van de bemonsterde ‘smalle 
sloot varieert tussen 60 en 130 centimeter. De sliblaag alhier heeft een dikte van circa 30 centimeter.  
Uit de in het veld genomen monsters zijn door het laboratorium, volgens de opdracht van Landview 
BV, 2 mengmonsters samengesteld. 
De slibboringen (41 t/m 60) zijn aangegeven op de situatietekening van de bijlage 2. 
 
In bijlage 3 worden de beschrijvingen van de (slib)boringen, de peilbuizen, de zintuiglijke 
waarnemingen en de monstername weergegeven. Zintuiglijk waarneembare afwijkingen ten aanzien 
van de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua 
aard en mate beschreven. 
 

4.2 ANALYSERESULTATEN GROND 
 
Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische 
stofgehalte en de lutumfractie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De 
analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staat weergegeven in bijlage 4.2.  
 

In het monster van de dam (boring 8) overschrijden de gehalten aan kwik, lood, zink en som PAK de 
achtergrondwaarden.  
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten van de 
geanalyseerde parameters geconstateerd. 
 

4.3 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 
 
De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor het grondwater volgens de BoToVa 
staat weergegeven in bijlage 4.3. 
 
In het grondwatermonster uit peilbuis 1 overschrijdt de concentratie van arseen de streefwaarde. 
In het grondwatermonster uit peilbuis 2 overschrijdt de concentratie van arseen de (voormalige) 
tussenwaarde. Daarnaast overschrijden de concentraties van barium en molybdeen de 
streefwaarden.  



�

Landview BV Bodemonderzoek                                                                                                             Rapportnummer 2017622 
 

- 10 - 

 

In het grondwatermonster uit peilbuis 3 overschrijden de concentraties van arseen, barium en 
molybdeen de streefwaarden. 
In het grondwatermonster uit peilbuis 4 overschrijden de concentraties van barium en molybdeen de 
streefwaarden. 
 

4.4 ANALYSERESULTATEN WATERBODEM 
 
Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de waterbodem zijn voor dit onderzoek de organische 
stofgehalten en de lutumfracties door het laboratorium bepaald. De analyseresultaten staan 
weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de gebruikte analysemethoden 
zijn aangegeven. De verschillende toetsingen voor de waterbodem volgens de BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staan weergegeven in bijlage 4.4.  
 

Indien de kwaliteit van het slib uit sloot1 beoordeeld wordt volgens toepassing op of in de bodem, dan 

is het slib uit deze sloot “altijd toepasbaar”. Het slib uit sloot1 is, volgens beoordeling kwaliteit van 

bagger bij verspreiding op een aangrenzend perceel (landbodem), verspreidbaar.  

Indien de kwaliteit van het slib uit sloot2 beoordeeld wordt volgens toepassing op of in de bodem, dan 

betreft het slib uit deze slootdelen klasse “industrie”. Het slib uit sloot2 is, volgens beoordeling kwaliteit 

van bagger bij verspreiding op een aangrenzend perceel (landbodem), verspreidbaar.  
 
 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 
In het monster van de dam zijn lichte verhogingen van kwik, lood, zink en som PAK geconstateerd.  
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen 
aangetroffen. 
 
In het grondwater van peilbuis 2 is een matige verhoging van arseen geconstateerd. Voor het overige 
zijn in het grondwater lichte verhogingen van arseen, barium en of molybdeen aangetroffen.  
 
Verspreiding van het slib uit beide slootdelen op een aangrenzend perceel (landbodem) is, volgens 

beoordeling kwaliteit van bagger, toegestaan.  

Indien men het slib uit de slootdelen op of in de bodem wil toepassen, dan betreft het slib uit sloot2 

klasse “industrie”. Het slib uit sloot1 is “altijd toepasbaar”. 
 
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve van nature verhoogde 
concentraties, wordt in het onderzoek niet bevestigd. De op de locatie aangetroffen kleine visuele 
verontreinigingen in boring 8 (dam) hebben tot meetbaar verhoogde gehalten geleid. 
 
De verhoogde concentratie van molybdeen in het grondwater kan mogelijk worden verklaard door de 
aanwezigheid van zwevende fijne stofdeeltjes in het grondwater, zonder dat daadwerkelijk sprake is 
van verontreiniging. Dit is mogelijk ondanks het volgen van de vereiste procedures, zoals de filtratie 
van het bemonsterde grondwater. Waarschijnlijk is het bodemchemisch evenwicht bij de plaatsing van 
de peilbuis dusdanig verstoord, dat de gestelde standaard wachttijd van één week onvoldoende is 
geweest. De gemeten (sterk) verhoogde troebelheidswaarden geven eveneens aanleiding voor deze 
veronderstelling.  
 
In (delen van) Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties arseen en of 
barium geconstateerd, waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld. In het kader van 
verkennend bodemonderzoek op niet-verdachte locaties wordt aan een vervolgonderzoek geen hoge 
prioriteit gegeven. 
 
De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat voor het 
instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien.  
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Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de 
volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde gebruik, wonen met tuin.  
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.   
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek conform 
NEN 5707 wordt door Landview BV echter niet noodzakelijk geacht, aangezien tevens vrijwel geen 
potentieel asbestverdacht puin is aangetroffen. 
 
 

6. SLOTOPMERKINGEN 
 

 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV uit Hoorn. Een bodemonderzoek 
wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte 
geldigheidsduur. 
 
Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist door 
de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel 
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan 
ook. 
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en juistheid 
van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. 
 
Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beïnvloeding van bodemkwaliteit zal 
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is verstreken 
na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van de 
resultaten van het onderzoek. 
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
 



 

 
 

 

BIJLAGE  1  REGIONALE SITUATIE 
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De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=1483&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=718&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=469&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=670&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=2254&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1985&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=463&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3975&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3766&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1745&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3818&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=988&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1186&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1369&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1359&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1956&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3977&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1831&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1830&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3981&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1802&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4623&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=721&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=468&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1718&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1882&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1643&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1989&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1806&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3672&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3979&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=987&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=766&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1958&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1981&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1983&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1069&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4577&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3867&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1903&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1840&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=459&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=989&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1829&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1881&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1987&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1957&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1788&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1824&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1779&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3808&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1990&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1982&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1992&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4578&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4579&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4138&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4179&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3982&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3807&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4613&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4614&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3688&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=1482&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=885&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1370&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=730&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1310&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1984&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1986&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4498&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4157&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1572&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=1780&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3980&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3976&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=B&perceelnummer=985&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1904&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1988&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=1991&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=C&perceelnummer=731&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3682&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3687&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=3686&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=D&perceelnummer=4334&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 2017622

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ZIJPE C 1957

Schagerweg , SCHAGERBRUG

CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 2 LOKALE SITUATIE MET BOORPUNTEN



Projectcode: 2017622

Lokatienaam: plan Buitenvaert
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
Datum: 27-11-2017
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Klei, uiterst siltig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, bruin

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, bruingrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 2
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, grijscreme

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijscreme

Klei, sterk zandig, bruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 3
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, cremegrijs
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Zand, matig fijn, zwak siltig, grijscreme

Klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Boring: 4
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, cremegrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
bruin

Zand, matig fijn, uiterst siltig, bruingrijs

Zand, matig fijn, sterk siltig, bruingrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs



Projectcode: 2017622

Lokatienaam: plan Buitenvaert
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5
Datum: 27-11-2017
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grijsbruin

Boring: 6
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
bruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
grijsbruin

Boring: 7
Datum: 27-11-2017

0

50

100

1

2

3

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
bruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
matig plastichoudend, bruin

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs

Boring: 8
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, uiterst siltig, grijsbruin

Boring: 9
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
bruin

Boring: 10
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
bruin

Boring: 11
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
bruin

Boring: 12
Datum: 27-11-2017
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Zand, matig fijn, zwak siltig, bruincreme

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs
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bruin



Projectcode: 2017622

Lokatienaam: plan Buitenvaert
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13
Datum: 28-11-2017
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Datum: 28-11-2017
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Boring: 15
Datum: 28-11-2017
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Boring: 16
Datum: 28-11-2017
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Datum: 28-11-2017
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Boring: 18
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 19
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 20
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 21
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 22
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 23
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 24
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs



Projectcode: 2017622

Lokatienaam: plan Buitenvaert
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 25
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 26
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 27
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 28
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 29
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 30
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 31
Datum: 28-11-2017

0

50

1

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

Boring: 41
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs

Boring: 42
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs

Boring: 43
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs



Projectcode: 2017622

Lokatienaam: plan Buitenvaert
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 44
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs

Boring: 45
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs

Boring: 46
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs

Boring: 47
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs

Boring: 48
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs

Boring: 49
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs



Projectcode: 2017622

Lokatienaam: plan Buitenvaert
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 50
Datum: 28-11-2017

0

50

100

1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwartgrijs

Boring: 51
Datum: 28-11-2017

0

50

100

150 1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs

Boring: 52
Datum: 28-11-2017

0

50

100

150 1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs

Boring: 53
Datum: 28-11-2017

0

50

100

150 1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs



Projectcode: 2017622

Lokatienaam: plan Buitenvaert
Boormeester: H. Manshanden

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN 5104

Boring: 54
Datum: 28-11-2017

0

50

100

150 1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs

Boring: 55
Datum: 28-11-2017

0

50

100

150 1

waterspiegel

Slib, bruinzwart

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs

Boring: 56
Datum: 28-11-2017

0

50

1

waterspiegel

Slib, zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Boring: 57
Datum: 28-11-2017

0

50

1

waterspiegel

Slib, zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Boring: 58
Datum: 28-11-2017

0

50

1

waterspiegel

Slib, zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Boring: 59
Datum: 28-11-2017

0

50

1

waterspiegel

Slib, zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Boring: 60
Datum: 28-11-2017

0

50

1

waterspiegel

Slib, zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 
 

 

BIJLAGE  4.1  ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM 
 

Locatie : plan Buitenvaert te Schagerbrug 

Projectnummer : 2017622 

 

 

Project code: 721305 

 721317 

 723413 

 

  



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
Postbus 4060
1620 HB HOORN

Uw kenmerk : 2017622-buiten
Ons kenmerk : Project 721305
Validatieref. : 721305_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UXDB-PMMU-JMDB-XTTM
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 5 december 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 53,6 66,7
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 3,1 2,8
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 96,9 97,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,7 2,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,4 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 12 16
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 23 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,09
S anthraceen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,19 0,11
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,06 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,73 0,48

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,002

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721305
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
5554246 = sloot1 41 (75-95) 42 (75-95) 43 (75-95) 44 (75-94) 45 (75-95) 46 (75-95) 47 (75-95) 48 (75-95) 49 (75-95) 50 (75-95)

5554247 = sloot2 51 (135-165) 52 (135-165) 53 (135-165) 54 (135-165) 55 (135-165) 56 (60-75) 57 (60-75) 58 (60-75) 59 (60-75) 60 (60-75)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/11/2017 28/11/2017
Ontvangstdatum opdracht : 29/11/2017 29/11/2017
Startdatum : 29/11/2017 29/11/2017
Monstercode : 5554246 5554247
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UXDB-PMMU-JMDB-XTTM Ref.: 721305_certificaat_v1



S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,010

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S pentachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,002

S som DDD mg/kg ds 0,001 0,003
S som DDE mg/kg ds 0,001 0,003
S som DDT mg/kg ds 0,001 0,003
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,008

som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,004
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,003
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003 0,006
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,003

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,032
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,029
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,001 0,003

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721305
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
5554246 = sloot1 41 (75-95) 42 (75-95) 43 (75-95) 44 (75-94) 45 (75-95) 46 (75-95) 47 (75-95) 48 (75-95) 49 (75-95) 50 (75-95)

5554247 = sloot2 51 (135-165) 52 (135-165) 53 (135-165) 54 (135-165) 55 (135-165) 56 (60-75) 57 (60-75) 58 (60-75) 59 (60-75) 60 (60-75)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/11/2017 28/11/2017
Ontvangstdatum opdracht : 29/11/2017 29/11/2017
Startdatum : 29/11/2017 29/11/2017
Monstercode : 5554246 5554247
Matrix : Waterbodem Waterbodem

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UXDB-PMMU-JMDB-XTTM Ref.: 721305_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721305
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UXDB-PMMU-JMDB-XTTM Ref.: 721305_certificaat_v1



Uw referentie : sloot2 51 (135-165) 52 (135-165) 53 (135-165) 54 (135-165) 55 (135-165) 56 (60-75)
57 (60-75) 58 (60-75) 59 (60-75) 60 (60-75)

Monstercode : 5554247

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDD (p,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDE (o,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDE (p,p-DDE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
2,4-DDT (o,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
4,4-DDT (p,p-DDT): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
aldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
dieldrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
endrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
telodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
isodrin: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloor: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
heptachloorepoxide (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa-endosulfan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
alfa -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
beta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
gamma -HCH (lindaan): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
delta -HCH: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (cis): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chloordaan (trans): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
pentachloorbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
hexachloorbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
hexachloorbutadieen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDE: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDT: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som drins (3): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som c/t heptachloorepoxide: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som HCHs (4): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som chloordaan: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som penta/hexa
chloorbenzenen:

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

PCB -28: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -52: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -101: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -118: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -153: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -180: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721305
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UXDB-PMMU-JMDB-XTTM Ref.: 721305_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5554246 sloot1 41 (75-95) 42 (75-95) 43 (75-95) 44 (75-94) 45
(75-95) 46 (75-95) 47 (75-95) 48 (75-95) 49 (75-95) 50
(75-95)

41 0.75-0.95 2567088AA
42 0.75-0.95 2567091AA
43 0.75-0.95 2567092AA
44 0.75-0.94 2567089AA
45 0.75-0.95 2567084AA
46 0.75-0.95 2567087AA
47 0.75-0.95 2567090AA
48 0.75-0.95 2567094AA
49 0.75-0.95 2567093AA
50 0.75-0.95 2567086AA

5554247 sloot2 51 (135-165) 52 (135-165) 53 (135-165) 54
(135-165) 55 (135-165) 56 (60-75) 57 (60-75) 58
(60-75) 59 (60-75) 60 (60-75)

51 1.35-1.65 2567083AA
52 1.35-1.65 2567105AA
53 1.35-1.65 2567085AA
54 1.35-1.65 2567101AA
55 1.35-1.65 2567096AA
56 0.6-0.75 2567106AA
57 0.6-0.75 2567102AA
58 0.6-0.75 2567097AA
59 0.6-0.75 2567100AA
60 0.6-0.75 2567098AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721305
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UXDB-PMMU-JMDB-XTTM Ref.: 721305_certificaat_v1



Analysemethoden in Waterbodem (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3210 prestatieblad 4; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7
OCBs : Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721305
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UXDB-PMMU-JMDB-XTTM Ref.: 721305_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
Postbus 4060
1620 HB HOORN

Uw kenmerk : 2017622-buiten
Ons kenmerk : Project 721317
Validatieref. : 721317_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BKZC-MEKD-ESTH-BOPW
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 6 december 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 76,0 80,2 79,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,5 1,3 1,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,2 2,7 3,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 19 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 < 4 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,38 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721317
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
5554282 = bg1 1 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 5 (0-40)

5554283 = bg2 10 (0-40) 11 (0-40) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 2 (0-40) 20 (0-50) 3 (0-40) 6 (0-30) 7 (0-40)

5554284 = bg3 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 4 (0-50) 9 (0-45)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017
Ontvangstdatum opdracht : 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017
Startdatum : 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017
Monstercode : 5554282 5554283 5554284
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BKZC-MEKD-ESTH-BOPW Ref.: 721317_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 73,3 74,6 79,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6 3,3 1,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,3 6,8 2,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 24 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 5,6 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,16 0,10 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 68 35 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 91 28 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 42 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,50 0,12 0,07
S anthraceen mg/kg ds 0,13 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,82 0,20 0,06
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,71 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,75 0,07 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,34 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,36 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,47 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,55 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 4,7 0,66 0,41

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721317
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
5554285 = dam 8 (0-30)

5554286 = ogklei 1 (80-100) 2 (80-120) 3 (90-140)

5554287 = ogzand 1 (150-200) 10 (40-75) 11 (40-75) 12 (70-100) 2 (120-160) 3 (140-180) 4 (85-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017
Ontvangstdatum opdracht : 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017
Startdatum : 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017
Monstercode : 5554285 5554286 5554287
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BKZC-MEKD-ESTH-BOPW Ref.: 721317_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721317
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKZC-MEKD-ESTH-BOPW Ref.: 721317_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5554285
Project omschrijving : 2017622-buiten
Uw referentie : dam 8 (0-30)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 13 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 37 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 42 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKZC-MEKD-ESTH-BOPW Ref.: 721317_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5554282 bg1 1 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 21
(0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 5 (0-40)

1 0-0.5 2567466AA
12 0-0.5 2567309AA
13 0-0.5 2567180AA
14 0-0.5 2567175AA
15 0-0.5 2567181AA
21 0-0.5 2566764AA
22 0-0.5 2566765AA
23 0-0.5 2567169AA
24 0-0.5 2566767AA
5 0-0.4 2567379AA

5554283 bg2 10 (0-40) 11 (0-40) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 2
(0-40) 20 (0-50) 3 (0-40) 6 (0-30) 7 (0-40)

2 0-0.4 2567460AA
10 0-0.4 2567305AA
11 0-0.4 2567308AA
17 0-0.5 2567177AA
18 0-0.5 2567168AA
19 0-0.5 2568945AA
20 0-0.5 2566753AA
3 0-0.4 2567465AA
6 0-0.3 2567304AA
7 0-0.4 2567314AA

5554284 bg3 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)
30 (0-50) 31 (0-50) 4 (0-50) 9 (0-45)

25 0-0.5 2567511AA
26 0-0.5 2567517AA
27 0-0.5 2567518AA
28 0-0.5 2567520AA
29 0-0.5 2567524AA
30 0-0.5 2567525AA
31 0-0.5 2567523AA
4 0-0.5 2567369AA
9 0-0.45 2567444AA

5554285 dam 8 (0-30) 8 0-0.3 2567311AA

5554286 ogklei 1 (80-100) 2 (80-120) 3 (90-140) 1 0.8-1 2567463AA
2 0.8-1.2 2567459AA
3 0.9-1.4 2567457AA

5554287 ogzand 1 (150-200) 10 (40-75) 11 (40-75) 12 (70-100)
2 (120-160) 3 (140-180) 4 (85-130)

1 1.5-2 2567370AA
10 0.4-0.75 2567442AA
11 0.4-0.75 2567315AA
12 0.7-1 2567306AA
2 1.2-1.6 2567453AA
3 1.4-1.8 2567454AA
4 0.85-1.3 2567371AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721317
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKZC-MEKD-ESTH-BOPW Ref.: 721317_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 721317
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKZC-MEKD-ESTH-BOPW Ref.: 721317_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
Postbus 4060
1620 HB HOORN

Uw kenmerk : 2017622-buiten
Ons kenmerk : Project 723413
Validatieref. : 723413_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MQDX-PXBI-NGCU-LFDW
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 12 december 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l 17 44 13
S barium (Ba) µg/l 47 69 68
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 5,2 3,5 4,9
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 2,2 9,9 10
S nikkel (Ni) µg/l 5,2 9,5 6,7
S zink (Zn) µg/l 14 34 13

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 723413
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
5559816 = 1-1-1 1 (150-250)
5559817 = 2-1-1 2 (150-250)
5559818 = 3-1-1 3 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017
Ontvangstdatum opdracht : 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017
Startdatum : 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017
Monstercode : 5559816 5559817 5559818
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MQDX-PXBI-NGCU-LFDW Ref.: 723413_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5
S barium (Ba) µg/l 58
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 3,7
S koper (Cu) µg/l 2,9
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 30
S nikkel (Ni) µg/l 5,3
S zink (Zn) µg/l 34

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 723413
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
5559819 = 4-1-1 4 (140-240)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/12/2017
Ontvangstdatum opdracht : 06/12/2017
Startdatum : 06/12/2017
Monstercode : 5559819
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MQDX-PXBI-NGCU-LFDW Ref.: 723413_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 723413
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQDX-PXBI-NGCU-LFDW Ref.: 723413_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5559816 1-1-1 1 (150-250) 1 1.5-2.5 0297066YA
1 1.5-2.5 0216074MM

5559817 2-1-1 2 (150-250) 2 1.5-2.5 0307255YA
2 1.5-2.5 0214155MM

5559818 3-1-1 3 (150-250) 3 1.5-2.5 0307265YA
3 1.5-2.5 0214161MM

5559819 4-1-1 4 (140-240) 4 1.4-2.4 0307269YA
4 1.4-2.4 0214154MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 723413
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQDX-PXBI-NGCU-LFDW Ref.: 723413_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 723413
Project omschrijving : 2017622-buiten
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQDX-PXBI-NGCU-LFDW Ref.: 723413_certificaat_v1
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Toetsdatum: 6 december 2017 10:47BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

721317Certificaten

2017622-buitenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg1 1 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-
50) 5 (0-40)

Monsteromschrijving

5554282Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.5% (m/m ds)Organische stof

252.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.076%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 53< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.8< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-176mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 32< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 70< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.070.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0020< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5554282:

Pagina 1 van 6
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg2 10 (0-40) 11 (0-40) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 2 (0-40) 20 (0-50) 3 (0-40) 6 (0-
30) 7 (0-40)

Monsteromschrijving

5554283Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.3% (m/m ds)Organische stof

252.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.280.2%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 50< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.9< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.1< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3019mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 32< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5554283:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg3 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 4 (0-50) 9 (0-
45)

Monsteromschrijving

5554284Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.9% (m/m ds)Organische stof

253.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.579.5%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 45< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.9< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-104mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5554284:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

dam 8 (0-30)Monsteromschrijving

5554285Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

252.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@73.373.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@9024mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-115.6mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.5 AW(WO)0.230.16mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290502.1 AW(WO)10068mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.5 AW(IND)20091mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-12042mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.50.5mg/kg dsfenantreen

0.130.13mg/kg dsanthraceen

0.820.82mg/kg dsfluoranteen

0.710.71mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.750.75mg/kg dschryseen

0.340.34mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.360.36mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.470.47mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.550.55mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.53.1 AW(WO)4.74.7mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5554285:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

ogklei 1 (80-100) 2 (80-120) 3 (90-140)Monsteromschrijving

5554286Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.3% (m/m ds)Organische stof

256.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@74.674.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 34< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 4.8< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.0< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.1mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-5035mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-84mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5228mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 74< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.120.12mg/kg dsfenantreen

0.050.05mg/kg dsanthraceen

0.20.2mg/kg dsfluoranteen

0.050.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.070.07mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.660.66mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5554286:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

ogzand 1 (150-200) 10 (40-75) 11 (40-75) 12 (70-100) 2 (120-160) 3 (140-180) 4 (85-
130)

Monsteromschrijving

5554287Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

252.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.979.9%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.060.06mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.410.41mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5554287:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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BIJLAGE  4.3  TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA 

 
 
 



Toetsdatum: 13 december 2017 09:50BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

723413Certificaten

2017622-buitenProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

1-1-1 1 (150-250)Monsteromschrijving

5559816Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

6035101.7 S17µg/larseen (As)

625337.550-47µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-5.2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-2.2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-5.2µg/lnikkel (Ni)

800432.565-14µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5559816:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

2-1-1 2 (150-250)Monsteromschrijving

5559817Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

6035101.3 T44µg/larseen (As)

625337.5501.4 S69µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-3.5µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.552.0 S9.9µg/lmolybdeen (Mo)

754515-9.5µg/lnikkel (Ni)

800432.565-34µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding TussenwaardeToetsoordeel monster 5559817:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

3-1-1 3 (150-250)Monsteromschrijving

5559818Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

6035101.3 S13µg/larseen (As)

625337.5501.4 S68µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-4.9µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.552.0 S10µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.7µg/lnikkel (Ni)

800432.565-13µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5559818:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

4-1-1 4 (140-240)Monsteromschrijving

5559819Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5501.2 S58µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-3.7µg/lkobalt (Co)

754515-2.9µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.556.0 S30µg/lmolybdeen (Mo)

754515-5.3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-34µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5559819:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

x maal Tussenwaardex T
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BIJLAGE  4.4  TOETSING WATERBODEM VOLGENS BOTOVA 



Toetsdatum: 6 december 2017 10:49BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

721305Certificaten

2017622-buitenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

sloot1 41 (75-95) 42 (75-95) 43 (75-95) 44 (75-94) 45 (75-95) 46 (75-95) 47 (75-95) 48
(75-95) 49 (75-95) 50 (75-95)

Monsteromschrijving

5554246Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

255.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@< 38< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 5.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 6.3< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-1812mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-4623mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 91< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

0.080.08mg/kg dsanthraceen

0.190.19mg/kg dsfluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.10.1mg/kg dschryseen

0.050.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.730.73mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0026< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0026< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0026< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0026< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0026< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0026< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0026< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0026< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0026< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0026< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0026< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0026< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0026< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0026< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0026< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0052< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0026< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0026< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0026< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0026< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0026< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0026< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025-< 0.0026< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0026< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0026< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00520.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00520.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00520.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00780.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00520.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00520.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0540.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5554246:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

sloot2 51 (135-165) 52 (135-165) 53 (135-165) 54 (135-165) 55 (135-165) 56 (60-75) 57
(60-75) 58 (60-75) 59 (60-75) 60 (60-75)

Monsteromschrijving

5554247Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.8% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.0< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-2516mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 88< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.090.09mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.480.48mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 28

0.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 52

0.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 101

0.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 118

0.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 138

0.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 153

0.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02WO0.0350.01mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0050< 0.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0050< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0050< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0050< 0.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0050< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0050< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.0050< 0.002mg/kg dsaldrin

0.0050< 0.002mg/kg dsdieldrin

0.0050< 0.002mg/kg dsendrin

0.0050< 0.002mg/kg dstelodrin

0.0050< 0.002mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007IND0.0050< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0050< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0050< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009IND0.0050< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0050< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001IND0.0050< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002IND0.0050< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003WO0.0050< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@0.0050< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0050< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0050< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025IND0.0050< 0.002mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-0.0050< 0.002mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003IND0.0050< 0.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-0.0100.003mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-0.0100.003mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.0100.003mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-0.0150.004mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002IND0.0100.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002IND0.0100.003mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.100.029mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5554247:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 6 december 2017 10:50BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.5 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een
aangrenzend perceel (landbodem)

Toetsing

721305Certificaten

2017622-buitenProject

MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

sloot1 41 (75-95) 42 (75-95) 43 (75-95) 44 (75-94) 45 (75-95) 46 (75-95) 47 (75-95) 48
(75-95) 49 (75-95) 50 (75-95)

Monsteromschrijving

5554246Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

255.4% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.0< 38< 20mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.0< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1900.0< 5.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1900.0< 6.3< 5mg/kg dskoper (Cu)

360.0< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

5300.01812mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.0< 6< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7200.04623mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V< 91< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.040< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.027< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

0.1120.080.08mg/kg dsanthraceen

0.1150.190.19mg/kg dsfluoranteen

0.0030.060.06mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0160.10.1mg/kg dschryseen

0.0010.050.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0160.060.06mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0100.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0350.060.06mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

400.730.73mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

1< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.320.0< 0.0026< 0.001mg/kg dsaldrin

0.392< 0.0026< 0.001mg/kg dsdieldrin

1.160< 0.0026< 0.001mg/kg dsendrin

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dstelodrin

0.147< 0.0026< 0.001mg/kg dsisodrin

40.148< 0.0026< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0026< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0026< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

41.174< 0.0026< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.098< 0.0052< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

170.010< 0.0026< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.020< 0.0026< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.930< 0.0026< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.012< 0.0026< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0026< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0026< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

6.70.031< 0.0026< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

20.002< 0.0026< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.0< 0.0026< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

34< 0.00520.001mg/kg dssom DDD

2.3< 0.00520.001mg/kg dssom DDE

1.7< 0.00520.001mg/kg dssom DDT

4< 0.00780.002mg/kg dssom drins (3)

40.211< 0.00520.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

40.020< 0.00520.001mg/kg dssom chloordaan

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V0%msPaf metalen

20V6.22%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5554246:
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MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

sloot2 51 (135-165) 52 (135-165) 53 (135-165) 54 (135-165) 55 (135-165) 56 (60-75) 57
(60-75) 58 (60-75) 59 (60-75) 60 (60-75)

Monsteromschrijving

5554247Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.8% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.0< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.0< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1900.0< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1900.0< 7.0< 5mg/kg dskoper (Cu)

360.0< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

5300.02516mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.0< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7200.0< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V< 88< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.037< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.1820.090.09mg/kg dsfenantreen

0.017< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.0330.110.11mg/kg dsfluoranteen

0.001< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.001< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

0.0< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.004< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.002< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.009< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

400.480.48mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 28

0.00.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 52

0.00.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 101

0.00.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 118

0.00.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 138

0.00.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 153

0.00.0050< 0.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.0350.01mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00.0050< 0.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00.0050< 0.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0010.0050< 0.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0020.0050< 0.002mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00.0050< 0.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.00.0050< 0.002mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.320.0010.0050< 0.002mg/kg dsaldrin

0.8160.0050< 0.002mg/kg dsdieldrin

2.2050.0050< 0.002mg/kg dsendrin

0.00.0050< 0.002mg/kg dstelodrin

0.3280.0050< 0.002mg/kg dsisodrin

40.3310.0050< 0.002mg/kg dsheptachloor

0.0050< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

0.0050< 0.002mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.2290.0050< 0.002mg/kg dsalfa-endosulfan

0.094< 0.0050< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

170.0260.0050< 0.002mg/kg dsalfa - HCH

1.60.0500.0050< 0.002mg/kg dsbeta - HCH

1.21.8020.0050< 0.002mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.0320.0050< 0.002mg/kg dsdelta - HCH

0.0050< 0.002mg/kg dschloordaan (cis)

0.0050< 0.002mg/kg dschloordaan (trans)

6.70.0780.0050< 0.002mg/kg dspentachloorbenzeen

20.0070.0050< 0.002mg/kg dshexachloorbenzeen

0.00.0050< 0.002mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.0100.003mg/kg dssom DDD

2.30.0100.003mg/kg dssom DDE

1.70.0100.003mg/kg dssom DDT

40.0150.004mg/kg dssom drins (3)

40.4600.0100.003mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

40.0520.0100.003mg/kg dssom chloordaan

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V0%msPaf metalen

20V8.322%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 5554247:

Legenda

VerspreidbaarV
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BIJLAGE  5  GEGEVENS VOORONDERZOEK 

 
  



Bodemrapportage
 plan Buitenvaert te Schagerbrug

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 112538        Y 535339 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

25-meter buffer Historisch_bodembestand

Bodemlocaties
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Informatie over geselecteerd gebied

 Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)
 
 Grote Sloot 359 (Schagerbrug) 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

Verkennend onderzoek NEN 5740 1

 

Locatiecode GN047602347

Naam locatie Grote Sloot 359 (Schagerbrug)

Adres Grote Sloot 359

Woonplaats 1751LD Schagerbrug

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen -

Rapportnaam Verkennend onderzoek NEN 5740 1

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Transactie

Datum onderzoek 01-02-2007

Auteur en kenmerk  2007334

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden in het tabblad Opmerkingen. Deze kunt u
lezen door op het tabblad Opmerkingen (links van dit conclusieveld) te klikken.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Asbest: afwezig   Zintuiglijke waarnemingen:  Lokaal baksteenpuin waargenomen
Bovengrond:  PAK, kwik, lood, zink, minerale olie > S  Ondergrond:  Geen
verontreiniging  Slootdemping: PAK, lood, zink, minerale olie > S  Grondwater:
Arseen, chroom, nikkel > S  Conclusies rapport:  Op basis van de
onderzoeksresultaten is er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar tegen de
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 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Schagerweg perceel C 1830 (Schagerbrug) 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

Verkennend onderzoek NEN 5740 1

 

 

voorgenomen transactie.

SIKB-ID 0204763120090303135214858

Locatiecode GN047602348

Naam locatie Schagerweg perceel C 1830 (Schagerbrug)

Adres Schagerweg

Woonplaats 1751CE Schagerbrug

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Geen belemmeringen ten aanzien van de bodemgesteldheid. Slechts in het
grondwater lichte verontreinigingen met arseen en chroom geconstateerd.

Rapportnaam Verkennend onderzoek NEN 5740 1

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Transactie

Datum onderzoek 01-02-2007

Auteur en kenmerk Landview 2007333

Conclusie onderzoek bg: geen verhogingen  og: geen verhogingen  gw: arseen en chroom > S  dam
(puinhoudend): minerale olie > S  slib: geen verhogingen.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Conclusies rapport:   Op basis van de onderzoeksresultaten is er vanuit
milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar tegen de voorgenomen transactie.

SIKB-ID 0204763820090303150214483
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Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 _ Industrieterrein Schagerbrug (Schagerbrug) 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

Verkennend Onderzoek 1

 

 

Verkennend Onderzoek 2

 

Locatiecode GN047602153

Naam locatie _ Industrieterrein Schagerbrug (Schagerbrug)

Adres Nijverheidsweg 3

Woonplaats 1751HG Schagerbrug

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Industrieterrein Schagerbrug

Rapportnaam Verkennend Onderzoek 1

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze norm

Aanleiding Onbekend

Datum onderzoek 01-07-1992

Auteur en kenmerk De Vries en van de Wiel 92.8042

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden bij de Opmerkingen

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Vroeger hier en daar baggerspecie gebruikt als ophoging, oude ijsbaan.Lichte
verhoging PCA+s en Cr

SIKB-ID 0204760020070216030234536

Rapportnaam Verkennend Onderzoek 2

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze norm

Aanleiding Onbekend
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_ Industrieterrein Schagerbrug (Schagerbrug)

 

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Grote Sloot 353-355( P. Ott) te Schagerbrug 

Gegevens locatie 
 

Datum onderzoek 01-01-1993

Auteur en kenmerk De Vries en van de Wiel 938371

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden bij de Opmerkingen

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Bovengrond: Deellocatie A:lichte verontreiniging met PAKOndergrond: niet
verontr.Deeloc B:Bovengr:Lichte verontr met EOX, Cr, NiOndergrond: niet
verontr.Grondwater: licht verontr met fenolverb.Geen risico voor gezondheid.

SIKB-ID 0204760020070216030234537

Rapportnaam _ Industrieterrein Schagerbrug (Schagerbrug)

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag, Een melding van een evaluatieverslag van
een uitgevoerde sanering in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek 11-02-2016

Auteur en kenmerk

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

SIKB-ID 100441GN04760003019660337

Locatiecode GN047602411

Naam locatie Grote Sloot 353-355( P. Ott) te Schagerbrug

Adres Grote Sloot 353 -355

Woonplaats 1751LD Schagerbrug

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb NH047600121

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb registratie restverontreiniging, In het kader van de Wet
bodembescherming is de achtergebleven verontreiniging na de sanering
(restverontreiniging) geregistreerd in het BIS van de overheid, en
daarnaast bij het Kadaster

Vervolg in ander kader BSB-operatie/Bedrijvenregeling

Convenant -

Conclusie kort Sanering d.m.v. ongtraving en aanbrengen duurzame afdeklaag. Er is over
een oppervlakte van 136 m2, tot een diepte van 1,2 m -mv, 168 m3 met
m.o., aromaten, PAK, zware metalen en overige organische stoffen
verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker.
De ontgraving is aangevuld met 168 m3 schone grond.
Saneringsdoelstelling is gehaald,. Geconcludeerd kan worden dan de

(c) 2017 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord - Pagina 6 van 22 - 29-11-2017



 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

sanering in voldoende mate is uitgevoerd.
Een gedeelte van de verontreinigde grond is buiten de saneringslocatie
gelaten, onebereikbaarheid met ontgravingstechnieken. Dit gedeelte is van
een isolatielaag en monitoringsdrain voorzien. (BUSEVA MO, 24-3-2016)

Opmerkingen nazorgverplichting = in stand houden leeflaag met geotextiel

BSB-locatie, nr 32265, exitcode ENU (Ernstig, niet urgent, in 2000). In
2010 zijn weer VO en NO uitgevoerd waarbij ernstig lood werd
aangetroffen.  brief provincie 21 feb 2011, kenmerk 2011-9202: Grote
Sloot 353-355 is een spoedlocatie ivm aanwezige loodverontreiniging in de
bovengrond - mogelijk humane risicos door gebruik als wonen met tuin. 8
nov 2011 BUS melding ingediend voor volledige verwijdering van
lood/zinkverontreiniging op het terrein --> 30 nov 2010 instemming
provincie, kenmerk 2010-69685. meldingen onvoorzien: in oude
slootbodem PAK >I en asbest in puinverharding (is afgevoerd) -
verontreiniging met PAK wordt niet ontgraven maar afgedekt.  brief
provincie 13 juli 2011, kenmerk 2011-31605: instemmen met uitgevoerde
sanering. wel nozorgverplichting (in stand houden leeflaag met geotextiel),
registratie van restverontreiniging én melden bij grondverzet / wijziging
gebruik    VO en NO niet ingezien - daarom onduidelijk of alle HBB
vermeldingen (voldoende) zijn onderzocht!!

Besluit provincie BUS immobiel 22 december 2015, 744742/746835: er
kan na 22 januari 2016 gestart worden met sanering. Rapport: AVBO
Bodembelang 05 1002759-2 van 15-12-2015; locatiecode NH/0441/00426
Besluit provincie BUS mobiel 29 december 2015, 744757/747183: er kan
na 22 januari 2016 gestart worden met de sanering. Rapport: AVBO
Bodembelang 05 1002759-2 van 15-12-2015; locatiecode NH/0441/00427

Datum Besluit Soort Besluit Kenmerk Besluit Status

28-06-2011 beschikking BUS
saneringsevaluatie

2011-31065 Definitief

24-05-2016 Instemmen uitgevoerde
sanering

RUD16.185994 Definitief

24-05-2016 Instemmen uitgevoerde
sanering

RUD16.185991 Definitief

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

brandstoffendetailhandel (vloeibaar) 1938 1948 Onbekend

brandstoftank (ondergronds) Onbekend 1994 Onbekend

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf Onbekend Onbekend Onbekend

opslag van alifatische koolwaterstoffen 1973 Heden Onbekend

timmerfabriek Onbekend Onbekend Onbekend

timmerwerkindustie 1973 Heden Onbekend

timmerwerkplaats Onbekend Onbekend Onbekend

timmerwerkplaats 1973 Onbekend Onbekend

verf- en verfwarendetailhandel 1973 Heden Onbekend
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Onderzoeken bij deze locatie 
 

[SCAN_VERSEON] VBO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

 

 

[SCAN_VERSEON] VBO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

 

 

VO Grote Sloot 353-355

 

 

NO Grote Sloot 353-355

 

Rapportnaam [SCAN_VERSEON] VBO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Onbekend

Datum onderzoek 15-12-2015

Auteur en kenmerk Bodembelang 05 1002759-2

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

[VOORLOPIG RAPPORT]Dit rapport is voorlopig aangemaakt in december 2016 om
een gescand document van de Provincie Noord-Holland beschikbaar te maken. De
feitelijke invoer volgt later.De contour is automatisch aangemaakt als een driehoek
binnen de locatie.]

SIKB-ID 020405ACP4700000000005429

Rapportnaam [SCAN_VERSEON] VBO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Onbekend

Datum onderzoek 15-12-2015

Auteur en kenmerk Bodembelang 05 1002759-2

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

[VOORLOPIG RAPPORT]Dit rapport is voorlopig aangemaakt in december 2016 om
een gescand document van de Provincie Noord-Holland beschikbaar te maken. De
feitelijke invoer volgt later.De contour is automatisch aangemaakt als een driehoek
binnen de locatie.]

SIKB-ID 020405ACP4700000000005431

Rapportnaam VO Grote Sloot 353-355

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 28-06-2010

Auteur en kenmerk De Vries en van de Wiel 10-8100-1043

Conclusie onderzoek Plaatselijk lood > I en zink > T in de grond.  Overige terrein grond maximaal > AW
Grondwater: < S

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

rapport niet ingezien - gegevens komen uit SE van maart 2011

SIKB-ID 1004760000000000000026002
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NBO Grote Sloot 353-355 Schagerbrug, bouwbedrijf P. Ott

 

 

SE Grote Sloot 353-355

 

Rapportnaam NO Grote Sloot 353-355

Soort onderzoek Nader onderzoek, Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en
ernst van de eerder aangetroffen verontreiniging

Aanleiding Voorgaand

Datum onderzoek 01-10-2010

Auteur en kenmerk De Vries en van de Wiel 10-8100-1084

Conclusie onderzoek Afperking verontreiniging tot maximale waarde wonen  160 m2 tot een diepte van 1
meter verontreinigd met lood en zink > I  Niet volledig afgeperkt aan kant Grote
Sloot 351  Visueel geen asbest in puinlaag of grond waargenomen  Ernstig geval,
maar niet spoedeisend omdat er een 0,3 m dikke afdekking met een puinpad is. Bij
toekomstig gebruik als wonen met tuin wel spoedeisend!

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

rapport niet ingezien - gegevens komen uit SE van maart 2011

SIKB-ID 1004760000000000000026003

Rapportnaam NBO Grote Sloot 353-355 Schagerbrug, bouwbedrijf P. Ott

Soort onderzoek Nader onderzoek, Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en
ernst van de eerder aangetroffen verontreiniging

Aanleiding Voorgaand

Datum onderzoek 14-10-2014

Auteur en kenmerk Grondslag 17273

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Doel: aangeven mate en omvang PAK-verontreiniging grond en grondwater
voormalige slootbodem
Gebruikte strategie: verdacht NTA 5755
Zintuiglijk: sterk slibhoudend, sporen baksteen, geen waarneming olie en
asbestverdacht materiaal
Grond:
PAK > I; horizontaal en vertikaal afgeperkt. Omvang ca 130 m3
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.
Grondwater:
PAK > S
Sanscrit: voor wonen met tuin leidt de verontreiniging niet ktot onaanvaardbare
risico's (humaan, ecologisch en verspreiding).

SIKB-ID 100441GN04760000389302867

Rapportnaam SE Grote Sloot 353-355

Soort onderzoek Sanerings evaluatie, Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering

Aanleiding Voorgaand

Datum onderzoek 16-03-2011

Auteur en kenmerk Grondslag 17273-SE

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

betreft lood/zinkverontreiniging. 99 m3 grond > I afgevoerd. 130  m3 schone grond
aangevoerd  leeflaagsanering, nazorg  bovenliggende puinverharding bleek asbest te

(c) 2017 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord - Pagina 9 van 22 - 29-11-2017



 

[SCAN_PNH] briefrapport Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

 

 

NO Asbest in puinverharding Grote Sloot 353-355

 

 

[SCAN_VERSEON] BUSMEL IM Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

 

 

[SCAN_VERSEON] BUSMEL MO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

 

bevatten - is gemeld en afgevoerd  oude slootbodem aangetroffen - PAK > I. Dus
geotextiel aangebracht en aanvulling geldt als leeflaag van > 1 m

SIKB-ID 1004760000000000000026001

Rapportnaam [SCAN_PNH] briefrapport Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

Soort onderzoek brf (briefrapport), Een verkorte rapportage van een bodemonderzoek in briefvorm

Aanleiding Onbekend

Datum onderzoek 14-01-2011

Auteur en kenmerk Grondslag 17.273

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

[VOORLOPIG RAPPORT]Dit rapport is voorlopig aangemaakt in december 2016 om
een gescand document van de Provincie Noord-Holland beschikbaar te maken. De
feitelijke invoer volgt later.De contour is automatisch aangemaakt als een driehoek
binnen de locatie.]

SIKB-ID 020383ACP4600000000003272

Rapportnaam NO Asbest in puinverharding Grote Sloot 353-355

Soort onderzoek ASB - asbest onderzoek NEN 5707, Een grondonderzoek naar asbest volgens norm
NEN 5707 die beschrijft welke strategie in bepaalde situaties gevolgd moet worden

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 31-01-2011

Auteur en kenmerk Grondslag 17273-asbest

Conclusie onderzoek asbestverontreiniging in het puin tot boven de hergebruiksnorm  in de sleuven in de
grond geen asbest meer gezien en ook analytisch niet aangetoond.  puinverharding
wordt gezien als asbestweg en is in overleg met VROM-inspectie gesaneerd.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

rapport niet ingezien - gegevens komen uit SE van maart 2011

SIKB-ID 1004760000000000000026005

Rapportnaam [SCAN_VERSEON] BUSMEL IM Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan, Een melding van een saneringsplan voor het
saneren van een verontreiniging in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen

Aanleiding Onbekend

Datum onderzoek 17-12-2015

Auteur en kenmerk Bodembelang geen

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

[VOORLOPIG RAPPORT]Dit rapport is voorlopig aangemaakt in december 2016 om
een gescand document van de Provincie Noord-Holland beschikbaar te maken. De
feitelijke invoer volgt later.De contour is automatisch aangemaakt als een driehoek
binnen de locatie.]

SIKB-ID 020405ACP4700000000005428
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BUS melding Grote Sloot 353

 

 

[SCAN_PNH] BUSEVA IM Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

 

 

Grote Sloot 353-355 Schagerbrug, bouwbedrijf P. Ott

 

Rapportnaam [SCAN_VERSEON] BUSMEL MO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan, Een melding van een saneringsplan voor het
saneren van een verontreiniging in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen

Aanleiding Onbekend

Datum onderzoek 17-12-2015

Auteur en kenmerk Bodembelang geen

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

[VOORLOPIG RAPPORT]Dit rapport is voorlopig aangemaakt in december 2016 om
een gescand document van de Provincie Noord-Holland beschikbaar te maken. De
feitelijke invoer volgt later.De contour is automatisch aangemaakt als een driehoek
binnen de locatie.]

SIKB-ID 020405ACP4700000000005430

Rapportnaam BUS melding Grote Sloot 353

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan, Een melding van een saneringsplan voor het
saneren van een verontreiniging in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen

Aanleiding Voorgaand

Datum onderzoek 08-11-2010

Auteur en kenmerk De Vries en van de Wiel 2010-66697

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Sanering dmv volledige verwijdering. Over een oppervlakte van 160m2 wordt 80m3
met lood en zink verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Daarna wordt 80m3
schone grond aangevoerd om een isolatielaag te creëren. De isolatielaag wordt
gerealiseerd door aanleg van bebouwing.

SIKB-ID 100441GN04760001380341352

Rapportnaam [SCAN_PNH] BUSEVA IM Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag, Een melding van een evaluatieverslag van
een uitgevoerde sanering in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen

Aanleiding Onbekend

Datum onderzoek 21-03-2011

Auteur en kenmerk Grondslag BV 2011-16576

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

[VOORLOPIG RAPPORT]Dit rapport is voorlopig aangemaakt in december 2016 om
een gescand document van de Provincie Noord-Holland beschikbaar te maken. De
feitelijke invoer volgt later.De contour is automatisch aangemaakt als een driehoek
binnen de locatie.]

SIKB-ID 020383ACP4600000000003271

Rapportnaam Grote Sloot 353-355 Schagerbrug, bouwbedrijf P. Ott

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag, Een melding van een evaluatieverslag van
een uitgevoerde sanering in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen
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BUSEVA MO Grote Sloot 353-355 te Schagerbrug

 

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 
 C0476000281

 Adreslocaties bij dit cluster
 

 

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 24-03-2016

Auteur en kenmerk Bodembelang GN047600035

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Voldoende gesaneerd, evaluatieverslagen  BUS-mobiel en BUS-immobiel voor
RUD16.185991 en RUD16.185994 zijn ingediend..

SIKB-ID 100441GN04760003597485267

Rapportnaam BUSEVA MO Grote Sloot 353-355 te Schagerbrug

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag, Een melding van een evaluatieverslag van
een uitgevoerde sanering in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 24-03-2016

Auteur en kenmerk Bodembelang geen

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau BUS melding uitgevoerd.

Opmerkingen
onderzoek

Betreft BUSEVA mobiel:
PB: Minerale olie, xylenen <AW

Sanering d.m.v. ongtraving en aanbrengen duurzame afdeklaag. Er is over een
oppervlakte van 136 m2, tot een diepte van 1,2 m -mv, 168 m3 met m.o., aromaten,
PAK, zware metalen en overige organische stoffen verontreinigde grond ontgraven en
afgevoerd naar een erkend verwerker. De ontgraving is aangevuld met 168 m3
schone grond. H
Saneringsdoelstelling is gehaald,. Geconcludeerd kan worden dan de sanering in
voldoende mate is uitgevoerd.
Een gedeelte van de verontreinigde grond is buiten de saneringslocatie gelaten,
onebereikbaarheid met ontgravingstechnieken. Dit gedeelte is van een isolatielaag en
monitoringsdrain voorzien.

==OPMERKINGEN==

Voldoende gesaneerd, evaluatieverslagen  BUS-mobiel en BUS-immobiel voor
RUD16.185991 en RUD16.185994 zijn ingediend..

SIKB-ID 100441GN04760003610926328

Adresclustercode C0476000281

Adres Grote Sloot 355

Woonplaats 1751LD Schagerbrug

Gemeente Schagen (0441)

Adreslocatiecode Adres

A0476000751 Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

(c) 2017 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord - Pagina 12 van 22 - 29-11-2017



Bron(nen) bij dit cluster
 
 B0476005089

 B0476010859

 B0476004526

 B0476011535

 B0476001396

Bedrijf-broncode B0476005089

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Bouwbedrijf Ott, P

Adres Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

Oud adres Grote Sloot 355

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel timmerwerkplaats/ potentieel verontreinigd (1)

Bedrijf-broncode B0476010859

Soort bron Bodem sanerings bedrijfsterrein (BSB)

Bedrijfsnaam Bouwbedrijf P. Ott

Adres Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf/ potentieel verontreinigd (3)

Bedrijf-broncode B0476004526

Soort bron Inschrijving Kamer van Koophandel (KVK)

Bedrijfsnaam J. Kuit

Adres Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

Oud adres Groote Sloot E 183 Schagerbrug

Periode (van-tot) 1938-1948

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoffendetailhandel (vloeibaar)/ potentieel spoedeisend verontreinigd (7)

Bedrijf-broncode B0476011535

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam k Ott bouwbedrijf

Adres Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-1994

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B0476001396

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Ott bouwbedrijf, k
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 B0476004885

 B0476011181

 B0476010174

Adres Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

Oud adres Grote Sloot 355

Periode (van-tot) Onbekend-1994

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B0476004885

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Ott, P.

Adres Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

Oud adres Grote Sloot 355

Periode (van-tot) 1973-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel timmerwerkplaats/ potentieel verontreinigd (1)

Bedrijf-broncode B0476011181

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam VOF P. Ott

Adres Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel timmerfabriek/ potentieel ernstig verontreinigd (5)

Bedrijf-broncode B0476010174

Soort bron Vergunning plichtige activiteit Wet milieubeheer (WM)

Bedrijfsnaam VOF P. Ott

Adres Grote Sloot 355 1751LD Schagerbrug

Oud adres Grote Sloot 355

Periode (van-tot) 1973-Heden

Opmerking

Activiteit/oordeel timmerwerkindustie/ potentieel ernstig verontreinigd (5)
verf- en verfwarendetailhandel/ potentieel verontreinigd (2)
opslag van alifatische koolwaterstoffen/ potentieel ernstig verontreinigd (6)
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

 Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)
 
 Grote Sloot 365 A (Schagerbrug) 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

Verkennend Onderzoek 1

 

 

Locatiecode GN047602167

Naam locatie Grote Sloot 365 A (Schagerbrug)

Adres Grote Sloot 365

Woonplaats 1751LD Schagerbrug

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Grote Sloot365A

Rapportnaam Verkennend Onderzoek 1

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze norm

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 01-08-1995

Auteur en kenmerk De Vries en van de Wiel 95_8101-138

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden bij de Opmerkingen

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

bovengr: licht verontr. (lood/kwik/pak)grondwater: licht verontr.(chroom/
nikkel/lood/kwik/arseen/xylenen/ fenol-index).

SIKB-ID 0204760020070216030234611
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Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Schagerweg 22 te Schagerbrug 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

VO Schagerweg 22 te Schagerbrug

 

 

Locatiecode GN044102200

Naam locatie Schagerweg 22 te Schagerbrug

Adres Schagerweg 22

Woonplaats 1751DA Schagerbrug

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Geen belemmering (VO, 24-03-2014)

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit Onbekend Heden

Rapportnaam VO Schagerweg 22 te Schagerbrug

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Omgevingsvergunning

Datum onderzoek 24-03-2014

Auteur en kenmerk Geo- en milieutechniek 750409

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Zintuiglijk: geen bijzonderheden
BG: Cu, Hg, Pb, Zn, PAK, PCB >AW
OG: Hg, Pb, Zn, PCB >AW
GW: Zn, xylenen, naftaleen >S

Geen belemmering

SIKB-ID 100441GN04410033971104280

(c) 2017 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord - Pagina 17 van 22 - 29-11-2017



Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Toelichting

 
Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over

bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een perceel of een

plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn.

Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of

ondergrondse tank.  

 

Toelichting op de velden - bodemlokatie

 
Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare

onderzoek is toegekend. 
Ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/ of meer dan 100

m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of verspreiding nog niet zijn bepaald 
Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor

mens, ecologie of verspreiding vastgesteld. 
Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed 
Ernstig, urgentie niet bepaald 
Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is geen sprake van

een ernstig geval 
Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen) 
Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging (meestal op basis

van HO of preHO) 
Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico’s oplevert voor mens,

ecologie of verspreiding 
Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen aanleiding voor

vervolgonderzoek 
Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt genoemd

waarbinnen gesaneerd moet worden. 
Beschikte status (bevoegd gezag Wbb): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag Wbb een beschikking heeft

afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.  

Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst

toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is toegekend. 
Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is

van een ernstige verontreiniging. 
Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met asbest

verontreinigde grond. 
Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet- asbesthoudend 
Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen verdenkingen v.w.b. asbest. 
Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b. asbest. 
Vervolg in kader WBB:  

o     HO: historisch onderzoek 

o     OO: oriënterend onderzoek 

o     NO: nader onderzoek 

o     SO: saneringsonderzoek 

o     SP: saneringsplan 

 
Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking zijn vastgelegd 
Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of blootstellingsrisico’s

van de verontreiniging te verminderen 
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Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt 
Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb

aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere

sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek

niet noodzakelijk 
Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch voortvloeit uit de Wet

bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een ondergrondse tank. Doorgaans

wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht. 

 

Toelichting op de velden - bodemonderzoeken

 

Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe

grondwaterverontreinigingen. 
Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke risico’s voor

bewoning. 
Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties. 
BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks. 
Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/ of hergebruik. 
Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of verkennend

bodemonderzoek uit te voeren. 
Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te geven dat het een

globaal onderzoek betreft. 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het kader van het

Besluit uniforme saneringen. 
Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader van het Besluit

uniforme saneringen. 
Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het bepalen van de

omvang en risico’s van verontreiniging. 
Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van verontreiniging die na een

sanering is achtergebleven. 
Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van bodembedreigende

activiteiten. 
Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen, meestal volgend op

een HO. 
Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/of hergebruik. 
Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch) onderzoek verricht. 
Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering. 
Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen. 
Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet goedgekeurd

worden door het bevoegd gezag. 
Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwvergunningen, en

grondtransacties. 
Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken. 
Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen. 
Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen zijn meestal weergegeven

met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van verontreiniging is weergegeven als: 

o     S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging 

o     >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging 

o     >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging 

o     Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv) 

o     Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv) 

o     Gw: grondwater 
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Toelichting op de velden - Historische bodembestanden

 
Het Historische Bodembestand (HBB) is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven

(Hinderwet, Wet Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.).  

 

Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt. Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten

uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier

overgenomen.  

 

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering). 

potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4) 
potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6) 
potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met spoed moet

worden aangepakt (klasse 7 en 8)  

 

Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan op beide

adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere dossiers over een bedrijf

gevonden).  

 

HBB-adreslocaties zijn verdenkingen die nog niet zijn meegenomen in bodemonderzoeken. Zodra de locatie

werkelijk wordt onderzocht, wordt deze aan een bodemlocatie gekoppeld. De activiteit is dan te vinden onder de

bodemlocatie. Daar staat ook of deze voldoende is onderzocht. 

 

Disclaimer

 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de

gegevens op het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht

u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt

reageren per e-mail naar postbus@rudnhn.nl 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor

schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt

door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.  
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies,

gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan

wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de

gebruiker. 

 

Contactinformatie

 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2, 1624 NR HOORN 

T 088-1021300, E postbus@rudnhn.nl
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Samenvatting 

In 2008 is in opdracht van USP Vastgoed door RAAP een bureau- en inventariserend vooronder-

zoek uitgevoerd voor het project nieuwbouwwijk Buitenvaert in Schagerbrug, in de toenmalige 

gemeente Zijpe. Het betrof Plangebied Buitenvaert (Deelgebied A: perceelnummers 1452, 1573, 

1574 en 1830), RAAP NO2809 (De Kruijf, 2008) De aanleiding voor dit onderzoek was het voor-

nemen om op deze locatie nieuwe woningen te plaatsen. 

Buitenvaert bv heeft RAAP in november 2017 verzocht het plangebied Buitenvaert in Schager-

brug te actualiseren. Het betreft kadastrale nummers C 1956, 1957, 1958 en 1981 in Schager-

brug, gemeente Schagen. De huidige actualisatie van het vooronderzoek is nodig in het kader 

van een bestemmingsplanwijziging, en een mogelijke verandering van de eisen voor archeolo-

gisch onderzoek. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezig-

heid van archeologische waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid.  

 

Op grond van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek voor deelgebied A 

(perceelnummers 1452, 1573, 1574 en 1830) in de voormalige gemeente Zijpe een lage 

verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de perioden tot de Romeinse tijd 

en de Middeleeuwen. Voor de Romeinse tijd gold een middelmatige verwachting voor de 

aanwezigheid van archeologische resten. Door de overstromingen in de Late 

Middeleeuwen/Nieuwe tijd is het oudere landschap, en daarmee de eventuele bewoningssporen 

uit eerdere perioden, bedekt geraakt door zand- en/of kleisedimenten dan wel (deels) 

geërodeerd. Op grond van de inpoldering in 1597 diende wel rekening gehouden te worden met 

de aanwezigheid van archeologische resten uit de Nieuwe tijd. Voor de aanwezigheid van 

huisplaatsen uit de Nieuwe tijd gold een lage archeologische verwachting.  

Daarentegen gold voor lokale archeologische resten (bijvoorbeeld beerputten, slootvullingen, 

gebruiksvoorwerpen en mogelijk restanten van een klein gebouwtje aan de zuidrand van 

deelgebied A) uit de Nieuwe tijd een middelmatige archeologische verwachting. Deze lokale 

archeologische resten zijn niet op te sporen met een booronderzoek.  

 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de mogelijke aanwezigheid 

van archeologische resten in deelgebied A. Op grond hiervan wordt voor deelgebied A 

(perceelnummers 1452, 1573, 1574 en 1830) van plangebied Buitenvaert in het kader van de 

voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.  

 

Indien bij uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 

aanmelding van de desbetreffende vondsten bij het bevoegd gezag (gemeente Schagen) 

verplicht. Met betrekking tot de bevindingen van dit bureauonderzoek dient contact opgenomen 

te worden met de gemeente Schagen.  
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Administratieve gegevens  

Projectcode 27847ZSBV2 

ARCHIS-onderzoeksmelding 27111 

Type onderzoek bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)  

Opdrachtgever Buitenvaert bv 

Contactpersoon Dhr. R. Tool 

Onderzoekskader bestemmingsplanwijziging 

Locatie Plangebied Buitenvaert (kadastrale nummers C 1956, 1957, 

1958 en 1981) in Schagerbrug, gemeente Schagen. 

 Plaats Schagerbrug 

 Gemeente Schagen 

 Provincie Noord-Holland 

 Kadastrale gegevens Sectie C, nummers 1956, 1957, 1958 

en 1981 

 Oppervlakte plangebied 2,5 ha 

 Kaartblad 14D 

 Centrumcoördinaat 112.540/535.435 

Bevoegd gezag gemeente Schagen 

Contactpersoon Dhr F. Kok  

Onderzoeksperiode Romeinse tijd tot Nieuwe tijd 

Afbakening 

onderzoeksgebied 

Tijdens het bureauonderzoek is het plangebied inclusief een 

zone van 500 m rondom het plangebied onderzocht. Het 

veldonderzoek is beperkt gebleven tot het plangebied. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van USP Vastgoed bv heeft RAAP in juni 2008 een archeologisch bureauonderzoek 

(BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, door middel van boringen 

uitgevoerd in Plangebied Buitenvaert (perceelnummers 1452, 1573, 1574 en 1830)) in Schager-

brug, in de voormalige gemeente Zijpe.  

Deze notitie betreft een actualisatie van het archeologische bureau- en inventariserend veldon-

derzoek uit 2008 (RAAP NO2809). De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op 

deze locatie een nieuwbouwwijk te realiseren, waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is. 

Het plangebied is verkleind tot het deelgebied A met enkel de kadastrale nummers C 1956, 

1957, 1958 en 1981. 

 

Beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor 

de ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De huidige gemeente Schagen is in dezen de 

bevoegde overheid die een besluit zal nemen over hoe om te gaan met de aanwezigheid van 

eventueel aanwezige archeologische waarden.  

De voormalige gemeente Zijpe is in 2013 opgegaan in de gemeente Schagen. Het 

archeologiebeleid is daarom door de gemeente Schagen geactualiseerd met betrekking tot het 

grondgebied van de voormalige gemeente Zijpe. Op de archeologische beleidskaart van 

Gemeente Schagen (29-05-2012) ligt het plangebied in zone 4 (figuur 2). Het beleid voor deze 

zone schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 2500 m
2
 en dieper dan 50 cm -Mv een 

archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Deze voorschriften zijn verankerd in de 

beheersverordening Buitengebied Zijpe, gemeente Schagen (Hammink e.a., 2013) . De omvang 

van de bodemingrepen bedraagt 2,5 ha en de diepte van de ingrepen bedraagt meer dan 50 

cm -Mv. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van 

archeologische waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid.  

 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied ligt ten noorden van de Schagerweg en ten westen van de Grote Sloot in Scha-

gerbrug (figuur 1). Op recente topografische kaarten 1:25.000 is deelgebied A afgebeeld als 

grasland met sloten en in het zuidoosten met bebouwing. Het plangebied bestaat uit de deelge-

bieden A en B, bij de actualisatie is enkel deelgebied A meegenomen. Deze bebouwing ligt als 

tweede rij achter een eerste rij bebouwing aan de Grote Sloot (ANWB, 2004; figuur 1) . Recente 

luchtfoto’s uit Google Earth bevestigen dit grondgebruik. Volgens de geraadpleegde topograf i-
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sche kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland (http://www.ahn.nl/) bedraagt de huidige 

maaiveldhoogte in het plangebied ongeveer 0,2 m -NAP.  

 

1.3 Planomschrijving 

In het plangebied is de bouw van een nieuwbouwwijk gepland. Hiertoe zullen bodemingrepen 

plaatsvinden. De exacte omvang en diepte van de ingrepen is nog niet bekend. Voor het huidige 

plangebied staan 40 woningen in de planning, met tuinen, groen, speelplaatsen en watergangen 

met de bijbehorende infrastructuur.  

 

1.4 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of ve r-

wachte archeologische waarden binnen het plangebied aan de hand van bestaande bronnen 

teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Het doel van het veldo n-

derzoek is het toetsen en aanvullen van deze gespecificeerde verwachting. Op basis van de 

onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens 

in hoofdstuk 4 een advies gegeven over de omgang met eventueel aanwezige archeologisch 

relevante geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten.  

 

Onderzoeksvragen: 

1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  

2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?  

3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeolo-

gische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?  

4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?  

5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol  is? 

6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden?  

7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te  

worden omgegaan?  

 

1.5 Kwaliteit 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), beheerd door de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als norm.  

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen  4001 Programma van eisen, 4002 Bureauonderzoek, 

4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig,  

4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.  
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Voorafgaand aan het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring 

aan de toenmalige gemeente Zijpe voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd (8 april 2008).  

 

Voor de in deze notitie genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar tabel 1. Daa r-

naast is achter in dit rapport een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.  
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld 

om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw van de bodem en de 

sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Om een beeld te vormen over het 

voormalige landschap is onder andere gebruik gemaakt van verschillende geologische, geomo r-

fologische en bodemkundige kaarten. Voor informatie omtrent het reliëf in en rondom het plan-

gebied is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl). 

 

Om de bekende archeologische gegevens te inventariseren zijn de beleidsadvieskaart van de 

voormalige gemeente Zijpe (beleidsnota archeologie gemeente Zijpe SCENH-rapport cultuurhis-

torie 26), de gemeente Schagen, de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-

Holland (Hoofdstructuur), Informatiekaart Landschap en Cultuur van de provincie Noord-Holland, 

de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en het Archeologisch Informatie Sys-

teem (Archis II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd.  

 

2.2 Aardkundige situatie 

 

Geo(morfo)logie  

Geologische ontstaansgeschiedenis & Geomorfologie 

In onderstaande beknopte geologische ontstaansgeschiedenis in de Kop van Noord -Holland 

wordt de (chrono-stratigrafische) indeling gehanteerd die door De Mulder & Bosch (1982) is op-

gesteld. Ter verduidelijking zijn tussen haakjes respectievelijk de oude indeling van de RGD en 

de nieuwe indeling van het NITG-TNO (Weerts e.a., 2000) aangegeven.  

 

Rond 3800 voor Chr. Kon de zee alleen via enkele openingen in de kustlijn (de zgn. zeegaten) in 

het achterland doordringen. Via het Zeegat van Bergen -een grote opening in de kustlijn ter 

hoogte van het huidige Bergen- drong een aantal west-oost georiënteerde geulen door in West 

Friesland en de Kop van Noord-Holland.  

Vanuit de geulen werden pakketten zand en klei afgezet. Buiten de invloedssfeer van de g eulen 

vond veenvorming plaats. De sedimenten die in deze perioden werden afgezet, worden gerekend 

tot de Formatie van Naaldwijk, laagpakket van Wormer. Vanaf circa 3000 voor Chr. Verlegden de 

geulen zich geleidelijk naar het zuiden, waardoor het plangebied buiten het sedimentatie-bereik 

kwam te liggen (De Mulder & Bosch, 1982; Van Heeringen & Theunissen, 2001). De sedimenten 

(zand en klei) die in deze periode zijn afgezet, worden ook tot het laagpakket van Wormer ger e-

kend.  

http://www.ahn.nl/
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Rond 2200 voor Chr. Was ten zuiden van het plangebied een grote west-oost georiënteerde geul 

aanwezig. Deze liep echter enkele kilometers ten zuiden van het plangebied. In de omgeving van 

Schagerbrug vond in deze periode dan ook veengroei plaats.  

Rond 1800 voor Chr. Sloot het Zeegat van Bergen en werden de geulsystemen in West-Friesland 

en de Kop van Noord-Holland minder actief. In het plangebied continueerde de veengroei. Op 

het moment dat de laatste geulen verlandden, verdwenen ook deze onder een dik pakket veen. 

In en rond de veenkussens waren alleen nog kleine veenstroompjes actief. Deze voerden het 

water uit de veenkussens af naar lager gelegen delen.  

Rond het begin van de Late Middeleeuwen (ongeveer 1000 jaar na Chr.) nam de invloed van de 

zee weer toe en ontstonden opnieuw gaten in de strandwallenkust. Hierdoor kreeg de zee via 

getijdengeulen weer toegang tot het achterliggende veengebied, waardoor  de natuurlijke draina-

ge van het gebied achter de strandwallen verbeterde. Bovendien werd het veengebied vanaf 

ongeveer de 10
e
 eeuw ontgonnen. Grootschalige ontginning van het veen door de mens en de 

inbraken van de zee leidden ertoe dat de veenkussens dunner werden of zelfs volledig verdwe-

nen. In het plangebied werden de oudere landschappen deels geërodeerd en deels afgedekt.  

Via het Zeegat Zijpe en de veenstroompjes de Zijpe en de Rekere zijn opnieuw mariene sed i-

menten (‘pikklei’ en zeezand) afgezet in het plangebied (Rosing, 1995). De afzettingen van ve r-

moedelijk afgezet vanaf de Lat Middeleeuwen. Deze mariene afzettingen dekken het oude re 

landschap af, maar kunnen dit ook deels geërodeerd hebben. De mariene afzettingen zijn in het 

plangebied zandig.  

 

Deelgebied A bestaat geomorfologisch gezien uit een ingesloten strandvlakte al dan niet met 

vervlakte duinen (Stiboka/RGD, 1981: code 2M40). Bij archeologisch onderzoek ten oosten van 

de Grote Sloot, op de woningbouwlocatie Hoenderpark te Schagerbrug, is vastgesteld dat onder 

een laatmiddeleeuws kleipakket het pre-Romeinse veenpakket en de onderliggende pre-mariene 

afzettingen van daarvoor nog intact aanwezig zijn (Soonius, 2002). Op basis hiervan en op basis 

van de ontstaansgeschiedenis wordt van boven naar beneden de volgende bodemopbouw ve r-

wacht: 

- Mogelijk zandige afzettingen uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd afgezet op een laat-

middeleeuws kleipakket (waarschijnlijk afgezet rond 1200-1500), beide behorende tot 

het Laagpakket van Walcheren.  

- Onder dit kleidek bevindt zich een veenpakket (behorende tot het Hollandveen Laagpak-

ket) waarop in de Romeinse tijd mogelijk bewoning heeft plaatsgevonden. 

- Hieronder bevinden zich waarschijnlijk kleiige afzettingen behorende tot het zogenaam-

de Hauwertcomplex. Dit zijn mariene afzettingen die aan het Zeegat van Bergen gerel a-

teerd zijn. Het Hauwercomplex zou lithostratigrafisch tot de Formatie van Naaldwi jk kun-

nen worden gerekend, maar wordt tegenwoordig niet onderscheiden binnen deze forma-

tie. 
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Het is onbekend welke invloed de zee heeft gehad na het doorbreken van Zeegat Zijpe. Hierdoor 

is het onduidelijk of de laatmiddeleeuwse afzettingen de onderliggende afzettingen alleen heb-

ben afgedekt of (deels) geërodeerd.  

 

Bodem 

De bodem in deelgebied A bestaat uit kalkloze beekeerdgronden: grof zand met (meestal niet 

gerijpte) zavel of klei beginnend tussen 40 en 120 cm beneden maaiveld (-Mv) en een grondwa-

tertrap III* (DLO-SC, 1994: code pZg30r). De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt 

tussen circa 25 en 40 cm –Mv en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) tussen 80 en 120 

cm –Mv.  Een dergelijk gemiddelde grondwaterstand betekent dat naast anorganische archeolo-

gische resten eventueel aanwezige organische archeologische resten (zoals hout en bot) goed 

geconserveerd zullen zijn.  

 

 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Deelgebied A ligt in de Zijpepolder, een droogmakerij. De Zijpepolder is meerdere malen 

getracht in te polderen. In 1597 is de Zijpe voor de laatste keer ingepolderd (Husken, 2006). De 

Zijpepolder is in waterstaattechnische zin een aandijking. Aandijkingen zijn ingepolderde 

aanwassen (Soonius, 2002). Aanwassen, gewoonlijk langgerekt van vorm, zijn aangeslibd tegen 

reeds bestaande bedijkingen; in dit geval de oude Westfriese Omringdijk. Bij het inpolderen 

kreeg elk deel een letter mee. Deelgebied A bevindt z ich binnen polder ‘I’. Op de kruisingen van 

de Grote Sloot en de oost-west georiënteerde wegen (bijvoorbeeld de Schagerweg) ontstonden 

al vrij snel na de bedijking de dorpskernen Sint Maartensbrug, Schagerbrug en Burgerbrug. De 

bewoning vanaf die tijd kent een grote continuïteit met het heden.  

 

De aanleg van droogmakerijen in de Kop van Noord-Holland heeft plaatsgevonden vanaf de 16
e
 

eeuw. Van essentieel belang voor het slagen van deze ondernemingen was de aanwezigheid van 

de Hondsbossche en Pettemer Zeewering tussen Camperduin en Petten (een voorloper van deze 

dijk bestond al in de 15
e
 eeuw) en de Zanddijk tussen Callantsoog en Huisduinen (begin 17

e
 

eeuw), waardoor de invloed van de Noordzee vanuit het westen werd gestopt. De zee kreeg 

minder vat op het buitendijkse gebied ten oosten van deze dijken, waardoor hier sedimentatie 

kon plaatsvinden. Mede dankzij de aanwezigheid van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering 

kon in de 16
e
 eeuw de Zijpe- en Hazepolder worden drooggelegd.  

 

Historisch landgebruik 

Om inzicht te verkrijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd beidt de analyse 

van historische kaarten een goede invalshoek. Op een kavelkaart uit 1600 (husken, 2006) staat 

in deelgebied A geen bebouwing afgebeeld. Het plangebied is vermoedeli jk in gebruik als gras- 

of akkerland. De ‘Kaart van Holland’ uit 1681 van Jacob Aertsz. Colom, de kadastrale minuut uit 
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de periode 1811-1832 en de topografische kaarten uit circa 1850 en 1900 laten in het gebied een 

vrijwel identieke situatie zien (Sijmons & Van Eeghen, 1990; http://watwaswaar.nl; Wolters-

Noordhoff, 1990; Gras & Kersbergen, 2003).  

Alleen op de kadastrale minuut staat aan de zuidrand van deelgebied A een smal gebouwtje 

afgebeeld (figuur 3). Volgens de OAT betreft het geen huis, maar de precieze functie blijft 

onduidelijk. Op geen van de andere geraadpleegde historische kaarten staat in deelgebied A 

bebouwing afgebeeld. Op de geraadpleegde historisch kaarten komt de verkaveling in 

deelgebied A grotendeels overeen met de huidige verkaveling. In het gebied heeft dus geen 

grootschalige herverkaveling plaats gevonden.  

 

Het raadplegen van het cultuurhistorische informatiesysteem KICH (http://www.kich.nl), de CHW 

Noord-Holland (http://noord-holland.nl/chw/) en de molendatabase 

(http://www.molendatabase.nl) heeft geen relevante (aanvullende) informatie opgeleverd. 

Ondanks het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van resten van molens en/of 

molenaarshuizen uit de Nieuwe tijd, is niet uitgesloten dat langs voormalige watergangen nog 

resten van onbekende molens/molenaarshuizen in de bodem aanwezig zijn.  

 

2.4 Archeologie  

Archeologische verwachting 

Op de Archeologische beleids- en verwachtingskaart van de gemeente Schagen ligt het 

plangebied in een zone met een lage verwachting.  

Op de IKAW valt het plangebied in een zone met een lage archeologische verwachting. Deze 

waardering is gebaseerd op de ligging van het plangebied in een strandvlakte, buiten het gebied 

met een getij-inversierug (Deeben, 2008; zie ook www.cultureelerfgoed.nl).  

Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)/Cultuurhistorische Waardenkaart van de 

provincie Noord-Holland is er geen informatie over de archeologische verwachting in het 

plangebied (https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Archeologie).  

 

Bekende archeologische resten 

Over de situatie voorafgaand aan de inpoldering is naast de bovengenoemde on tstaansgeschie-

denis bekend dat in de wijdere omgeving van het plangebied in de Romeinse tijd bewoning heeft 

plaatsgevonden op het veen. Ten zuiden van het plangebied ligt onder andere een ‘terrein van 

archeologische waarde’ met CMA-code 14D-A75 (Monumentennummer 10754; Husken, 2006: 

ZIJP15A). Op dit terrein bevinden zich goed geconserveerde sporen van bewoning uit de Ro-

meinse tijd. Vondsten en grondsporen zijn aangetroffen over een lengte van 200 meter tijdens de 

aanleg van een gasleiding. Hoogste top van de vondstlaag bevindt zich op -1,4 tot -1,6 m NAP. 

Ten zuidoosten van het plangebied ligt een ‘terrein van archeologische waarde’ met CMA -code 

14D-070 (Monumentnummer 10585). Op dit terrein bevinden zich sporen van bewoning uit de 

Romeinse tijd. De diepteligging is bepaald aan de hand van de top van de veenlaag: tussen 60 

en 125 cm –Mv.  

http://watwaswaar.nl/
http://www.kich.nl/
http://noord-holland.nl/chw/
http://www.molendatabase.nl/


 
Plangebied Buitenvaert (kadastrale nummers C 1956, 1957, 1958 en 1981) in Schagerbrug, gemeente Schagen 

(geactualiseerde versie); archeologisch vooronderzoek: actualisatie van een bureau- en inventariserend veld-

onderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 2809 / versie 1, 1 december 2017 [13]  

In ARCHIS staat een archeologische vindplaats geregistreerd uit de directe omgeving van het 

plangebied (grenzend aan het plangebied). Het betreft een ‘terrein van hoge archeologische 

waarde’ met CMA-code 14D129 (Monumentnummer 14941; Husken, 2006: ZIJP30A) dat langs 

de west- en oostzijde van de Grote Sloot ligt. Het betreft de historische dorpskern van Schager-

brug. De begrenzing van deze historische kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 

1849-1859, schaal 1:25.000. Hier kunnen bewoningsporen vanaf het einde van de 16
e
 eeuw 

aanwezig zijn.  

 

Na afronding van het project ZSBV in 2008, zijn er nog 2 onderzoeken gemeld in ARCHIS ten 

zuiden en noordoosten van het huidige plangebied.  

Op ca. 500 m ten zuiden en noordoosten van het plangebied is in 2012 door Sweco een 

bureauonderzoek met inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor graafwerkzaamheden ten 

behoeve van waterberging (Bex, 2013; ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 49759), verspreid 

over 2 deelgebieden. Bij dit onderzoek werd een grotendeels aangetast veen aangetroffen, 

vermoedelijk door waterwerking van de zeearm van de Zijpe en de inpoldering vanaf de 16
e
 

eeuw. Wel is er op het intacte veen, veraard veen gevonden. Vervolgens is er in 2013, in het 

zuidelijke deelgebied een archeologische begeleiding uitgevoerd door RAAP (Ilsen, 2013; 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 56672), voor de middelhoge verwachting van 

archeologische resten uit de Romeinse tijd in de top van het (veraarde) veen. Bij deze 

archeologische begeleiding (protocol opgraven) zijn recentelijk gedempte sloten en off site 

vondsten uit de Nieuwe tijd aangetroffen (ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 422256).  

Op ca. 700 m ten zuiden van het plangebied heeft De Steekproef in 2014 een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd. De verkennende boringen lieten een landschap zien dat nooit 

geschikt is geweest voor bewoning: veen dat is geërodeerd door overstromingen in een 

getijdemilieu (Exaltus, 2014; ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 64486).  

 

2.5 Bodemverstoringen 

In het plangebied zijn in het verleden voor zover bekend geen saneringen uitgevoerd. Wel is er 

een milieukundig onderzoek geweest (informatie opdrachtgever)  waarbij geen vervuiling is ge-

constateerd.  

Zowel op de weergave van het AHN (www.ahn.nl) als op recente luchtfoto’s uit Google Earth 

(http://www.earth.google.com) zijn geen duidelijke hoogteverschillen in deelgebied A waarneem-

baar die kunnen wijzen op ophogen dan wel afgraven van het terrein . 

 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ontstaansgeschiedenis en bekende archeologische vindplaatsen uit 

de omgeving, geldt in deelgebied A een lage verwachting voor het aantreffen van archeologische 

resten uit de perioden tot de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.  
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Gezien de mogelijke aanwezigheid van (veraard) veen in de ondergrond van deelgebied A en het 

voorkomen van vindplaatsen uit de Romeinse tijd (op het veen) uit de wijdere omgeving, geldt 

een middelhoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de Romeinse 

tijd. Het kan gaan om (resten van) nederzettingsterreinen/grafvelden/akkerlagen en/of gebruiks-

voorwerpen. Indien daadwerkelijk aanwezig, bevinden dergelijke archeologische resten zich 

waarschijnlijk in de top van het (veraarde) veen naar verwachting binnen 2 m –Mv. Door de over-

stromingen in de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd is het oudere landschap, en daarmee de even-

tuele bewoningssporen uit eerdere perioden, bedekt geraakt door zand - en/of kleisedimenten 

dan wel (deels) geërodeerd. Indien erosie heeft plaats gevonden dient de middelhoge verwac h-

ting naar beneden te worden bijgesteld.  

 

Op grond van de inpoldering in 1597 wordt wel rekening gehouden met de aanwezigheid van 

archeologische resten uit de Nieuwe tijd. De bewoning vanaf het ontstaan van Schagerbrug in de 

vroege Nieuwe tijd (periode 16
e
-18

e
 eeuw) kent een grote continuïteit met het heden en veel 

archeologische waarden zijn te verwachten onder de huidige bebouwing buiten deelgebied A. 

Voorde aanwezigheid van huisplaatsen uit de Nieuwe tijd geldt dan ook een lage archeologisch 

verwachting. Daarentegen geldt voor lokale archeologische resten uit de Nieuwe tijd een mid-

delmatige archeologische verwachting. Aan de zuidrand van deelgebied A kunnen mogelijk re s-

tanten van een klein gebouwtje uit de Nieuwe tijd worden aangetroffen. De overige te verwachten 

archeologische sporen zullen zich binnen enkele decimeters onder de oppervlakte bevinden en 

kunnen bestaan uit ophogingen, afvalkuilen, waterputten, beerputten, funderingsresten van o n-

bekende molens, slootvullingen, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen. Deze lokale archeol o-

gische resten zijn niet op te sporen met een booronderzoek.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode  

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. Doel van 

het booronderzoek was om de aanwezigheid, diepteligging, intactheid en geschiktheid voor  

bewoning van de desbetreffende archeologisch relevante lagen nader vast te stellen. De 

onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het 

bureauonderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) en het protocol inventari serend 

veldonderzoek uit de KNA versie 3.1.  

 

Tijdens het verkennend booronderzoek in 2008 zijn 11 boringen verricht, in een grid van 60 bij 

70 m verdeeld over 3 noord-zuid georiënteerde raaien (figuur 4). Er is geboord tot maximaal 2,5 

m –Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 

3 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie -instituut, 1989) 

beschreven en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de hoogte 

herleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Het opgeboorde materiaal is in het 

veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, 

vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

 

De gehanteerde methode wordt geschikt geacht voor het bepalen van de intactheid van het 

bodemprofiel, en de geologische opbouw. Deze methode is niet geschikt om de te verwachten 

nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd, verkavelingspatronen, graven en andere zee r lokale 

archeologische resten in kaart te brengen (Tol e.a., 2004).  

 

3.2 Resultaten  

Geologie en bodem 

Tot gemiddeld 0,90 m –Mv is matig fijn tot matig grof, zwak siltig (lichtbruin)grijs zand 

aangetroffen. Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als strandvlakte. De top van het zandpakket 

(tot gemiddeld 0,35 m –Mv) is bruingrijs en humeus (de bouwvoor).  

Het zandpakker gaat vervolgens abrupt over naar een grijze sterk zandige klei met mariene 

schelpfragmenten. Deze klei is geïnterpreteerd als de top van een pakket lagunaire afzettingen. 

Deze bestaan uit een sterk siltige klei met veel dunne zandlagen en enkele detrituslagen. Tussen 

1,5 en 2,0 m –Mv gaat de gelaagde klei in de meeste boringen over naar een zwak siltig, matig 

fijn tot zeer fijn zand met veel dunne kleilagen en enkele detrituslagen. Vervolgens gaat het zand 

weer over in sterk siltige klei al dan niet met zandlagen. De lagunaire afzettingen bevatten 

mariene schelpen of schelpfragmenten van onder andere de Platte slijkgaper, mossel en A likruik. 

In deze pakketten zijn veenbrokken (meestal verslagen veen) aangetroffen. Dit duidt op erosie 

van het veenpakket in (de omgeving van) het plangebied.  
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Alleen in de boringen 3 en 4 is veen aangetroffen. In boring 3 betreft het sterk zandig veen op 

0,5 m –Mv, geïnterpreteerd als verslagen veen. In boring 4 is op 0,85 m –Mv een laag veen van 

25cm, waarschijnlijk mosveen, aangetroffen. De bovengrens en ondergrens is abrupt en met 

name de ondergrens oogt onnatuurlijk. In de onderliggende klei zijn ook geen sporen van wortels 

aangetroffen.  

Waarschijnlijk betreft het een pakket veen dat door erosie is losgeraakt en als geheel weer 

elders bezonken is. Verder is de top van het veen niet veraard.  

 

De verstoringsdiepte bedraagt gemiddeld 0,4 m (minimaal 0,25 m en maximaal 0,9 m) en is 

voornamelijk het gevolg van ploegen (bouwvoor). In de boringen 10 en 11 is de bodem tot 0,7 à 

0,9 m –Mv verstoord, waarschijnlijk als gevolg van de realisatie van de direct aangrenzende 

(voormalige) bebouwing in het verleden (figuur 3).  

 

Archeologie 

Tijdens het veldonderzoek zijn in 4 van de 11 boringen slechts een enkel klein fragment puin en 

steenkool in de bouwvoor en in een verstoorde laag direct onder de bouwvoor aangetroffen. 

Omdat deze zijn waargenomen in de geroerde bovengrond, waarin verder geen archeologische 

indicatoren zijn aangetroffen, vormen ze geen aanleiding om de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats in het plangebied vermoeden.  

 

3.3 Synthese  

De top van het (veraarde) veen waarvoor een middelhoge verwachting gold voor archeologische 

resten uit de Romeinse tijd is niet aangetroffen bij het verkennend booronderzoek uit 2008. De 

verwachting wordt daarom naar beneden toe bijgesteld. De lage verwachting voor archeolo-

gische resten uit de Nieuwe tijd blijft gelijk.  

Aan de zuidrand van deelgebied A kunnen mogelijk restanten van een klein gebouwtje uit de 

Nieuwe tijd worden aangetroffen. De overige te verwachten archeologische sporen zullen zich 

binnen enkele decimeters onder de oppervlakte bevinden en kunnen bestaan uit ophogingen, 

afvalkuilen, waterputten, beerputten, funderingsresten van onbekende molens, slootvullingen, 

gebruiksvoorwerpen gereedschappen. Deze lokale archeologische resten zijn niet op te sporen 

met een booronderzoek. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Onderzoeksvragen 

1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  

De top van het (veraarde) veen waarvoor een middelhoge verwachting gold voor archeolo-

gische resten uit de Romeinse tijd is niet aangetroffen bij het verkennend booronderzoek uit 

2008. Deze verwachting wordt naar beneden toe bijgesteld. De lage verwachting voor archeo-

logische resten uit de Nieuwe tijd blijft gelijk.  

 

2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?  

De bodemopbouw van het plangebied bestaat uit een bouwvoor gevormd in zandige afzettin-

gen geinterpreteerd als strandvlakte op lagunaire afzettingen bestaande uit klei - en zandpak-

ketten met verslagen of verspoelde veenresten.  

 

3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeolo-

gische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?  

Het veen waar archeologische resten aanwezig kunnen zijn is niet aangetroffen. Het booro n-

derzoek geeft een indicatie voor erosie van het veen door getijdewerking.  

 

4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 

Nvt. 

 

5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol is?  

Nee, erosie van het veen geeft aan dat het landschap sterk beinvloed is geweest door geti j-

dengeulen. 

 

6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden?  

Nvt. 

 

7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  

Aan de zuidrand van deelgebied A kunnen mogelijk restanten van  een klein gebouwtje uit de 

Nieuwe tijd worden aangetroffen. De overige te verwachten archeologische sporen zullen zich 

binnen enkele decimeters onder de oppervlakte bevinden en kunnen bestaan uit ophogingen, 

afvalkuilen, waterputten, beerputten, funderingsresten van onbekende molens, slootvullingen, 

gebruiksvoorwerpen gereedschappen. Deze lokale archeologische resten zijn niet op te sp o-

ren met een booronderzoek. 

 

8. Wat is de aard van de aangetroffen archeologische resten ? 
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Nvt. 

 

9. Wat is de diepteligging, dikte en stratigrafische positie van de archeologische laag waarin de 

resten zijn aangetroffen? 

Nvt. 

 

10. Kan op basis van deze archeologische resten de gespecificeerde archeologische verwachting 

worden bijgesteld? 

Het ontbreken van de veenlaag waarin archeologische resten kunnen worden verwacht uit de 

Romeinse tijd, kan de middelhoge verwachting voor deze periode worden bijgesteld naar b e-

neden. De geroerde grond in de strandvlakte-afzettingen geeft geen indicatie dat er een vind-

plaats aanwezig is uit de Nieuwe tijd.  

 

4.2 Conclusies 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen bodemingrepen (paragraaf 1.3), kan 

worden geconcludeerd dat bij de realisering van de plannen vermoedelijk geen archeologische 

waarden zullen worden verstoord.  

 

Op grond van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek voor deelgebied A 

(perceelnummers 1452, 1573, 1574 en 1830) in de gemeente Zijpe een lage verwachting voor 

het aantreffen van archeologische resten uit de perioden tot de Romeinse tijd en de Middelee u-

wen. Voor de Romeinse tijd gold een middelmatige verwachting voor de aanwezigheid van a r-

cheologische resten. Indien daadwerkelijk aanwezig, bevinden dergelijke archeologische resten 

zich waarschijnlijk in de top van het (veraarde) veen naar verwachting binnen  2 m –Mv. 

Door de overstromingen in de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd is het oudere landschap, en daa r-

mee de eventuele bewoningssporen uit eerdere perioden, bedekt geraakt door zand - en/of klei-

sedimenten dan wel (deels) geërodeerd. Op grond van de inpoldering in 1597 diende wel reke-

ning gehouden te worden met de aanwezigheid van archeologische resten uit de Nieuwe tijd. 

Voor de aanwezigheid van huisplaatsen uit de Nieuwe tijd gold een lage archeologische ve r-

wachting.  

Daarentegen gold voor lokale archeologische resten uit de Nieuwe tijd een middelmatige 

archeologische verwachting. Aan de zuidrand van deelgebied A kunnen mogelijk restanten van 

een klein gebouwtje uit de Nieuwe tijd worden aangetroffen. De overige te verwachten 

archeologische sporen zullen zich binnen enkele decimeters onder de oppervlakte bevinden en 

kunnen bestaan uit ophogingen, afvalkuilen, waterputten, beerputten, funderingsresten van 

onbekende molens, slootvullingen, gebruiksvoorwerpen gereedschappen. Deze lokale 

archeologische resten zijn niet op te sporen met een booronderzoek.  

 

Tijdens het veldonderzoek is een zandpakket (geïnterpreteerd als strandvlakte) op een pakket 

lagunaire afzettingen aangetroffen. Een intact veenpakket is niet aangetroffen. Vermoedelijk is 
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dit geërodeerd door de mariene afzettingen, aangezien wel verspoeld en verslagen veen is 

aangetroffen.  

 

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek (ontbreken van (veraard) veen; 

erosieve overgang naar het veen) dient de middelmatige verwachting voor vindplaatsen uit de 

Romeinse tijd te worden bijgesteld naar een lage archeologische verwachting.  

 

4.3 Aanbevelingen 

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van archeol o-

gische resten voor deelgebied A (perceelnummers 1452, 1573, 1574 en 1830) van plangebied 

Buitenvaert in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonde r-

zoek aanbevolen.  

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 

aanmelding van de betreffende vondsten bij het bevoegd gezag (gemeente Schagen) verplicht.  

 

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek dient contact te worden opgen o-

men met de gemeente. Indien u dat wenst, kunnen wij u in dit overleg assisteren.  

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voo r-

genomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumente n-

zorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht 

archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet  

aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en We ten-

schap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).  
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen  

Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd) met ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummers 

(rood) en AMK-terreinen (blauw) op de IKAW/CHS/CHW; inzet: ligging in Nederland.  

Figuur 2. Ligging van het plangebied op de Archeologische beleids- en verwachtingskaart van 

de gemeente Zijpe/Schagen (bron: Hammink, e.a., 2013). 

Figuur 3. Projectie van het plangebied (rode lijn) op de kadastrale minuut uit de periode 1811 -

1832 (bron: http://www.watwaswaar.nl).  

Figuur 4. Boorpuntenkaart. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen.  
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Figuur 4. Boorpuntenkaart. 
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Archeologische perioden

P
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h
is
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e

Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

-6450

- 8640

- 9700

- 35.000

-12.500

- 250.000

-16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen  
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boring: ZSBV-1 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.437, Y: 535.333, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,29, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,29 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

45 cm -Mv / 0,74 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

70 cm -Mv / 0,99 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

90 cm -Mv / 1,19 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, schelpfragment, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

135 cm -Mv / 1,64 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

175 cm -Mv / 2,04 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

200 cm -Mv / 2,29 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dikke zandlagen, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Opmerking: platte slijkgaper 

Einde boring op 250 cm -Mv / 2,79 m -NAP 

 
boring: ZSBV-2 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.497, Y: 535.297, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,42, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,42 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

30 cm -Mv / 0,72 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

50 cm -Mv / 0,92 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

80 cm -Mv / 1,22 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, slap, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

100 cm -Mv / 1,42 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, slap, schelpfragment marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - 
estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: schelpenlaag 

150 cm -Mv / 1,92 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, slap, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

175 cm -Mv / 2,17 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, slap, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 200 cm -Mv / 2,42 m -NAP 



 
Plangebied Buitenvaert (kadastrale nummers C 1956, 1957, 1958 en 1981) in Schagerbrug, gemeente Schagen 

(geactualiseerde versie); archeologisch vooronderzoek: actualisatie van een bureau- en inventariserend veld-

onderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 2809/versie 1, 1 december 2017 

boring: ZSBV-3 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.551, Y: 535.259, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,14, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,14 m -NAP 
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

35 cm -Mv / 0,49 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Opmerking: ZB mogelijk VB 

50 cm -Mv / 0,64 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, veen (niet gedifferentieerd) 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Opmerking: Verslagen veen 

85 cm -Mv / 0,99 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

110 cm -Mv / 1,24 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

135 cm -Mv / 1,49 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

Einde boring op 200 cm -Mv / 2,14 m -NAP 

 
boring: ZSBV-4 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.588, Y: 535.313, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,38, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,38 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: verstoord 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

35 cm -Mv / 0,73 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, spoor plantenresten 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

85 cm -Mv / 1,23 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, mosveen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket 

110 cm -Mv / 1,48 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele kleilagen, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

150 cm -Mv / 1,88 m -NAP 
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - 
estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Opmerking: Alikruik 

200 cm -Mv / 2,38 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Opmerking: VB 

220 cm -Mv / 2,58 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele detritus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Opmerking: VB 

Einde boring op 250 cm -Mv / 2,88 m -NAP 
 
 
 



 
Plangebied Buitenvaert (kadastrale nummers C 1956, 1957, 1958 en 1981) in Schagerbrug, gemeente Schagen 

(geactualiseerde versie); archeologisch vooronderzoek: actualisatie van een bureau- en inventariserend veld-

onderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 2809/versie 1, 1 december 2017 

boring: ZSBV-5 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.527, Y: 535.348, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,41, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,41 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

30 cm -Mv / 0,71 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

70 cm -Mv / 1,11 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

100 cm -Mv / 1,41 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele schelpenlagen, schelp compleet marien, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: alikruik 

110 cm -Mv / 1,51 m -NAP 
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

160 cm -Mv / 2,01 m -NAP 
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

175 cm -Mv / 2,16 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: veenbrok 

Einde boring op 200 cm -Mv / 2,41 m -NAP 

 
boring: ZSBV-6 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.470, Y: 535.387, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,55, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,55 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, veenbrokken, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

40 cm -Mv / 0,95 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

60 cm -Mv / 1,15 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

110 cm -Mv / 1,65 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne detritus- en zandlagen, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: 
lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Opmerking: detrituslaag 1 

Einde boring op 200 cm -Mv / 2,55 m -NAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plangebied Buitenvaert (kadastrale nummers C 1956, 1957, 1958 en 1981) in Schagerbrug, gemeente Schagen 

(geactualiseerde versie); archeologisch vooronderzoek: actualisatie van een bureau- en inventariserend veld-

onderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 2809/versie 1, 1 december 2017 

boring: ZSBV-7 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.502, Y: 535.439, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,35, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,35 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

25 cm -Mv / 0,60 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

70 cm -Mv / 1,05 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

130 cm -Mv / 1,65 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: KOKKEL, VB 

190 cm -Mv / 2,25 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, matig fijn, schelp compleet marien wadplaat, interpretatie: lagunair - 
estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: Gelamineerd 

230 cm -Mv / 2,65 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele detritus- en zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: Gelamineerd 

Einde boring op 250 cm -Mv / 2,85 m -NAP 

 
boring: ZSBV-8 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.561, Y: 535.403, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,32, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,32 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

30 cm -Mv / 0,62 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 

80 cm -Mv / 1,12 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: KOKKELS IN LEVENSPOS. 

120 cm -Mv / 1,52 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 200 cm -Mv / 2,32 m -NAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plangebied Buitenvaert (kadastrale nummers C 1956, 1957, 1958 en 1981) in Schagerbrug, gemeente Schagen 

(geactualiseerde versie); archeologisch vooronderzoek: actualisatie van een bureau- en inventariserend veld-

onderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 2809/versie 1, 1 december 2017 

boring: ZSBV-9 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.613, Y: 535.353, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,38, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,38 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor 

25 cm -Mv / 0,63 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, veenbrokken, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken 
Opmerking: verslagen veen 

40 cm -Mv / 0,78 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

70 cm -Mv / 1,08 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

90 cm -Mv / 1,28 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne detritus- en zandlagen, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair 
- estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: kwelder , enkele detrituslaag, alikruik 

155 cm -Mv / 1,93 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 200 cm -Mv / 2,38 m -NAP 

 
boring: ZSBV-10 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.652, Y: 535.273, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,33, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,33 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: interpretatie: verstoord 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 
Opmerking: steenkool 

70 cm -Mv / 1,03 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig grof, schelp compleet marien wadplaat 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

90 cm -Mv / 1,23 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

120 cm -Mv / 1,53 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 
Opmerking: akikruik, wadslak, mossel 

150 cm -Mv / 1,83 m -NAP 
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne detritus- en zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

200 cm -Mv / 2,33 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd 

Einde boring op 250 cm -Mv / 2,83 m -NAP 
 
 
 



 
Plangebied Buitenvaert (kadastrale nummers C 1956, 1957, 1958 en 1981) in Schagerbrug, gemeente Schagen 

(geactualiseerde versie); archeologisch vooronderzoek: actualisatie van een bureau- en inventariserend veld-

onderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 2809/versie 1, 1 december 2017 

boring: ZSBV-11 
beschrijver: RBD/SK, datum: 16-6-2008, X: 112.584, Y: 535.231, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: 0,03, 
referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Zijpe, plaatsnaam: Schagerbrug, opdrachtgever: USP Vastgoed bv, uitvoerder: RAAP West 

0 cm -Mv / 0,03 m +NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn 
Bodemkundig: interpretatie: verstoord 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

50 cm -Mv / 0,47 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, grijs, zandbrokken, matig grof, spoor plantenresten 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord 
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald) 

70 cm -Mv / 0,67 m -NAP 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

130 cm -Mv / 1,27 m -NAP 
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veenbrokken, matig grof 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

150 cm -Mv / 1,47 m -NAP 
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm) 
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele kleilagen, schelpfragment, spoor plantenresten, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen 
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 

Einde boring op 200 cm -Mv / 1,97 m -NAP 
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1 Inleiding 
 
Buitenvaert BV realiseert in Schagerbrug het project Buitenvaert. Hier wordt op 
een braakliggend perceel zonder bomen en bebouwing een kleine woonwijk 
gerealiseerd. 
In dit kader dienen eventuele effecten van de realisatie getoetst te worden aan de 
natuurwetgeving. 
 
 

 
Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie 

 
Groot Eco Advies heeft in opdracht van Buitenvaert BV op 8 november 2107 een 
veldbezoek afgelegd om de situatie ter plaatse te beoordelen. In deze rapportage 
worden de resultaten van het veldbezoek weergegeven en de eventuele effecten 
van de ruimtelijke ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. 
 

Toetsing Wet natuurbescherming 
De toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming heeft concreet de 
volgende twee oogmerken: 

• Aannemelijk maken dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied niet worden aangetast. Het begrip ‘natuurlijke kenmerken’ moet 
worden gerelateerd aan de instandhoudings-doelstellingen voor het 
gebied: ze hebben te maken met de ecologische functies. 

• Aannemelijk maken dat een verslechtering van de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van 
soorten, niet optreedt. 
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De Wet natuurbescherming beschermt ook een aantal aangewezen dier- en 
plantensoorten. Bij ruimtelijke ingrepen dient te worden beoordeeld of er sprake 
is van negatieve effecten op beschermde dier- en plantensoorten.  

 

Toetsing EHS/NNN en weidevogelleefgebied 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van (inter-) 
nationaal belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen. Voormalig 
staatssecretaris Dijksma introduceerde in 2014 de term NatuurNetwerk Nederland 
(NNN) om de term 'Ecologische Hoofdstructuur' (EHS) te vervangen. In de wet heet 
het NNN nog steeds de Ecologische Hoofdstructuur (EHS.  
De NNN/EHS-toetsing dient om vast te stellen of de plannen het ‘behoud, herstel 
en ontwikkeling van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS’ in de weg 
staan. De toetsing heeft als oogmerk:  

• Aannemelijk te maken dat geen significant negatief effect optreedt op deze 
kenmerken. Belangrijke criteria waar deze toetsing op toespitst zijn 
‘kwaliteit’, ‘areaal’ en ‘samenhang’ van het NNN/EHS-gebied. 
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2 Natuurwetgeving en -beleid 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. In deze wet 
zijn de oude Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet 
samengevoegd tot één Natuurwet. 
 
Uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde 
dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. In de praktijk betekent dit 
dat bij een ruimtelijke ingreep of voorgenomen activiteit bekeken moet worden of 
er sprake is van effecten of beschermde dieren en planten (soortenbescherming) 
en in bepaalde gevallen op natuurgebieden (gebiedsbescherming). 
 
Gebiedsbescherming 
Ligt een locatie waar een ruimtelijke ingreep of voorgenomen activiteit plaats vindt 
in of in de buurt van een Natura 2000 gebied dan is een toetsing in het kader van 
de Wet natuurbescherming nodig. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de 
te beschermen waarden van (het) betreffende Natura 2000-gebied(en) dient 
beoordeeld te worden of en welke effecten er (mogelijk) aanwezig zijn. 
 
Soortbescherming 
Om te bepalen of een ontheffing nodig is of dat er gebruik kan worden gemaakt 
van een vrijstelling wordt het stappenschema op pagina 6 doorlopen. 
 
Met de Wet natuurbescherming is de bevoegdheid voor het verlenen van 
ontheffingen en vrijstellingen in principe bij de provincie komen te liggen. 
Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet 
natuurbescherming. Is er sprake van een locatie gebonden activiteit met gevolgen 
voor wettelijk beschermde dier- en plantensoorten, moet ofwel een natuurtoets 
deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning, 
ofwel er wordt voorafgaand aan de activiteit apart een ontheffing aangevraagd. 
Het is aan de gemeente om te beoordelen of de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager apart ontheffing heeft 
aangevraagd. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke toetsing al dan niet 
een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.  
 
Beschermingsregimes 
De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: 
1. Soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. Soorten van de Habitatrichtlijn, het verdrag van Bern en het verdrag van Bonn; 
3. Andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. 
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten 
voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels zijn beschermd. 
Daarnaast zijn ongeveer 230 andere soorten beschermd. 
 
 

 
 



 

7 
 

 
  Stroomschema soortenbescherming 
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Om af te wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet 
aan drie criteria te worden voldaan: 
1. Er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling; 
2. Tegenover de afwijking van het verbod moet een in de wet genoemd belang 

staan; 
3. De ingreep ma geen afbreuk doen aan de instandhouding van de soort. 

 

Vrijstelling regelgeving 
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij 
handelingen met gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten. In de wet zijn 
vormen van vrijstelling opgenomen, zoals de gedragscode, een programmatische 
aanpak of via de provinciale verordening. Uiteraard dienen deze te voldoen aan 
bovenstaande criteria. 
 
 
Verbodsbepalingen 
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3 Werkwijze 
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht door middel van een 
bronnenstudie en een veldbezoek. 
 

Bureaustudie 
Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en (waar 
mogelijk) regionale bronnen met betrekking tot de verspreiding van beschermde 
planten en diersoorten. 
 

Veldonderzoek 
Het eerste veldbezoek is op 8 november 2017 door J. Groot uitgevoerd.  
De weersomstandigheden tijdens het bezoek waren redelijk: zonnig, droog, 
bewolkt en globaal 12 graden boven nul. 
 
Het veldbezoek was verkennend van aard, waarbij op basis van de summiere 
resultaten van de bureaustudie en de aanwezige terreintypen het voorkomen van 
beschermde planten en diersoorten is vastgesteld, of op basis van jarenlange 
velddeskundigheid is ingeschat. 
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4 Beschermde soorten en 
effectbeoordeling 

 
De locatie Buitenvaert in Schagerbrug ligt momenteel braak. Bebouwing en bomen 
ontbreken. Het betreft een grasland van een voormalig veeteeltbedrijf met 
manege omringd door sloten.  Het perceel wordt af en toe gemaaid.  
 
 

 
Zuidelijk deel van het perceel met op de achtergrond de bebouwing langs de Groote Sloot 

 

4.1 Flora 
Op de locatie zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. Voor 
beschermde plantensoorten zijn geen geschikte groeiplaatsen aangetroffen. 
 

4.2 Vogels 
Het perceel is ongeschikt voor jaarrond beschermde soorten als uilen, Buizerd, 
Huismus en Gierzwaluw. Potenties en geschikte verblijfplaatsen zijn afwezig, 
doordat bebouwing en bomen ontbreken. Op het graslandperceel kan in potentie 
een enkele weidevogel broeden. Een gerichte broedvogelinventarisatie leverde in 
2016 welgeteld 1 nest van Scholekster op.  
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4.3 Amfibieën, reptielen en vissen 
In de aangrenzende sloot kunnen algemene, beschermde soorten als Bruine kikker, 
Gewone pad en Groene kikker voorkomen. Groene kikker werd in 2016 tijdens de 
broedvogelinventarisatie roepend gehoord. Genoemde soorten zijn via de 
provinciale verordening vrijgesteld.  
De sloot zijn in potentie geschikt voor de Rugstreeppad. De biotoop is voor deze 
soort ter plaatse aanwezig. Tijdens een veldinventarisatie in 2008 werd de soort 
niet aangetroffen. Er zijn geen recente waarnemingen van de Rugstreeppad uit de 
omgeving bekend. Toch kan de aanwezigheid van deze pioniersoort niet worden 
uitgesloten. Er is geschikt biotoop voor de soort aanwezig. 
 
Beschermde vissoorten worden in de sloot niet verwacht. De sloot is in 2010 met 
behulp van schepnet en elektrovisserij bemonsterd. Toen werd slechts 
Tiendoornige stekelbaars aangetroffen.  
 
Voor de Ringslang is het perceel ongeschikt. Daarnaast ligt het verspreidingsgebied 
van deze soort te ver weg van de locatie. 
 

4.4 Zoogdieren 
Vleermuizen kunnen boven het perceel foerageren. De locatie maakt onderdeel uit 
van een groter foerageergebied. De omstandigheden op de locatie zelf zijn 
marginaal. 
 
Omdat bebouwing en bomen (met holtes) ontbreken zijn verblijfplaatsen afwezig. 
De locatie maakt geen onderdeel uit van een vliegroute. 
 
De beoogde werkzaamheden zullen geen negatieve effecten op de foeragerende 
vleermuizen veroorzaken.  
 
Op het terrein kunnen algemene muizensoorten voorkomen. De soorten zijn 
krachtens de provinciale verordening (PRV) vrijgesteld.  Geschikte verblijfplaatsen 
voor kleine marters zijn niet aangetroffen. Geschikt biotoop ontbreekt totaal. Wel 
kunnen deze soorten in het bestaande bebouwingslint van de Groote Sloot 
voorkomen. 
 

4.5 Ongewervelden 
De locatie is ongeschikt voor ongewervelden als beschermde vlinders. Geschikt 
biotoop voor beschermde soorten ontbreekt. 
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5 Gebiedsbescherming 
 
Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen 
De locatie ligt niet in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied. Gezien de 
afstand (4 kilometer) tot het Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen 
zijn de meeste effecten op voorhand uit te sluiten.  
Op het vlak van stikstofdepositie kunnen effecten niet op voorhand worden 
uitgesloten. Daarvoor dient een gedetailleerde berekening met het programma 
Aerius te worden gemaakt, waarbij het effect op stikstofgevoelige habitats wordt 
bepaald.  
 
 

NatuurNetwerk Nederland 
De locatie ligt in niet de omgeving van delen van het NatuurNetwerk Nederland. 
Er zijn daardoor geen effecten op NNN-gebied. 
 

 
Delen van NNN (rood) en de planlocatie (blauwe stip) 

 

Weidevogelleefgebied 
De planlocatie ligt in weidevogelleefgebied. In dit kader is in 2016 een 
weidevogelinventarisatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat op het perceel slechts een 
nest van Scholekster aanwezig was. Conclusie van dit onderzoek is dat het perceel 
geen grote betekenis en waarde heeft als Scholeksterleefgebied. Op basis van dit 
onderzoek heeft de opdrachtgever overleg gevoerd met de provincie Noord-
Holland. De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag in deze.   
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Weidevogelleefgebied met daarin de locatie (rode stip)  
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6 Conclusies 
 
Beschermde soorten 
Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat het bouwplan geen 
negatieve effecten heeft op beschermde soorten. 
Wel dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van de 
weidevogels. 
Een soort die wel kan opduiken is de Rugstreeppad. Nader onderzoek kan de aan-  
of afwezigheid van de soort aantonen. 
 

Gebiedsbescherming 
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op de gebieden die onder de 
gebiedsbescherming van Natura 2000 en NNN vallen. 
Omdat de planlocatie in weidevogelleefgebied ligt is nader overleg met de 
provincie noodzakelijk om vergunning te verkrijgen.  
 

Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt om nader onderzoek naar de Rugstreeppad uit te voeren. Dit 
kan door middel van 3 luisterrondes in de periode half april-begin augustus. 
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Bijlage 8 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S6Qo9FLQVYGP (22 januari 2018)

pagina 1/11



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

HzA stedebouw & landschap Schagerweg,  Schagerbrug

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woningbouwlocatie Buitenvaert S6Qo9FLQVYGP

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

22 januari 2018, 00:09 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 109,51 kg/j 109,51 kg/j

NH3 - < 1 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Ontwikkeling 40 woningen.
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Anders... | Anders...

- -
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Locatie
Situatie 2

Emissie
Situatie 2

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer richting Schagerbrug
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,46 kg/j

Bron 2
Plan | Plan

- 13,74 kg/j

Bron 3
Plan | Plan

- 4,44 kg/j

Bron 4
Plan | Plan

- 7,33 kg/j

Bron 5
Plan | Plan

- 26,00 kg/j

Bron 6
Plan | Plan

- 42,43 kg/j

S6Qo9FLQVYGP (22 januari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 7
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 5,11 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectverschil Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 112536, 535345
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 2,8 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie
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Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam Wegverkeer richting
Schagerbrug

Locatie (X,Y) 112529, 535240
NOx 10,46 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 250,0 NOx
NH3

7,33 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

10,0 NOx
NH3

3,13 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 112536, 535345
NOx 13,74 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Appartement

Woongebied
Buitenvaert

4,0 NOx 4,44 kg/j

Woningen
(nieuwbouw):
Tussenwoning

Plan Buitenvaert 6,0 NOx 9,30 kg/j

S6Qo9FLQVYGP (22 januari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 112537, 535345
NOx 4,44 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Appartement

Plan Buitenvaert 4,0 NOx 4,44 kg/j

Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 112536, 535346
NOx 7,33 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Hoekwoning

Plan Buitenvaert 4,0 NOx 7,33 kg/j

Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 112536, 535347
NOx 26,00 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw): Twee-
onder-één-kap

Plan Buitenvaert 12,0 NOx 26,00 kg/j

S6Qo9FLQVYGP (22 januari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Naam Bron 6
Locatie (X,Y) 112536, 535347
NOx 42,43 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Plan Buitenvaert 14,0 NOx 42,43 kg/j

Naam Bron 7
Locatie (X,Y) 112169, 535461
NOx 5,11 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 16,0 NOx
NH3

1,33 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

4,0 NOx
NH3

3,78 kg/j
< 1 kg/j

S6Qo9FLQVYGP (22 januari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Stikstofdepositie huidige situatie 
 

  
Stikstofdepositie als gevolg van beoogde ontwikkeling  
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1 Inleiding 
 
In Schagerbrug ontwikkelt Buitenvaert bv het woningbouwplan Buitenvaert. Ten 
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing is een quick scan uitgevoerd (Groot Eco 
Advies,2017). Uit de quick scan bleek dat mogelijk de Rugstreeppad in het 
plangebied voorkomt.  
 
Door Buitenvaert bv is aan Groot Eco Advies opdracht verleend om een 
inventarisatie uit te voeren naar de mogelijke aanwezigheid van de Rugstreeppad 
in het plangebied.  
 

 
Luchtfoto met daarop de ligging van het onderzoeksgebied (plangebied en 
invloedzone) 
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2 Methode en veldbezoeken 
 

Rugstreeppad 
Het doel van het onderzoek was het inzicht verkrijgen in de aan- of afwezigheid van 
de Rugstreeppad. Het is uitgevoerd conform de soortinventarisatie-protocollen in 
het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017) (Netwerk Groene 
Bureaus, 2017). 
 
De soortinventarisatie-protocollen in het kader van de Wet natuurbescherming 
(versie juli 2017) beschrijft in het kader van onderzoek naar voortplantingsbiotoop 
als methode het tijdens drie bezoeken luisteren naar roep/koor activiteit in de 
periode half april t/m mei (juni) en half juni-begin augustus voor. Minimaal 1 
bezoek moet liggen in de periode half april t/m mei. Ook de weersomstandigheden 
zijn bepalend: relatief warme, broeierige avonden/nachten, bij voorkeur na regen. 
Het tijdstip van onderzoek start vanaf 1 uur na zonsondergang tot 2 uur voor 
zonsopkomst. 
 
Aanvullend kan worden gezocht naar eisnoeren, larven en juvenielen met behulp 
van schepnet. 
  

Ronde Datum Bezoektijden Vochtigheid  

1 10 april 22.50-00.00 Redelijk Luisteren 

2 26 juni 02.15-03.30 Licht Luisteren 

3 06 juli Overdag n.v.t. Larven, juvenielen en snoeren 

4 27 juni 00.30-01.45 Licht Luisteren 
Tabel met bezoekgegevens 
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3 Resultaten 
 

Rugstreeppad 
 
10 april 2018 (luisteren) 
Tijdens deze ronde werden geen waarnemingen verricht van roepende mannetjes 
Rugstreeppad. Wel waren er al Groene kikkers actief.  
 
26 juni 2018 (luisteren) 
Tijdens een warme, vochtige avond werd het tweede bezoek afgelegd. Wederom 
werden geen roepende rugstreeppadden waargenomen. Ook werden geen 
juvenielen, larven of eisnoeren gezien. Wel waren groene kikkers actief. 
 
27 juni 2018 
Er werden geen larven of juvenielen van de Rugstreeppad gevangen. Ook werden 
geen eisnoeren gezien. Als bijvangst kunnen worden vermeld: larven van de 
Groene kikker (enkele), enkele juveniele Groene kikkers en stekelbaarsjes (enkele). 
Ook waren de volwassen Groene kikkers regelmatig aanwezig. 
 

 
Larf van Groene kikker 

 
6 juli 2018 (luisteren) 
Ook tijdens deze ronde werden geen roepende mannetjes Rugstreeppad 

waargenomen. Wederom waren Groene kikkers actief. 
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4 Conclusies 
 
Tijdens de bezoeken zijn geen Rugstreeppadden waargenomen. Hoewel in de 
wijdere omgeving aanwezig, is de Rugstreeppad op de onderzoekslocatie niet 
aangetroffen.   
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Woningbouw Schagerbrug en weidevogelleefgebied 

   

NatuurBeleven bv Bouwlocatie Schagerbrug 1 

Woningbouw Schagerbrug en 

weidevogelleefgebied 

Mogelijke verstoring 

Juridische beperking 
USP Vastgoed B.V. is van woningen te bouwen in Schagerbrug op het perceel langs de Schagerweg en 

de Grote Sloot. Deze locatie is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland  aangewezen 

als weidevogelleefgebied. Dit betekent dat bouw hier niet mogelijk is tenzij er sprake is van groot 

maatschappelijk belang en er geen alternatieven zijn. Relevant is ook de vraag of er daadwerkelijk 

verstoring verwacht moet worden 

bouwlocatie 
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Screen print PRV met in groen weidevogelleefgebied 

De provincie maakt onderscheidt in twee typen weidevogelleefgebied. Naast het standaard 

weidevogelkerngebied, vooral gericht op de grutto, is er het scholeksterleefgebied. Dit zijn gebieden 

waar de grutto niet in hoge aantallen voorkomt en de bescherming zich richt op andere soorten, met 

name de scholekster. In dit geval is sprake van een scholeksterleefgebied. 

 

Locatie ligt niet in of nabij weidevogelkerngebied 
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Locatie lig in scholeksterleefgebied. 

 

Mogelijke verstoring 
Relevant is te onderzoeken of het ontwikkelen van dit bouwperceel tot verstoring leidt van 

weidevogels. De bouwlocatie ligt in een relatief kleine hoek van de polder met veel bomen en 

gebouwen er omheen. De maximale afstand tot de rond is ongeveer 300 meter in het midden van het 

gebied.  Sovon stelt dat De verstoringsafstand van boomgroepen ongeveer 250 meter en die van 

gebouwen 175 meter bedraagt.1 Dit betekent dat een groot deel van dit deelgebied onder invloed staat 

van verstorende objecten. In hoeverre dit de vogels daadwerkelijk verstoort, is niet bekend. 

                                                     
1
 https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/VogelNieuws_2009_april_4-5_Teunissen.pdf p.1 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/VogelNieuws_2009_april_4-5_Teunissen.pdf
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Verstoring door bomen en gebouwen in de huidige situatie. 
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Helrood: extra verstoring door gebouwen (en geen bomen). 

Het bebouwen van het terrein tot aan de randen leidt theoretische tot minimale vergroting van de 

bestaande verstoring.  

Daadwerkelijke aanwezigheid van broedende weidevogels in dit gebied is niet bekend. Indien het 

gebied in 2016 in april/mei op weidevogels onderzocht wordt, is hierover meer te zeggen.  
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Conclusies 
1. De weidevogelpopulatie in het gebied is niet bekend. Om de status van scholeksterleefgebied te 

rechtvaardigen mag een relatief hoge dichtheid aan scholekster worden verwacht. We adviseren 

nader onderzoek om vast te stellen of dit inderdaad het geval is. Nader onderzoek zal ook leiden tot 

duidelijkere uitspraken m.b.t. de mogelijk invloed van het ontwikkelen van dit bouwblok op de 

vogels. 

2. Het bebouwen van dit bouwblok zal niet of nauwelijks leiden tot een theoretische vergroting van de 

bestaande verstoring indien: 

 Er geen bomen aan de buitenzijde van het bouwblok komen; 

 De noordwestpunt van het kavel open blijft. 

 

Advies 
1. In het voorjaar doormiddel van vijf veldonderzoeken de nesten en kuikens van de weidevogels in 

kaart brengen en analyseren in relatie tot de theoretische actuele en toekomstige verstoorde zones. 

Dat er in de praktijk sprake kan zijn van "netto geen verstoring" is een mogelijkheid. 

2. Is het zinvol een compensatieplan uit te werken, dan kan dat goed vorm worden gegeven in samen 

werking met de  Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Hollands Noorden. 
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1 Inleiding 
 
USP Vastgoed bv heeft het voornemen op een perceel aan Schagerweg woningen 
te bouwen. De beoogde locatie “Achter de Grote Sloot” ligt in 
Scholeksterleefgebied. Het is de vraag in hoeverre het perceel wordt gebruikt door 
weidevogels en in hoeverre het ontwikkelen van het bouwperceel leidt tot 
verstoring van weidevogels (Natuurbeleven, 2016). 
 
HzA heeft namens USP Vastgoed Groot Eco Advies opdracht verleend om de locatie 
nader op de aanwezigheid van weidevogels onderzoeken. 
 

 
Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie 
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2 Methode en veldbezoeken 
 
Het perceel bestaat uit zandgrond begroeid met grassen als Fioringras, Gewoon 
struisgras, Veldbeemdgras, ruw Beemdgras, Geknikte vossenstaart en Gestreepte 
witbol. Er zijn weinig kruiden aanwezig. Op het perceel zijn 0,5 meter diepe 
greppels aanwezig. Op één plek is de grond vergraven (zie kaftfoto). 
 
In het kader van de weidevogelinventarisatie zijn 5 bezoeken afgelegd. Tijdens het 
bezoek is eerst met behulp van een verrekijker het perceel afgezocht op aanwezige 
weidevogels. Nadat deze in kaart waren gebracht is het perceel doorlopen op zoek 
naar eventuele nesten om deze op locatie in te meten met behulp van GPS. 
 

ronde datum bezoektijden bewolking wind temp opmerking 

1 09-04 07.15-07.50 licht 1 4,5 geen 

2 24-04 07.05-07.50 licht, soms motregen 2 4 geen 

3 10-05 06.45-07.45 licht 1 15 geen 

4 27-05 05.40-06.35 licht 1 10 geen 

5 10-06 07.00-08.10 licht 1 13 gemaaid 

Tabel met bezoekgegevens 
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3 Resultaten 
 
Ronde 1 
Tijdens de eerste ronde bevonden zich op het perceel naast enkele Zwarte kraaien 
en een Ekster een solitaire Kievit en een paartje foeragerende Scholekster. Het 
paartje Scholekster foerageerde ter hoogte van de vergraving.  
De Kievit was slechts kort op het perceel aanwezig en vertrok na tien minuten naar 
het aangrenzende bollenperceel.  
Het paartje Scholekster verliet de locatie vijf minuten later en vertrok ook naar het 
bollenperceel. Verdere activiteiten werden niet waargenomen. Het doorkruisen 
van het perceel leverde geen indicaties op voor nesten. 
 
 
Ronde 2 
Ook tijdens de tweede ronde waren enkele Zwarte Kraaien aanwezig op het 
perceel. Bij de vergraving werd door één exemplaar Scholekster gedurende het 
bezoek gefoerageerd. Kievit werd niet waargenomen. 
Tijdens het bezoek viel een enkele keer wat motregen. Het aflopen van het perceel 
leverde geen waarnemingen van nesten of anderszins op. 
 
 
Ronde 3 
Tijdens de derde ronde foerageerden er drie Scholeksters op het perceel. Twee 
exemplaren hielden zich bij de vergraving op. Het derde exemplaar bevond zich 
nabij het aangrenzende bollenveld. 
Hier verscheen ook halverwege het bezoek een Kievit, die na vijf minuten weer 
vertrok. Het aflopen van het perceel leverde geen waarnemingen op. Er bevonden 
zich dit keer geen Zwarte kraaien op het perceel. Wel waren enkele Eksters 
aanwezig. 
 
 
Ronde 4 
Tijdens de vierde ronde werden tegen de bebouwing twee Eksters en één Zwarte 
Kraai waargenomen. Scholekster en Kievit ontbraken in deze ronde.  
Tijdens het doorkruisen van het perceel werd een nest van de Scholekster 
aangetroffen. Het bevatte twee eieren. Er werden geen tekenen van het ouderpaar 
waargenomen. De eieren voelden wel warm aan, wat erop duidt dat de eieren wel 
bebroed werden. 
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Ronde 5 
Tijdens de vijfde en laatste ronde bleek het gehele perceel gemaaid. Op het gehele 
perceel was geen enkele vogel te ontdekken. Bij de controle van het perceel bleek 
het nest van de Scholekster verdwenen. Of het legsel succesvol is geweest kan niet 
worden vastgesteld.  
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4 Conclusies 
 
Uit de resultaten per ronde kan geconcludeerd worden dat op het perceel dit jaar 
één paar Scholekster heeft gebroed. Verder hebben geen weidevogels op het 
perceel gebroed of hun territorium gehad. Er mag geconcludeerd worden dat het 
perceel geen grote betekenis en waarde heeft in het kader van de functie van 
scholeksterleefgebied. Dit ligt in de lijn met en onderbouwt de eerdere, voorlopige 
veronderstelling dat het perceel als gevolg van de invloed van verstorende 
objecten als bomen en bebouwing waarschijnlijk geen hoge dichtheid aan 
Scholekster zal kennen en dat het woningbouwproject “netto geen verstoring” tot 
gevolg heeft (Natuurbeleven, 2016). 
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1 Inleiding 
 
USP Vastgoed bv heeft het voornemen op een perceel aan de Schagerweg 
woningen te bouwen. De beoogde locatie “Achter de Grote Sloot” ligt in 
Scholeksterleefgebied. Het is de vraag in hoeverre het perceel en aangrenzende 
percelen worden gebruikt door weidevogels en in hoeverre het ontwikkelen van 
het bouwperceel leidt tot verstoring van weidevogels (Natuurbeleven, 2016). 
 
In 2017 is het perceel op het voorkomen van weidevogels onderzocht. Uit dat 
onderzoek is gebleken dat op het perceel in 2017 één paar Scholekster heeft 
gebroed (Groot Eco Advies, 2017).  
 
HzA heeft namens USP Vastgoed Groot Eco Advies in 2018 opdracht verleend om 
de locatie en aangrenzende percelen nader op de aanwezigheid van weidevogels 
onderzoeken. 
 

 
Luchtfoto met daarop de ligging van de onderzochte locatie en aangrenzende 
percelen 
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2 Methode en veldbezoeken 
 
Het te bebouwen perceel bestaat uit zandgrond begroeid met grassen als 
Fioringras, Gewoon struisgras, Veldbeemdgras, ruw Beemdgras, Geknikte 
vossenstaart en Gestreepte witbol. Er zijn weinig kruiden aanwezig. Op het perceel 
zijn 0,5 meter diepe greppels aanwezig. Op één plek is de grond vergraven (zie 
kaftfoto). Het perceel is ten opzichte van 2017 niet veranderd. Wel is er meer 
begroeiing. 
 
De aangrenzende percelen betreffen kleine graslandperceeltjes (waarop onder 
andere een ijsbaan) en akkers met bollen en groentes. 
 

 
 
In het kader van de weidevogelinventarisatie zijn 5 bezoeken afgelegd. Tijdens het 
bezoek is eerst met behulp van een verrekijker de betreffende percelen afgezocht 
op aanwezige weidevogels. Nadat deze in kaart waren gebracht is het te bebouwen 
perceel doorlopen op zoek naar eventuele nesten om deze op locatie in te meten 
met behulp van GPS. De aangrenzende percelen zijn in verband met toegang niet 
betreden. 
 

ronde datum bezoektijden bewolking wind temp opmerking 

1 06-04 09.15-11.15 licht 3 14 geen 

2 18-04 08.45-10.30 licht 0 19 geen 

3 04-05 07.00-08.45 licht 1 9 geen 

4 21-05 06.40-08.35 licht 1 13 geen 

5 09-06 06.15-08.30 licht 1 13 geen 

Tabel met bezoekgegevens 
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3 Resultaten 
 
Tijdens alle rondes waren op het perceel en aangrenzende percelen Zwarte 
kraaien, Eksters, Kauwtjes en meeuwen aanwezig.  
 
Ronde 1 
Tijdens de eerste ronde bevonden zich op het perceel twee solitaire Kieviten. Ook 
op de percelen ten noorden van het te bebouwen perceel bevonden zich niet 
gepaarde exemplaren van Kievit en Scholekster. Langs een sloot in het westen werd 
een Bergeend waargenomen. 
 
Ronde 2 
Tijdens de tweede ronde was een paartje Scholekster territoriaal aanwezig op het 
te bebouwen perceel. Een nest werd tijdens betreding van het perceel niet 
gevonden. In de oever van de vergraving had een Knobbelzwaan een nest met vier 
eieren. 
Op de akker in het noorden waren twee paar Scholekster aanwezig. Op het 
bollenperceel in het westen was een paartje Scholekster aanwezig. 
 

 
 
Ronde 3 
Tijdens de derde ronde waren een paartje Scholekster en een paartje Kievit 
broedend op het te bebouwen perceel aanwezig. 
De akker in het noorden werd geploegd in ingeplant met groente. De weidevogels 
waren hier verdwenen. Op de ijsbaan werd een foeragerende Gele kwikstaart 

waargenomen. Op het bollenperceel broedden twee paar scholekster en een 
paartje Kievit. Een aardige waarneming was een foeragerende Zilverreiger. 



 

7 
 

Ronde 4 
Tijdens de vierde ronde werden op dezelfde plek een paar scholekster en een paar 
Kievit aanwezig op het te bebouwen perceel. 
Op het bollenperceel waren de weidevogels verdwenen. Ook op de groenteakker 
werden geen broedende vogels waargenomen. Wel was op de ijsbaan een 
broedend paartje Scholekster aanwezig. 
 
Ronde 5 
Tijdens de vijfde en laatste ronde waren het paartje Scholekster en het paartje 
Kievit alarmerend aanwezig. Van beide paartjes werden jongen gezien. 
Ook het paartje Scholekster op de ijsbaan was nog aanwezig en alarmerend. Jongen 
werden hier niet gezien. 
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4 Conclusies 
 
Territoria 
Op het te bebouwen perceel waren 1 paar Kievit en 1 paar Scholekster aanwezig, 
terwijl op de aangrenzende percelen 1 paar Kievit en 2 paar Scholekster aanwezig 
waren. 
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Bijlage 13 



 

ST\ASD\20938088.4 

OVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 1 LID 3 JO ARTIKEL 5 
UITVOERINGSREGELING NATUURCOMPENSATIE NOORD-HOLLAND 

Partijen 

1. de besloten vennootschap Buitenvaert B.V., statutair gevestigd te Hoorn, ingeschreven in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59291477 en 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.T.A. van Excel ("Buitenvaert"); 

2.  de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Schagen, gevestigd te Schagen, op grond van 
het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C.J. 
Beemsterboer in de hoedanigheid van wethouder der Gemeente Schagen en aangewezen 
door de burgemeester mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen om haar te 
vertegenwoordigen en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders van @@@, met kenmerk @@@ (de "Gemeente"); en 

3.  de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Noord-Holland, gevestigd te Haarlem, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [@@@de commissaris van de koning de heer J.W. 
Remkes / @@@, aan wie de commissaris van de koning bij  besluit van @@@ met 
kenmerk @@@ op grond van artikel 176 lid 2 Provinciewet zijn 
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft opgedragen], handelend krachtens het [@@@ 
besluit van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland van @@@ met kenmerk 
@@@ / het besluit van @@@, daartoe bevoegd op grond van de mandaatsregeling 
vastgesteld door het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland bij besluit van 
@@@ met kenmerk@@@ (de "Provincie"), 

Buitenvaert en de Gemeente hierna gezamenlijk te noemen: de "Initiatiefnemers", Buitenvaert, de 
Gemeente en de Provincie gezamenlijk te noemen: "Partijen", 

overwegende dat 

(1) Buitenvaert voornemens is op de bij haar in eigendom zijnde locatie van circa 2,8 hectare 
gelegen te Schagerbrug, gemeente Schagen, aan de noordzijde van de Schagerweg, 
aansluitend aan de lintbebouwing langs deze weg en de erven langs de Grote Sloot 40 
woningen te realiseren; 

(2) om deze woningbouw planologisch mogelijk te maken de gemeenteraad van de gemeente 
Schagen voornemens is het bestemmingsplan Buitenvaert te Schagerbrug vast te stellen; 

(3) het plangebied voor 2,3 hectare gelegen is in weidevogelleefgebied als bedoeld in artikel 25 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland; 

(4) artikel 25 lid 4 aanhef en onder a en b jo lid 6 Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-
Holland vergt dat ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan een 
compensatieovereenkomst wordt gesloten, waarvoor de Uitvoeringsregeling 
natuurcompensatie Noord-Holland, vastgesteld op 2 december 2014, nadere regels bevat; 

(5) het gebied dat wordt aangetast door het initiatief kleiner is dan 5 hectare, waardoor op 
grond van artikel 1 lid 3 Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland financiële 
compensatie in plaats van fysieke compensatie is toegestaan; 



 

 (2) 

(6) financiële compensatie op grond van artikel 6 van de Uitvoeringsregeling 
natuurcompensatie Noord-Holland de volgende twee kostenposten omvat: 

"a.  de kosten voor 30 jaar actief weidevogelbeheer voor een gebied dat minimaal gelijk 
is aan de oppervlakte van het aangetaste weidevogelleefgebied rekening houdende 
met een jaarlijkse rustperiode in de nestfase waarin agrarische werkzaamheden 
niet zijn toegestaan jaarlijkse van 1 april tot en met 15 juni; 

b.  de kosten voor de planontwikkeling en planuitvoering, deze zijn bepaald op 20 
procent van de kosten genoemd bij a." 

(7) de kosten voor een gemiddeld beheerregime bestaande uit een pakket weidevogelgrasland 
met rustperiode 1 april tot en met 15 juni EUR 15.953 per hectare, prijspeil 2014, bedragen; 

(8) de financiële compensatie aldus bestaat uit EUR 44.030,28, prijspeil 2014; 

(9) Partijen met deze overeenkomst de financiële compensatie verzekeren, 

en komen overeen als volgt: 

1. DEFINITIES 

1.1. Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan Buitenvaert te Schagerbrug, waarvan het ontwerp identificatie 
NL.IMRO.0441.BGZBPBUITENVAERT-ON01 heeft. 

1.2. Buitenvaert 

De besloten vennootschap Buitenvaert B.V., geregistreerd in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 59291477. 

1.3. Financiële Compensatie 

Het bedrag van EUR 44.030,28, prijspeil 2014. 

1.4. Initiatief 

De realisatie van 40 woningen op de Planlocatie conform het Bestemmingsplan. 

1.5. Initiatiefnemers 

Buitenvaert en de Gemeente. 

1.6. Gemeente 

De gemeente Schagen. 

1.7. Overeenkomst 

Deze Overeenkomst. 



 

 (3) 

 

1.8. Provincie 

De provincie Noord-Holland. 

2. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 

2.1. Het onderwerp van deze Overeenkomst is de verzekering van de betaling van de Financiële 
Compensatie door de Initiatiefnemers aan de Provincie voordat Buitenvaert met de 
realisatie van het Bestemmingsplan begint. 

3. VERPLICHTINGEN INITIATIEFNEMERS 

3.1. De Initiatiefnemers verplichten zich zorg te dragen voor betaling van de Financiële 
Compensatie aan de Provincie op rekeningnummer IBAN@@@ ten name van de provincie 
Noord-Holland onder vermelding van @@@ alvorens Buitenvaert begint met de uitvoering 
van het Bestemmingsplan. 

3.2. Buitenvaert begint niet met de uitvoering van het Bestemmingsplan voordat de Financiële 
Compensatie aan de Provincie is betaald. 

4. PLANOLOGISCHE ZEKERSTELLING 

4.1. De Gemeente verplicht zich om in het Bestemmingsplan als voorwaardelijke verplichting 
op te nemen dat Buitenvaert niet met de uitvoering van het Bestemmingsplan begint voordat 
Buitenvaert de Financiële Compensatie aan de Provincie heeft betaald. 

5. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING 

5.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

5.2. Indien op enig onderdeel van deze Overeenkomst en/of enige activiteit ter uitvoering van 
deze Overeenkomst knelpunten optreden tussen Partijen, dan zullen Partijen onderling in 
overleg treden. Indien het overleg niet tot voor Partijen bevredigend resultaat leidt, zal de 
meest gerede partij het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter. 

  



 

 (4) 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend 

 

Buitenvaert B.V. Gemeente Schagen 

 

 

 

J.T.A. van Excel J.C.J. Beemsterboer 

 

Provincie Noord-Holland 

 

 

 

@@@ 
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1 Inleiding 

In opdracht van USP Vastgoed BV is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
voor het aspect wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder voor het plan “Buitenvaert” te 
Schagerbrug. Het plangebied is gelegen aan de Schagerweg in Schagerbrug (gemeente Schagen).  
 
Het akoestisch onderzoek dient ter onderbouwing van het bestemmingsplan. 
 
In hoofdstuk 2 van voorliggend rapport wordt de begrenzing van het plangebied gegeven en de locatie nader 
beschreven. De relevante uitgangspunten van het onderzoek ingevolge de Wet geluidhinder zijn beschreven 
in hoofdstuk 3. Nadat in hoofdstuk 4 de rekenresultaten zijn gepresenteerd en besproken, wordt in hoofdstuk 
5 afgesloten met de conclusie. 
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2 Locatiebeschrijving 

Het plangebied is thans braakliggend. Hierop wordt het onderhavig plan ontwikkeld. In figuur 2.1 is het 
plangebied weergegeven.   
 

 
Figuur 2.1: Ligging plangebied  
 
De nieuwe wijk krijgt een mix van sociale woningbouw en vrije sectorwoningen. Zoals de plannen er nu 
liggen, gaat het om 40 koopwoningen, van rijtjeshuizen tot twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande 
kavels (bron: http://www.uspbv.nl/schagerbrug-buitenvaert?navId=0). 
 
Het plangebied is gesitueerd in de nabijheid van diverse verkeerswegen, zoals de Schagerweg.  
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3 Wet geluidhinder 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Geluidzone 

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt dat bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, dat geheel of 
gedeeltelijk binnen de zone van een weg is gelegen, onderzocht dient te worden wat de optredende 
geluidbelasting is ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen binnen het nieuwe bestemmingsplan. 
 
In het onderzoek naar de geluidbelasting op de gevel is een weg van belang in de zin van de Wet 
geluidhinder, indien de weg voorzien is van een zone. De bepalingen daaromtrent zijn opgenomen in artikel 
74 van de Wgh. Hierna is in tabel 3.1 per weg aangegeven welke zone aan weerszijden van de weg, 
conform artikel 74 Wgh, relevant is. 
 
Tabel 3.1: Zonebreedtes conform artikel 74 Wgh 

Weg Zonebreedte [m] Toelichting 

Schagerweg 200 Stedelijk gebied, 2 of meer rijstroken 

 
Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke zone van de Schagerweg. 
 
Een klein gedeelte van de Schagerweg ter hoogte van het plangebied heeft de maximumsnelheid van 30 
km/uur en derhalve formeel geen geluidzone. Bij toetsing aan de wettelijke grenswaarden is enkel het 
zoneplichtige deel van de weg beschouwd.  
 
De Grote Sloot heeft een maximumsnelheid van 30 km/uur en derhalve geen geluidzone. Deze weg is 
conform artikel 74 van de Wgh niet voorzien van een zone. In het kader van goede ruimtelijke ordening  
worden deze wegen wel in het akoestisch onderzoek opgenomen. 
 
3.1.2 Toetsingsgrootheden 

Voor wegverkeer wordt onderscheid gemaakt in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur), avondperiode (19.00 – 
23.00 uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur). Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt 
uit de dag-, avond- en nachtwaarde de geluidbelasting Lden vastgesteld in dB. 
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3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wgh 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan 
de motorvoertuigen, is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan 
momenteel het geval is. 
  
Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van 
de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek, als bedoeld in artikel 110g, bedraagt 
met de inwerkingtreding van het ‘Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2012’ (artikel 3.4) en  
wijziging d.d. 15 mei 2014:  
a) 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 

meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de  
Wet geluidhinder 56 dB is;  

b) 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 
meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de  
Wet geluidhinder 57 dB is;  

c) 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of 
meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden; 

d) 5 dB voor de overige wegen; 
e) 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.  
 
In voorliggend onderzoek is rekening gehouden met de hiervoor beschreven aftrek bij het bepalen van de 
geluidbelasting, te weten 5 dB voor alle wegen. 
 
3.1.4 Correctie conform artikel 3.5 Reken- en Meetvoorschrift 2012   

In verband met de invoering van stillere banden en strengere geluideisen aan wegvoertuigen, wordt voor 
wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer of meer  
bedraagt, een wegdekafhankelijke correctie conform artikel 3.5 van het ‘Reken- en Meetvoorschrift 
geluidhinder 2012’ toegepast. De correcties, zoals opgenomen in tabel 2.2, worden toegepast. 
 
Tabel 2.2: Wegdekafhankelijke correctie  

Wegdek Correctie conform artikel 3.5 RMG 2012 [dB] 

- Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)   

- Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (2ZOAB), met 

uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn   

- Uitgeborsteld beton   

- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton    

- Oppervlaktebewerking   

- Elementenverharding   

1 dB 

Overige wegdektypen (met een relatief gladde toplaag) 2 dB 

   
De wegdekafhankelijke correctie wordt op emissieniveau toegepast. 
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3.1.5 Begrip gevel 

De geluidbelasting op een geluidgevoelige bestemming dient te worden bepaald te plaatste van de gevel 
van de bestemming. In artikel 1 van de Wgh is het begrip gevel als volgt gedefinieerd: 
 
Bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder  
begrepen het dak, met uitzondering van: 
a) een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077  

bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting 
van die constructie en 33 dB, alsmede 

b) een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen 
niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

 
Bovenstaande betekent dat, indien een gevel voldoet aan de definitie onder a of b, dit geveldeel niet hoeft te 
worden getoetst aan de Wgh. Een dergelijke gevel wordt een ‘dove gevel’ genoemd. 
 
Het bouwkundig ontwerp van onderhavig plan voorziet niet in de toepassing van dove gevels. 
 
3.1.6 Grenswaarden 

In eerste instantie worden de berekende geluidniveaus vanwege de gezoneerde wegen getoetst aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (artikel 82, eerste lid Wgh). Indien een hoger geluidniveau optreedt ten 
gevolge van een weg in binnenstedelijke gebied, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden 
verleend tot ten hoogste 63 dB (artikel 83, tweede lid Wgh).  
 
Daar de Grote Sloot niet is voorzien van een zone conform artikel 74 Wgh, gelden de grenswaarden uit de 
Wgh formeel niet. De berekende geluidbelasting vanwege deze weg wordt daarom slechts met de 
grenswaarden vergeleken. 
 
3.1.7 Cumulatie geluidbronnen 

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidsbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden 
naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. De 30 km/uur wegen zijn 
meegenomen in deze berekening. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop 
rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh). 
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3.2 Verkeersgegevens wegen 

Conform opgave van de gemeente Schagen zijn voor de betrokken wegen geen recente telgegevens 
beschikbaar. Daarom is aangesloten bij de systematiek van eerdere onderzoeken voor onderhavige locatie. 
 
In 2010 zijn door de toenmalige gemeente Zijpe verkeersgegevens verstrekt voor het jaar 2008. Om de 
verkeersgegevens om te rekenen naar het jaar 2028 (maatgevende situatie), is gebruik gemaakt van een 
autonoom groeipercentage van 1,5 % per jaar. De verkeersaantrekkende werking van het plan is hierin 
verdisconteerd. 
 
Tabel 3.1:  Overzicht wegverkeersgegevens 

Wegvak Etmaalintensiteit 
2028 

Wegdekverharding Maximumsnelheid 

Schagerweg ten westen van de Grote Sloot 2268 DAB 60/50/30 km/uur 

Schagerweg ten oosten van de Grote Sloot 1 5598 DAB 50 km/uur 

Grote Sloot ten noorden van de Schagerweg 2645 DAB 30 km/uur 

Grote Sloot ten zuiden van de Schagerweg 1574 DAB 30 km/uur 
1: Plangebied valt buiten de zone van dit wegvak 

 
3.3 Schermen, wegdekverharding en rijsnelheid 

Langs de wegen zijn geen geluidschermen gelegen. De rijbanen van de wegen zijn voorzien van een  
verharding die overeenkomt met het referentiewegdek. 
 
In het voorliggende onderzoek zijn voor de Schagerweg West de geldende maximumsnelheden verwerkt in 
het rekenmodel: 
- 60 km/uur ten westen van de Handelsweg; 
- 50 km/uur tussen Handelsweg en Nijverheidsweg; 
- 30 km/uur ten oosten van de Nijverheidsweg. 
 
Zoals reeds beschreven, bedraagt de rijsnelheid op de overige wegen 30 km/uur.   
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3.4 Overige parameters 

Bodemgebieden 
In het akoestische model is zijn de harde bodemgebieden (bodemfactor 0,0) en zachte bodemgebieden 
(bodemfactor 1,0) gemodelleerd. Buiten de ingevoerde gebieden is een bodemfactor van 0,0 gehanteerd 
(100% reflecterend). 
 
Waarneempunten 
Op de gevels van het plan zijn waarneempunten gesitueerd, gekoppeld aan het desbetreffende gebouw. De 
waarneempunten zijn gelegen ter plaatse van de bouwlagen begane grond en eerste en tweede verdieping, 
op een hoogte van 1,5 meter boven vloerniveau.  
 
Overige rekenparameters: 
- De geluidbelastingen zijn berekend met alle akoestisch relevante gebouwen in de omgeving. De 

gebouwen schermen geluid af dan wel reflecteren dit (factor 0,8). Het maximaal aantal reflecties 
bedraagt 1. 

- Meteorologische correcties: conform standaard. 
- Luchtdemping: conform standaard. 
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4 Berekening en beoordeling 

4.1 Rekenmethode 

De berekeningen van wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II, als  
omschreven in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 (Stcrt. 2012, 11810), zijnde 
de regeling als bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder. De invoergegevens van het akoestisch  
rekenmodel zijn opgenomen in bijlage I. 
 
4.2 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 

De rekenresultaten zijn samengevat in tabel 4.1 (maatgevende geluidbelasting voor de 5 hoogst belaste 
gevels). In bijlage II zijn de uitgebreide rekenresultaten per weg en per waarneemhoogte opgenomen. 
 
Tabel 4.1: Rekenresultaten wegverkeerslawaai (maatgevende geluidbelasting per woning) 

Beoordelingspunt Geluidbelasting (Lden) [dB] incl. aftrek artikel 110g Wgh 

 Omschrijving Schagerweg  

9a Woning 47 

10 Woning 44 

11 Woning 44 

36 Woning 45 

37 Woning 47 

 
4.3 Cumulatie 

Van cumulatie op grond van de Wet geluidhinder is slechts sprake indien sprake is van blootstelling aan 
meer dan één geluidsbron. Allereerst wordt vastgesteld of van een relevante blootstelling door verschillende 
geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde wordt 
overschreden. Uit tabel 4.1 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. De wettelijke 
cumulatie kan derhalve achterwege blijven. 
 
In het kader van goede ruimtelijke ordening is desalniettemin inzicht gegeven in de cumulatieve 
geluidbelasting van alle verkeerswegen gezamenlijk, zonder aftrek ingevolge artikel 110g Wgh. De 
rekenresultaten zijn samengevat in tabel 4.2 (maatgevende geluidbelasting voor de 3 hoogst belaste 
gevels). In bijlage III zijn de uitgebreide rekenresultaten per waarneemhoogte opgenomen. 
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Tabel 4.2: Rekenresultaten cumulatie wegverkeerslawaai (maatgevende geluidbelasting per woning) 

Beoordelingspunt 
Cumulatieve geluidbelasting (Lden) [dB] 

excl. aftrek artikel 110g Wgh  Omschrijving 

9a Woning 52 

36 Woning 54 

37 Woning 52 

 
De gecumuleerde geluidbelasting (tabel 4.2) bedraagt slechts op één woning meer dan 53 dB. Bij de  
aanvraag omgevingsvergunning voor het aspect bouwen, dient te worden aangetoond dat de gevels van de 
te bouwen woning voorzien in voldoende geluidwering. De eisen hieromtrent zijn vastgelegd in het  
Bouwbesluit 2012. 
 
Conform het Bouwbesluit 2012 mag de karakteristieke geluidwering van een uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een woning niet kleiner zijn dan de geluidbelasting 
(cumulatieve geluidbelasting conform tabel 5.1) minus 33 dB bij wegverkeerslawaai met een minimum van 
20 dB(A).  
 
De eisen voor een woning zijn samengevat in tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3: Eisen geluidwering uitwendige scheidingsconstructie 

Verblijfsgebied 
Bron 

Grenswaarde 
Karakteristieke geluidwering (GA;k)

 Eis [dB(A)] Minimaal [dB(A)]

Woonfunctie wegverkeer 33 dB Lden - 33 20

 
Indien de geluidwering betrekking heeft op een verblijfsruimte, in plaats van een verblijfsgebied, is een 2 dB 
lagere geluidwering toegestaan.  
 
4.4 Beoordeling Wet geluidhinder 

De geluidbelasting vanwege de Schagerweg West bedraagt ten hoogste 47 dB. Daarmee wordt de  
voorkeursgrenswaarde van 48 dB in acht genomen. Een hogere grenswaarde is derhalve niet noodzakelijk. 
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5 Conclusie 

In opdracht van USP Vastgoed BV is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
voor het aspect wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder voor het plan “Buitenvaert” te 
Schagerbrug. Het plangebied is gelegen aan de Schagerweg in Schagerbrug (gemeente Schagen).  
 
Het akoestisch onderzoek dient ter onderbouwing van het bestemmingsplan.   
 
Uit de rekenresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
- De berekende geluidbelasting ter plaatste van de gevels van de woningen is lager dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
- Een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder is niet noodzakelijk. 
- De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt op één woning meer dan 53 dB. Bij de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het aspect bouwen, dient te worden aangetoond dat de gevels van de te 
bouwen woning voorzien in voldoende geluidwering, conform het Bouwbesluit 2012. 

 
DPA Cauberg-Huygen B.V. 

 
mr. ing. M.J.M. Blankvoort 
Senior Adviseur 
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Bijlage I03724-23585
Invoergegevens rekenmodelBuitenvaart Schagerbrug

Model: December 2017
Schagerbrug actualisatie - Schagerbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0,50
1 1,00
2 1,00
3 1,00
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Bijlage I03724-23585
Invoergegevens rekenmodelBuitenvaart Schagerbrug

Model: December 2017
Schagerbrug actualisatie - Schagerbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

    9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
1     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
2     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
3     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
4     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

5     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
6     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
7     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
8     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
9     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

10     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
11     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
12     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
13     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
14     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

15     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
16     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
17     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
18     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
19     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

20     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
21     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
22     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
23     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
24     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

25     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
26     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
27     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
28     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
29     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

30     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
31     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
32     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
33     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
34     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

35     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
36     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
37     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
37     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
38     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

38     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
39     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
40     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
39     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
41     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

42     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
43     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
44     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
44     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
45     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
47     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

48     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
49     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
50     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
51     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I03724-23585
Invoergegevens rekenmodelBuitenvaart Schagerbrug

Model: December 2017
Schagerbrug actualisatie - Schagerbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80
1 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80 0,80
4 0,80 0,80 0,80 0,80

5 0,80 0,80 0,80 0,80
6 0,80 0,80 0,80 0,80
7 0,80 0,80 0,80 0,80
8 0,80 0,80 0,80 0,80
9 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80 0,80

20 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80 0,80

25 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80

30 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80 0,80
36 0,80 0,80 0,80 0,80
37 0,80 0,80 0,80 0,80
37 0,80 0,80 0,80 0,80
38 0,80 0,80 0,80 0,80

38 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0,80 0,80 0,80 0,80
40 0,80 0,80 0,80 0,80
39 0,80 0,80 0,80 0,80
41 0,80 0,80 0,80 0,80

42 0,80 0,80 0,80 0,80
43 0,80 0,80 0,80 0,80
44 0,80 0,80 0,80 0,80
44 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80

45 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80

45 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80
45 0,80 0,80 0,80 0,80
47 0,80 0,80 0,80 0,80

48 0,80 0,80 0,80 0,80
49 0,80 0,80 0,80 0,80
50 0,80 0,80 0,80 0,80
51 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I03724-23585
Invoergegevens rekenmodelBuitenvaart Schagerbrug

Model: December 2017
Schagerbrug actualisatie - Schagerbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

1     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
2     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
3     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

8-12-2017 10:46:29Geomilieu V4.30



Bijlage I03724-23585
Invoergegevens rekenmodelBuitenvaart Schagerbrug

Model: December 2017
Schagerbrug actualisatie - Schagerbrug

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 0,80 0,80 0,80 0,80
2 0,80 0,80 0,80 0,80
3 0,80 0,80 0,80 0,80

8-12-2017 10:46:29Geomilieu V4.30
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Bijlage II Rekenresultaten geluidbelasting per weg 



Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; SchagerwegBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wgh
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

37_C 8,00 46,73 42,58 36,64 46,85
9a_C 8,00 46,62 42,48 36,53 46,75
37_B 5,00 46,60 42,46 36,51 46,73
9a_B 5,00 46,36 42,24 36,27 46,49
37_A 2,00 45,97 41,85 35,88 46,10

36_C 8,00 45,94 41,86 35,84 46,08
36_B 5,00 45,68 41,62 35,61 45,83
9a_A 2,00 45,44 41,32 35,36 45,57
41_C 8,00 45,04 41,37 34,96 45,27
36_A 2,00 44,88 40,82 34,79 45,02

11_C 8,00 44,43 40,29 34,35 44,56
13_C 8,00 44,29 40,17 34,21 44,42
10_C 8,00 44,28 40,14 34,19 44,41
41_B 5,00 44,03 40,37 33,95 44,26
14_C 8,00 43,99 39,85 33,91 44,12

38_C 8,00 43,91 39,81 33,85 44,05
10_B 5,00 43,91 39,77 33,82 44,04
39_C 8,00 43,81 39,89 33,72 43,98
11_B 5,00 43,78 39,63 33,69 43,90
40_C 8,00 43,64 39,82 33,55 43,83

15_C 8,00 43,66 39,53 33,58 43,79
5_C 8,00 43,59 39,48 33,52 43,73
13_B 5,00 43,59 39,47 33,51 43,72
38_B 5,00 43,40 39,29 33,31 43,53
14_B 5,00 43,26 39,12 33,18 43,39

39_B 5,00 43,18 39,26 33,11 43,36
5_B 5,00 43,09 38,95 33,00 43,22
15_B 5,00 42,89 38,78 32,81 43,03
40_B 5,00 42,77 38,98 32,69 42,97
41_A 2,00 42,74 39,08 32,62 42,96

10_A 2,00 42,67 38,56 32,58 42,80
11_A 2,00 42,48 38,37 32,40 42,62
13_A 2,00 42,35 38,24 32,27 42,49
38_A 2,00 42,31 38,20 32,21 42,44
38A_C 8,00 42,12 38,00 32,03 42,25

14_A 2,00 42,08 37,96 31,99 42,21
39_A 2,00 41,96 38,09 31,88 42,14
15_A 2,00 41,74 37,64 31,66 41,88
38A_B 5,00 41,70 37,56 31,61 41,83
5_A 2,00 41,67 37,56 31,58 41,80

40_A 2,00 41,58 37,79 31,47 41,77
12_C 8,00 41,27 37,15 31,21 41,41
9_C 8,00 41,04 36,95 30,95 41,18
1_C 8,00 40,76 36,66 30,69 40,90
17_C 8,00 40,71 36,59 30,63 40,84

38A_A 2,00 40,59 36,47 30,50 40,72
12_B 5,00 40,58 36,44 30,48 40,70
7_C 8,00 40,55 36,42 30,47 40,68
9_B 5,00 40,38 36,28 30,30 40,52
1_B 5,00 40,06 35,94 30,00 40,20

17_B 5,00 39,88 35,77 29,80 40,02
16_C 8,00 39,76 35,64 29,67 39,89
7_B 5,00 39,72 35,59 29,63 39,85
34_C 8,00 39,51 35,44 29,44 39,66
12_A 2,00 39,22 35,11 29,13 39,35

9_A 2,00 39,09 35,01 29,01 39,23
17_A 2,00 38,97 34,89 28,89 39,11
16_B 5,00 38,95 34,83 28,86 39,08
22_C 8,00 38,89 34,78 28,82 39,03
7_A 2,00 38,60 34,51 28,51 38,74

1_A 2,00 38,50 34,42 28,44 38,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; SchagerwegBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wgh
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

21_C 8,00 38,37 34,23 28,30 38,50
36A_C 8,00 38,33 34,32 28,28 38,50
34_B 5,00 38,33 34,21 28,24 38,46
43_C 8,00 38,14 34,52 28,04 38,37
16_A 2,00 37,92 33,83 27,84 38,06

19_C 8,00 37,83 33,71 27,75 37,96
35_C 8,00 37,80 33,77 27,71 37,95
22_B 5,00 37,66 33,54 27,60 37,80
42_C 8,00 37,44 33,73 27,36 37,66
21_B 5,00 37,06 32,93 26,99 37,20

34_A 2,00 36,93 32,84 26,87 37,08
36A_B 5,00 36,76 32,72 26,69 36,91
19_B 5,00 36,77 32,65 26,69 36,90
44_C 8,00 36,65 33,07 26,55 36,89
40A_C 8,00 36,61 32,52 26,54 36,75

22_A 2,00 36,61 32,49 26,52 36,74
35_B 5,00 36,12 32,03 26,04 36,26
3_C 8,00 36,12 32,01 26,02 36,25
19_A 2,00 36,07 31,99 26,01 36,22
21_A 2,00 36,08 31,99 26,00 36,22

18_C 8,00 36,01 31,89 25,92 36,14
30_C 8,00 35,92 31,92 25,85 36,08
20_C 8,00 35,87 31,74 25,78 36,00
27_C 8,00 35,80 31,73 25,71 35,94
18_B 5,00 35,19 31,09 25,10 35,32

20_B 5,00 35,16 31,05 25,08 35,30
32_C 8,00 34,98 31,03 24,91 35,15
36A_A 2,00 34,96 30,87 24,89 35,10
35_A 2,00 34,89 30,81 24,82 35,04
40A_B 5,00 34,83 30,69 24,75 34,96

26_C 8,00 34,79 30,71 24,71 34,93
18_A 2,00 34,57 30,51 24,49 34,72
3_B 5,00 34,57 30,46 24,49 34,71
20_A 2,00 34,54 30,45 24,46 34,68
29_C 8,00 34,30 30,27 24,22 34,45

27_B 5,00 34,26 30,14 24,19 34,40
6_C 8,00 34,18 30,10 24,10 34,32
2_C 8,00 34,07 30,05 24,00 34,23
31_C 8,00 33,96 30,12 23,89 34,15
46_C 8,00 33,86 29,86 23,80 34,02

23_C 8,00 33,86 29,76 23,79 34,00
30_B 5,00 33,83 29,74 23,76 33,97
40A_A 2,00 33,49 29,38 23,42 33,63
27_A 2,00 33,41 29,29 23,31 33,54
3_A 2,00 33,36 29,28 23,29 33,51

28_C 8,00 32,92 28,84 22,84 33,06
26_B 5,00 32,78 28,66 22,70 32,91
6_B 5,00 32,77 28,65 22,69 32,90
30_A 2,00 32,66 28,55 22,58 32,80
2_B 5,00 32,49 28,38 22,40 32,62

42_B 5,00 32,41 28,47 22,35 32,59
23_B 5,00 32,40 28,31 22,33 32,54
32_B 5,00 32,10 28,03 22,04 32,25
25_C 8,00 32,06 28,00 21,99 32,21
46_B 5,00 31,95 27,91 21,90 32,11

43_B 5,00 31,87 28,11 21,84 32,09
6_A 2,00 31,81 27,69 21,71 31,94
26_A 2,00 31,78 27,68 21,69 31,91
23_A 2,00 31,75 27,68 21,70 31,90
29_B 5,00 31,55 27,43 21,47 31,68

44_B 5,00 31,08 27,42 21,04 31,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:43:02Geomilieu V4.30



Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; SchagerwegBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wgh
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

46_A 2,00 31,06 27,00 20,99 31,21
2_A 2,00 31,00 26,93 20,92 31,14
33_C 8,00 30,68 26,93 20,63 30,90
32_A 2,00 30,69 26,61 20,62 30,84
8_C 8,00 30,40 26,50 20,33 30,58

42_A 2,00 30,22 26,21 20,17 30,39
28_B 5,00 30,24 26,09 20,15 30,36
29_A 2,00 30,15 26,05 20,08 30,29
31_B 5,00 30,07 26,17 20,02 30,26
24_C 8,00 29,75 25,63 19,68 29,89

45_C 8,00 29,56 25,98 19,47 29,80
25_B 5,00 29,12 24,99 19,06 29,26
28_A 2,00 28,65 24,52 18,57 28,78
31_A 2,00 28,14 24,25 18,10 28,33
25_A 2,00 27,98 23,87 17,90 28,12

8_B 5,00 27,90 23,81 17,83 28,04
33_B 5,00 27,14 23,26 17,11 27,34
8_A 2,00 27,06 22,99 17,00 27,21
43_A 2,00 26,96 23,07 16,95 27,16
45_B 5,00 26,69 23,10 16,61 26,93

44_A 2,00 25,66 21,91 15,66 25,89
33_A 2,00 25,31 21,40 15,24 25,49
24_B 5,00 24,97 20,78 14,90 25,09
4_C 8,00 23,74 19,72 13,68 23,90
45_A 2,00 23,29 19,70 13,21 23,53

24_A 2,00 21,94 17,75 11,85 22,06
4_B 5,00 19,90 15,86 9,86 20,06
4_A 2,00 17,22 13,17 7,20 17,39
47_A 2,00 -- -- -- --
47_B 5,00 -- -- -- --

47_C 8,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:43:02Geomilieu V4.30



Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; Schagerweg 30 km/uBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schagerweg West
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 2,00 38,26 33,78 28,14 38,31
1_B 5,00 40,04 35,53 29,92 40,09
1_C 8,00 40,54 36,02 30,42 40,58
10_A 2,00 -- -- -- --
10_B 5,00 -- -- -- --

10_C 8,00 -- -- -- --
11_A 2,00 29,50 25,02 19,38 29,55
11_B 5,00 30,89 26,37 20,77 30,93
11_C 8,00 32,12 27,59 21,99 32,16
12_A 2,00 25,99 21,46 15,86 26,03

12_B 5,00 27,72 23,14 17,58 27,75
12_C 8,00 29,37 24,79 19,23 29,40
13_A 2,00 31,19 26,73 21,08 31,25
13_B 5,00 32,16 27,66 22,04 32,21
13_C 8,00 33,17 28,66 23,05 33,22

14_A 2,00 31,38 26,92 21,26 31,44
14_B 5,00 31,96 27,47 21,84 32,01
14_C 8,00 32,73 28,23 22,61 32,78
15_A 2,00 30,79 26,33 20,68 30,85
15_B 5,00 31,19 26,70 21,07 31,24

15_C 8,00 31,84 27,34 21,72 31,89
16_A 2,00 -- -- -- --
16_B 5,00 -- -- -- --
16_C 8,00 -- -- -- --
17_A 2,00 17,22 12,51 7,05 17,21

17_B 5,00 19,27 14,56 9,11 19,27
17_C 8,00 21,72 17,06 11,56 21,73
18_A 2,00 16,85 12,14 6,68 16,84
18_B 5,00 18,18 13,44 8,01 18,17
18_C 8,00 19,18 14,45 9,01 19,17

19_A 2,00 19,55 14,85 9,39 19,55
19_B 5,00 21,30 16,57 11,13 21,29
19_C 8,00 23,02 18,33 12,86 23,02
2_A 2,00 35,36 30,88 25,25 35,42
2_B 5,00 36,81 32,29 26,69 36,85

2_C 8,00 37,75 33,22 27,63 37,79
20_A 2,00 -- -- -- --
20_B 5,00 -- -- -- --
20_C 8,00 -- -- -- --
21_A 2,00 20,16 15,45 9,99 20,15

21_B 5,00 22,35 17,61 12,18 22,34
21_C 8,00 24,14 19,42 13,98 24,14
22_A 2,00 23,91 19,36 13,78 23,95
22_B 5,00 25,49 20,87 15,34 25,51
22_C 8,00 27,02 22,38 16,87 27,03

23_A 2,00 17,63 12,92 7,47 17,63
23_B 5,00 19,14 14,40 8,97 19,13
23_C 8,00 20,35 15,62 10,18 20,34
24_A 2,00 17,90 13,19 7,74 17,90
24_B 5,00 19,50 14,76 9,33 19,49

24_C 8,00 20,92 16,19 10,75 20,91
25_A 2,00 18,84 14,13 8,68 18,84
25_B 5,00 20,34 15,59 10,17 20,33
25_C 8,00 21,65 16,91 11,48 21,64
26_A 2,00 19,66 14,96 9,50 19,66

26_B 5,00 21,52 16,80 11,35 21,51
26_C 8,00 23,57 18,87 13,41 23,57
27_A 2,00 25,35 20,81 15,22 25,39
27_B 5,00 26,80 22,22 16,67 26,83
27_C 8,00 28,36 23,77 18,22 28,39

28_A 2,00 24,88 20,30 14,74 24,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:44:36Geomilieu V4.30



Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; Schagerweg 30 km/uBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schagerweg West
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_B 5,00 26,57 21,94 16,42 26,59
28_C 8,00 28,54 23,90 18,39 28,55
29_A 2,00 31,71 27,22 21,59 31,76
29_B 5,00 33,04 28,50 22,91 33,08
29_C 8,00 34,27 29,73 24,14 34,31

3_A 2,00 17,92 13,21 7,75 17,91
3_B 5,00 20,73 15,99 10,56 20,72
3_C 8,00 22,72 18,00 12,56 22,72
30_A 2,00 29,22 24,68 19,09 29,26
30_B 5,00 30,93 26,34 20,79 30,96

30_C 8,00 32,69 28,09 22,55 32,71
31_A 2,00 32,56 28,06 22,44 32,61
31_B 5,00 34,09 29,55 23,96 34,13
31_C 8,00 35,57 31,02 25,44 35,61
32_A 2,00 34,32 29,84 24,20 34,37

32_B 5,00 35,82 31,29 25,69 35,86
32_C 8,00 37,16 32,62 27,03 37,20
33_A 2,00 32,82 28,34 22,71 32,88
33_B 5,00 34,27 29,75 24,14 34,31
33_C 8,00 35,58 31,04 25,45 35,62

34_A 2,00 38,80 34,32 28,68 38,85
34_B 5,00 40,39 35,88 30,27 40,44
34_C 8,00 41,12 36,60 31,00 41,16
35_A 2,00 40,97 36,49 30,85 41,02
35_B 5,00 42,73 38,22 32,61 42,78

35_C 8,00 43,28 38,76 33,15 43,32
36_A 2,00 49,17 44,69 39,05 49,22
36_B 5,00 49,75 45,23 39,63 49,79
36_C 8,00 49,81 45,28 39,68 49,85
36A_A 2,00 46,38 41,89 36,26 46,43

36A_B 5,00 47,04 42,52 36,91 47,08
36A_C 8,00 47,12 42,60 37,00 47,16
37_A 2,00 42,51 38,01 32,39 42,56
37_B 5,00 42,78 38,25 32,65 42,82
37_C 8,00 42,74 38,21 32,61 42,78

38_A 2,00 50,31 45,82 40,19 50,36
38_B 5,00 50,82 46,30 40,69 50,86
38_C 8,00 50,82 46,30 40,70 50,86
38A_A 2,00 44,57 40,08 34,45 44,62
38A_B 5,00 45,01 40,49 34,89 45,05

38A_C 8,00 45,11 40,59 34,99 45,15
39_A 2,00 51,67 47,18 41,55 51,72
39_B 5,00 52,16 47,64 42,04 52,20
39_C 8,00 52,11 47,58 41,98 52,15
4_A 2,00 15,17 10,46 5,01 15,17

4_B 5,00 16,63 11,87 6,45 16,61
4_C 8,00 18,03 13,28 7,86 18,02
40_A 2,00 52,29 47,80 42,17 52,34
40_B 5,00 52,76 48,24 42,64 52,80
40_C 8,00 52,70 48,17 42,57 52,74

40A_A 2,00 47,63 43,14 37,51 47,68
40A_B 5,00 48,26 43,74 38,13 48,30
40A_C 8,00 48,27 43,74 38,14 48,31
41_A 2,00 52,55 48,06 42,43 52,60
41_B 5,00 53,06 48,54 42,94 53,10

41_C 8,00 53,02 48,49 42,89 53,06
42_A 2,00 43,23 38,76 33,12 43,29
42_B 5,00 44,85 40,34 34,72 44,89
42_C 8,00 45,28 40,77 35,16 45,33
43_A 2,00 40,07 35,61 29,95 40,13

43_B 5,00 41,95 37,46 31,83 42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:44:36Geomilieu V4.30



Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; Schagerweg 30 km/uBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schagerweg West
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

43_C 8,00 42,49 37,98 32,37 42,54
44_A 2,00 33,98 29,52 23,87 34,04
44_B 5,00 35,89 31,38 25,76 35,93
44_C 8,00 37,64 33,14 27,52 37,69
45_A 2,00 10,57 5,99 0,43 10,60

45_B 5,00 12,93 8,32 2,79 12,95
45_C 8,00 16,01 11,47 5,88 16,05
46_A 2,00 36,45 31,98 26,34 36,51
46_B 5,00 38,13 33,62 28,01 38,18
46_C 8,00 38,81 34,29 28,68 38,85

47_A 2,00 -- -- -- --
47_B 5,00 -- -- -- --
47_C 8,00 -- -- -- --
5_A 2,00 20,24 15,55 10,07 20,24
5_B 5,00 24,10 19,41 13,94 24,10

5_C 8,00 28,52 23,87 18,37 28,53
6_A 2,00 25,70 21,15 15,57 25,74
6_B 5,00 27,31 22,69 17,16 27,33
6_C 8,00 29,38 24,75 19,23 29,40
7_A 2,00 23,79 19,25 13,66 23,83

7_B 5,00 25,47 20,88 15,33 25,50
7_C 8,00 26,84 22,24 16,70 26,86
8_A 2,00 14,67 9,95 4,50 14,66
8_B 5,00 17,01 12,26 6,84 17,00
8_C 8,00 18,64 13,90 8,47 18,63

9_A 2,00 40,82 36,35 30,70 40,87
9_B 5,00 42,45 37,94 32,32 42,49
9_C 8,00 42,82 38,30 32,70 42,86
9a_A 2,00 40,72 36,25 30,60 40,77
9a_B 5,00 42,32 37,82 32,20 42,37

9a_C 8,00 42,76 38,25 32,63 42,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:44:36Geomilieu V4.30



Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; Grote Sloot 30 km/uBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grote Sloot
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 2,00 24,59 20,14 14,31 24,60
1_B 5,00 25,99 21,49 15,69 25,98
1_C 8,00 27,07 22,56 16,78 27,06
10_A 2,00 18,62 14,23 8,40 18,66
10_B 5,00 21,09 16,69 10,85 21,12

10_C 8,00 21,46 16,99 11,11 21,44
11_A 2,00 21,64 17,18 11,33 21,64
11_B 5,00 23,74 19,33 13,48 23,76
11_C 8,00 24,72 20,32 14,46 24,74
12_A 2,00 19,92 15,41 9,68 19,93

12_B 5,00 23,08 18,64 12,86 23,11
12_C 8,00 25,46 21,02 15,16 25,46
13_A 2,00 20,25 15,82 10,02 20,28
13_B 5,00 22,71 18,33 12,49 22,75
13_C 8,00 23,56 19,16 13,32 23,59

14_A 2,00 20,24 15,87 10,03 20,28
14_B 5,00 22,78 18,44 12,55 22,82
14_C 8,00 23,26 18,90 13,05 23,31
15_A 2,00 19,34 14,96 9,13 19,38
15_B 5,00 22,17 17,82 11,96 22,22

15_C 8,00 23,02 18,66 12,80 23,06
16_A 2,00 7,97 3,21 -2,47 7,87
16_B 5,00 10,61 5,89 0,16 10,51
16_C 8,00 15,78 11,27 5,39 15,74
17_A 2,00 15,26 10,68 4,98 15,24

17_B 5,00 19,45 15,03 9,20 19,47
17_C 8,00 21,23 16,82 10,96 21,25
18_A 2,00 13,71 8,99 3,39 13,66
18_B 5,00 16,03 11,36 5,71 15,98
18_C 8,00 20,84 16,33 10,49 20,81

19_A 2,00 13,43 8,74 3,19 13,41
19_B 5,00 15,94 11,28 5,68 15,91
19_C 8,00 20,11 15,62 9,80 20,10
2_A 2,00 25,48 20,96 15,16 25,46
2_B 5,00 26,58 22,02 16,26 26,55

2_C 8,00 28,26 23,74 17,88 28,22
20_A 2,00 5,81 1,42 -4,28 5,89
20_B 5,00 10,02 5,66 -0,13 10,09
20_C 8,00 13,17 8,88 3,03 13,25
21_A 2,00 14,44 9,79 4,25 14,44

21_B 5,00 18,22 13,72 8,04 18,25
21_C 8,00 21,41 16,94 11,15 21,42
22_A 2,00 17,74 13,08 7,44 17,70
22_B 5,00 22,05 17,55 11,77 22,05
22_C 8,00 24,45 19,97 14,12 24,44

23_A 2,00 15,91 11,28 5,54 15,86
23_B 5,00 17,70 13,07 7,33 17,65
23_C 8,00 21,59 17,05 11,23 21,56
24_A 2,00 19,71 15,14 9,34 19,67
24_B 5,00 20,79 16,20 10,42 20,74

24_C 8,00 22,83 18,32 12,44 22,79
25_A 2,00 19,14 14,53 8,81 19,10
25_B 5,00 20,31 15,68 9,98 20,27
25_C 8,00 22,65 18,11 12,29 22,62
26_A 2,00 16,64 12,05 6,36 16,62

26_B 5,00 19,79 15,28 9,51 19,79
26_C 8,00 21,97 17,50 11,68 21,97
27_A 2,00 21,03 16,44 10,75 21,01
27_B 5,00 23,11 18,57 12,85 23,11
27_C 8,00 25,04 20,56 14,73 25,03

28_A 2,00 18,36 13,71 8,10 18,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:45:26Geomilieu V4.30



Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; Grote Sloot 30 km/uBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grote Sloot
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_B 5,00 20,46 15,80 10,19 20,43
28_C 8,00 23,61 19,11 13,28 23,59
29_A 2,00 21,76 17,21 11,48 21,75
29_B 5,00 23,51 18,93 13,22 23,49
29_C 8,00 25,74 21,24 15,38 25,71

3_A 2,00 21,45 16,90 11,08 21,41
3_B 5,00 22,72 18,16 12,37 22,68
3_C 8,00 23,90 19,38 13,52 23,86
30_A 2,00 21,67 16,96 11,38 21,63
30_B 5,00 23,71 18,98 13,42 23,66

30_C 8,00 26,99 22,38 16,67 26,96
31_A 2,00 22,32 17,62 12,02 22,27
31_B 5,00 24,76 20,11 14,41 24,71
31_C 8,00 27,99 23,43 17,61 27,95
32_A 2,00 20,61 15,92 10,42 20,60

32_B 5,00 23,29 18,58 13,07 23,27
32_C 8,00 26,71 22,18 16,40 26,69
33_A 2,00 30,34 25,78 19,99 30,30
33_B 5,00 31,67 27,06 21,32 31,63
33_C 8,00 33,47 28,93 23,09 33,43

34_A 2,00 24,62 20,09 14,28 24,59
34_B 5,00 26,36 21,81 16,03 26,33
34_C 8,00 28,53 24,03 18,17 28,50
35_A 2,00 24,62 19,99 14,31 24,58
35_B 5,00 27,24 22,68 16,86 27,20

35_C 8,00 29,76 25,20 19,41 29,72
36_A 2,00 28,95 24,54 18,73 28,98
36_B 5,00 30,27 25,82 20,04 30,29
36_C 8,00 31,00 26,54 20,75 31,01
36A_A 2,00 24,93 20,50 14,71 24,96

36A_B 5,00 26,70 22,21 16,47 26,72
36A_C 8,00 29,43 24,94 19,13 29,42
37_A 2,00 21,93 17,45 11,63 21,93
37_B 5,00 24,01 19,53 13,72 24,01
37_C 8,00 24,57 20,08 14,22 24,55

38_A 2,00 28,35 23,90 18,09 28,36
38_B 5,00 29,83 25,35 19,57 29,84
38_C 8,00 31,18 26,69 20,92 31,19
38A_A 2,00 22,78 18,23 12,49 22,77
38A_B 5,00 24,59 20,02 14,30 24,57

38A_C 8,00 26,64 22,10 16,27 26,60
39_A 2,00 31,39 26,87 21,13 31,39
39_B 5,00 32,93 28,35 22,68 32,92
39_C 8,00 34,01 29,45 23,77 34,01
4_A 2,00 24,36 19,77 14,01 24,32

4_B 5,00 25,22 20,59 14,88 25,18
4_C 8,00 26,51 21,93 16,14 26,47
40_A 2,00 32,18 27,65 21,97 32,19
40_B 5,00 33,95 29,36 23,74 33,95
40_C 8,00 35,06 30,53 24,79 35,06

40A_A 2,00 25,85 21,31 15,52 25,82
40A_B 5,00 27,37 22,79 17,05 27,34
40A_C 8,00 29,12 24,56 18,76 29,08
41_A 2,00 35,37 30,79 25,15 35,37
41_B 5,00 36,95 32,36 26,74 36,95

41_C 8,00 37,77 33,20 27,53 37,77
42_A 2,00 29,30 24,76 18,97 29,27
42_B 5,00 31,40 26,79 21,10 31,37
42_C 8,00 33,50 29,00 23,22 33,50
43_A 2,00 29,18 24,52 18,88 29,14

43_B 5,00 32,24 27,62 21,91 32,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:45:26Geomilieu V4.30



Bijlage II03724-23585
Rekenresultaten geluidbelasting per weg; Grote Sloot 30 km/uBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grote Sloot
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

43_C 8,00 36,44 31,93 26,08 36,41
44_A 2,00 32,33 27,74 21,99 32,29
44_B 5,00 34,61 30,02 24,26 34,57
44_C 8,00 37,12 32,62 26,72 37,08
45_A 2,00 32,09 27,53 21,76 32,06

45_B 5,00 33,86 29,27 23,52 33,82
45_C 8,00 35,46 30,93 25,06 35,42
46_A 2,00 19,87 15,21 9,53 19,82
46_B 5,00 21,73 17,06 11,39 21,68
46_C 8,00 24,39 19,84 13,99 24,34

47_A 2,00 -- -- -- --
47_B 5,00 -- -- -- --
47_C 8,00 -- -- -- --
5_A 2,00 22,16 17,69 11,85 22,15
5_B 5,00 24,16 19,66 13,85 24,15

5_C 8,00 25,35 20,84 15,02 25,33
6_A 2,00 21,34 16,75 11,01 21,31
6_B 5,00 22,85 18,22 12,52 22,81
6_C 8,00 25,40 20,87 15,02 25,36
7_A 2,00 20,57 16,07 10,26 20,56

7_B 5,00 21,60 17,06 11,28 21,58
7_C 8,00 21,85 17,31 11,51 21,82
8_A 2,00 22,11 17,56 11,74 22,07
8_B 5,00 23,29 18,71 12,91 23,24
8_C 8,00 24,87 20,32 14,47 24,82

9_A 2,00 25,65 21,19 15,37 25,66
9_B 5,00 27,16 22,66 16,88 27,16
9_C 8,00 28,76 24,28 18,46 28,76
9a_A 2,00 24,46 20,04 14,18 24,47
9a_B 5,00 26,64 22,23 16,36 26,65

9a_C 8,00 27,56 23,12 17,29 27,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:45:26Geomilieu V4.30



 

Buitenvaert te Schagerbrug; 03724-23585-03 
akoestisch onderzoek Wet geluidhinder  08-12-2017 
  

Bijlage III Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting  
 



Bijlage III03724-23585
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelastingBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cumulatie
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A 2,00 44,77 40,59 34,68 44,89
1_B 5,00 46,38 42,16 36,29 46,49
1_C 8,00 47,04 42,84 36,95 47,16
10_A 2,00 47,69 43,58 37,60 47,82
10_B 5,00 48,93 44,79 38,84 49,06

10_C 8,00 49,30 45,16 39,21 49,43
11_A 2,00 47,58 43,47 37,50 47,72
11_B 5,00 48,88 44,73 38,79 49,00
11_C 8,00 49,55 45,41 39,46 49,68
12_A 2,00 44,33 40,20 34,23 44,46

12_B 5,00 45,72 41,57 35,62 45,84
12_C 8,00 46,47 42,33 36,39 46,60
13_A 2,00 47,48 43,36 37,40 47,61
13_B 5,00 48,72 44,59 38,64 48,85
13_C 8,00 49,43 45,30 39,35 49,56

14_A 2,00 47,21 43,09 37,12 47,34
14_B 5,00 48,39 44,25 38,31 48,52
14_C 8,00 49,12 44,98 39,04 49,25
15_A 2,00 46,87 42,76 36,79 47,01
15_B 5,00 48,02 43,90 37,94 48,15

15_C 8,00 48,79 44,65 38,70 48,92
16_A 2,00 42,92 38,83 32,84 43,06
16_B 5,00 43,96 39,84 33,87 44,09
16_C 8,00 44,78 40,66 34,69 44,91
17_A 2,00 44,00 39,91 33,92 44,14

17_B 5,00 44,93 40,82 34,85 45,07
17_C 8,00 45,78 41,65 35,69 45,91
18_A 2,00 39,63 35,55 29,55 39,77
18_B 5,00 40,27 36,16 30,18 40,40
18_C 8,00 41,16 37,03 31,06 41,29

19_A 2,00 41,12 37,03 31,05 41,26
19_B 5,00 41,84 37,72 31,76 41,97
19_C 8,00 42,95 38,82 32,86 43,08
2_A 2,00 39,31 35,02 29,19 39,40
2_B 5,00 40,73 36,41 30,61 40,81

2_C 8,00 42,08 37,81 31,95 42,17
20_A 2,00 39,55 35,46 29,47 39,69
20_B 5,00 40,17 36,06 30,09 40,31
20_C 8,00 40,89 36,76 30,80 41,02
21_A 2,00 41,14 37,04 31,06 41,28

21_B 5,00 42,16 38,02 32,08 42,29
21_C 8,00 43,51 39,35 33,42 43,63
22_A 2,00 41,73 37,61 31,64 41,86
22_B 5,00 42,86 38,72 32,78 42,99
22_C 8,00 44,13 40,00 34,04 44,26

23_A 2,00 36,91 32,82 26,84 37,05
23_B 5,00 37,61 33,49 27,53 37,74
23_C 8,00 39,17 35,04 29,07 39,30
24_A 2,00 29,30 24,94 19,11 29,35
24_B 5,00 31,65 27,33 21,50 31,72

24_C 8,00 35,70 31,50 25,57 35,80
25_A 2,00 33,66 29,48 23,55 33,77
25_B 5,00 34,81 30,61 24,71 34,92
25_C 8,00 37,64 33,51 27,53 37,76
26_A 2,00 36,99 32,87 26,90 37,12

26_B 5,00 38,09 33,94 28,00 38,21
26_C 8,00 40,10 36,00 30,01 40,23
27_A 2,00 38,84 34,69 28,74 38,96
27_B 5,00 39,80 35,63 29,71 39,92
27_C 8,00 41,37 37,24 31,26 41,49

28_A 2,00 34,54 30,32 24,44 34,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III03724-23585
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelastingBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cumulatie
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_B 5,00 36,18 31,94 26,07 36,28
28_C 8,00 38,83 34,66 28,72 38,94
29_A 2,00 37,18 32,93 27,08 37,28
29_B 5,00 38,60 34,32 28,48 38,69
29_C 8,00 40,92 36,74 30,81 41,03

3_A 2,00 38,67 34,55 28,57 38,80
3_B 5,00 39,90 35,75 29,80 40,02
3_C 8,00 41,42 37,29 31,32 41,55
30_A 2,00 38,53 34,34 28,43 38,64
30_B 5,00 39,83 35,63 29,74 39,95

30_C 8,00 41,99 37,85 31,88 42,11
31_A 2,00 36,44 32,21 26,33 36,54
31_B 5,00 38,28 34,04 28,15 38,37
31_C 8,00 41,29 37,16 31,16 41,41
32_A 2,00 38,31 34,04 28,21 38,41

32_B 5,00 39,83 35,54 29,73 39,92
32_C 8,00 42,20 38,03 32,09 42,31
33_A 2,00 38,07 33,65 27,84 38,10
33_B 5,00 39,52 35,08 29,30 39,55
33_C 8,00 41,57 37,24 31,34 41,62

34_A 2,00 43,82 39,59 33,72 43,93
34_B 5,00 45,29 41,03 35,18 45,39
34_C 8,00 46,38 42,16 36,28 46,49
35_A 2,00 43,65 39,34 33,54 43,74
35_B 5,00 45,23 40,89 35,12 45,31

35_C 8,00 46,36 42,07 36,24 46,45
36_A 2,00 52,61 48,36 42,50 52,71
36_B 5,00 53,32 49,05 43,22 53,42
36_C 8,00 53,49 49,23 43,38 53,59
36A_A 2,00 47,35 42,94 37,24 47,42

36A_B 5,00 48,26 43,85 38,14 48,33
36A_C 8,00 48,80 44,43 38,69 48,88
37_A 2,00 51,56 47,40 41,47 51,68
37_B 5,00 52,16 47,97 42,06 52,27
37_C 8,00 52,27 48,08 42,17 52,38

38_A 2,00 52,13 47,77 42,02 52,21
38_B 5,00 52,86 48,48 42,74 52,93
38_C 8,00 53,07 48,72 42,97 53,15
38A_A 2,00 48,16 43,88 38,06 48,26
38A_B 5,00 48,99 44,70 38,89 49,08

38A_C 8,00 49,32 45,03 39,21 49,41
39_A 2,00 53,03 48,70 42,92 53,11
39_B 5,00 53,74 49,39 43,62 53,82
39_C 8,00 53,92 49,59 43,80 54,00
4_A 2,00 30,26 25,76 19,97 30,25

4_B 5,00 31,48 26,98 21,22 31,48
4_C 8,00 33,48 29,09 23,22 33,50
40_A 2,00 53,43 49,09 43,31 53,51
40_B 5,00 54,09 49,75 43,98 54,17
40_C 8,00 54,30 49,98 44,18 54,38

40A_A 2,00 48,21 43,76 38,09 48,27
40A_B 5,00 48,94 44,47 38,81 48,99
40A_C 8,00 49,25 44,80 39,13 49,31
41_A 2,00 53,98 49,70 43,86 54,07
41_B 5,00 54,74 50,47 44,63 54,84

41_C 8,00 55,06 50,81 44,93 55,15
42_A 2,00 44,32 39,91 34,20 44,39
42_B 5,00 46,06 41,63 35,93 46,12
42_C 8,00 47,66 43,41 37,53 47,75
43_A 2,00 41,57 37,14 31,43 41,63

43_B 5,00 44,12 39,75 33,97 44,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:46:03Geomilieu V4.30



Bijlage III03724-23585
Rekenresultaten cumulatieve geluidbelastingBuitenvaart Schagerbrug

Rapport: Resultatentabel
Model: December 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cumulatie
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

43_C 8,00 47,18 43,05 37,01 47,28
44_A 2,00 39,58 35,14 29,34 39,60
44_B 5,00 42,32 37,99 32,10 42,37
44_C 8,00 45,65 41,54 35,42 45,74
45_A 2,00 37,64 33,20 27,34 37,64

45_B 5,00 39,63 35,22 29,33 39,64
45_C 8,00 41,47 37,15 31,13 41,48
46_A 2,00 39,42 35,14 29,33 39,52
46_B 5,00 40,77 36,45 30,67 40,86
46_C 8,00 42,08 37,82 31,97 42,18

47_A 2,00 -- -- -- --
47_B 5,00 -- -- -- --
47_C 8,00 -- -- -- --
5_A 2,00 46,73 42,61 36,64 46,86
5_B 5,00 48,15 44,02 38,07 48,28

5_C 8,00 48,70 44,57 38,61 48,83
6_A 2,00 37,47 33,30 27,36 37,58
6_B 5,00 38,53 34,33 28,43 38,64
6_C 8,00 40,10 35,93 29,99 40,21
7_A 2,00 43,71 39,60 33,62 43,84

7_B 5,00 44,84 40,70 34,74 44,96
7_C 8,00 45,67 41,52 35,58 45,79
8_A 2,00 33,32 29,13 23,18 33,42
8_B 5,00 34,27 30,05 24,12 34,36
8_C 8,00 36,54 32,49 26,40 36,67

9_A 2,00 45,90 41,69 35,80 46,01
9_B 5,00 47,30 43,06 37,20 47,40
9_C 8,00 47,90 43,67 37,80 48,01
9a_A 2,00 50,90 46,76 40,82 51,03
9a_B 5,00 51,91 47,74 41,82 52,03

9a_C 8,00 52,20 48,01 42,10 52,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-12-2017 10:46:03Geomilieu V4.30
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Datum Referentie Behandeld door 

8 december 2017 03724-23585-02 B. Wolters/AAE 

 

1 Inleiding 

In opdracht van USP Vastgoed is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het aspect externe veiligheid 
voor het woningbouwplan Schagerweg te Schagerbrug. Het doel van dit onderzoek is vaststellen of externe 
veiligheidsaspecten een belemmering vormen voor het voorgenomen plan.  
 
In 2008 is door Cauberg-Huygen Raadgevende ingenieurs BV onderzoek uitgevoerd naar onder andere het 
aspect externe veiligheid (20072992-03 “Inventarisatie Externe Veiligheid plan Schagenbrug” d.d. 12 
augustus 2008). Dit onderzoek dient te worden geactualiseerd, waarbij de uitkomsten worden gepresenteerd 
in voorliggende presentatie. 
 
Voor het plangebied is gekeken naar het transport van gevaarlijke stoffen per spoor, weg en buisleidingen, 
en risicovolle bedrijven. 

Notitie 03724-23585-02 
 Schagerweg te Schagerbrug; 
 quickscan externe veiligheid 

   
 

Stationsweg 2    
8011 CZ  ZWOLLE 
Postbus 1590 
8001 BN  ZWOLLE 
 
T  +31 (0)38-4221411 
E  zwolle.ch@dpa.nl 
www.dpa.nl/cauberg-huygen 
 
K.v.K 58792562 
IBAN NL71 RABO 0112 075584 
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2 Plangebied 

De voorgenomen ontwikkeling is gelegen ten noorden van Schagerbrug. In de huidige situatie bestaat het 
gebied uit weilanden. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrenst door een bedrijventerrein en aan de 
oostzijde door woningen en kleinschalige bedrijven. 
 

 
Figuur 2.1:  Ligging ontwikkelingslocatie (bron: Google Maps) 
 
Het voornemen bestaat uit de ontwikkeling van 40 koopwoningen, van rijtjeshuizen tot twee-onder-één-kap 
woningen en vrijstaande kavels. Op basis van de verantwoording groepsrisico is er sprake van een toename 
van maximaal (40 x 2,4=) 96 personen in de nachtsituatie. 
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3 Relevante risico’s 

De locatie is gelegen op relatief korte afstand van de N248. Op grotere afstand is de N9 gelegen, een 
spoortraject, hogedruk gasleidingen en diverse inrichtingen waar opslag van gevaarlijke stoffen plaats vindt.  
 
Voor deze inventarisatie is gebruik gemaakt van de Risicokaart, Basisnet en het HART. In figuur 3.1 zijn de 
risico’s vanuit de Risicokaart schematisch weergegeven. 
 

 
Figuur 3.1: Afbeelding Risicokaart 
 
Op basis van de Risicokaart is de ontwikkellocatie op circa een afstand van circa 475 meter gelegen van de 
N248 en op circa 1.650 meter van de N9. De dichtstbijzijnde hogedruk gasleiding is gelegen op een afstand 
van circa 1.000 meter, een leidingstrook van hogedruk gasleidingen is gelegen op een afstand van 4,2 
kilometer. De dichtstbijzijnde risicovolle inrichting is gelegen op een afstand van circa 1.100 meter en betreft 
een LPG tankstation.  
 
 

Ontwikkellocatie

N9 

LPG tankstation 

CPR15 opslag 

 

Bovengrondse propaantank 

PGS15 ruimten 

N248

Hogedruk gasleiding

Leidingstrook hogedruk gasleiding 

Bovengrondse propaantank

LPG tankstation 
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3.1 Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 

De ontwikkellocatie is gelegen op een afstand van circa 475 meter van de N248 en op circa 1.650 meter van 
de N9, waarover op basis van de Risicokaart en het Basisnet transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. In 
tabel 3.1 zijn de vervoersgegevens op basis van de risicokaart weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Vervoersgegevens, bron Risicokaart 22-11-2017 

Route Stofcategorie Aantallen wagens 1% Lethaal (bron: Hart V1.2) 
[Meter] 

N248 LF1 1861 45 

N248 LF2 532 45 

N9 GF3 500 355 

 
Voor de N248 wordt er wordt aangegeven dat PR 10-8 contour 16 meter bedraagt en dat er geen PR           
10-7/PR10-6 aanwezig zijn. De 1% letaliteit (invloedsgebied) bedraagt maximaal 45 meter. De hoogte van het 
groepsrisico wordt niet aangegeven, naar verwachting is deze nu niet aanwezig.  
 
Voor N9 wordt conform het Basisnet aangegeven dat de PR 10-6 contour 0 meter bedraagt en de PR 10-7 
contour bedraagt tevens 0 meter bedraagt. De 1% letaliteit (invloedsgebied) bedraagt maximaal 355 meter.  
Er is geen sprake van een groepsrisico. Daarnaast is de weg niet aangemerkt als een 
plasbrandaandachtsgebied (PAG). 
 
Omdat het plangebied ruimschoots buiten de 1% letaliteitscontouren (invloedgebieden) van de N248 en de 
N9 is geleden, vormen deze transportroutes geen risico voor de ontwikkeling van het plangebied. 
 
3.2 Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor 

Het spoortraject is zowel op basis van de Risicokaart als het Basisnet niet aangewezen als een 
transportroute voor gevaarlijke stoffen. Het spoortraject vormt dan ook geen beperking voor de ontwikkeling 
van het plangebied. 
 
3.3 Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Op circa 1.000 meter van het plangebied is een buisleiding van de Gasunie gelegen, op een afstand van 
circa 4,2 kilometer is een leidingstrook gelegen. Voor deze  buisleidingen zijn in de Risicokaart geen 
gegevens voorhanden over de omvang van het plaatsgebonden risico en de hoogte van het groepsrisico. 
Echter op basis van de diameter en de druk in de leiding is op basis van het “Handboek buisleiding in 
bestemmingsplannen” de 1% letaliteitsgrens bepaald.  
 

Naam Diameter 
[inch] 

Druk 
[Bar] 

1% Lethaal 
[Meter] 

Afstand plangebied 
[Meter] 

A-637 36 66 430 1.000 

A-616 48 66 540 4.200 

A-591 42 66 490 4.200 

A-593 36 66 430 4.200 

W-574-12 12 40 120 4.200 
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Op basis van bovenstaande afstanden blijkt dat het plangebied op ruime afstand van de 1% letaliteitscontour 
is gelegen. De PR 10-6 contour is niet bekend, echter zal deze afstand minder zijn dan de 1% 
letaliteitscontour. Omdat het plangebied buiten de 1% letaliteitscontour is gelegen, is een berekening van het 
groepsrisico niet vereist. 
 
3.4 Risicovolle bedrijven 

Voor de quickscan externe veiligheid zijn, vanwege de afstand en type inrichting, de volgende inrichtingen 
als relevant beschouwd. De overige inrichtingen zijn op een afstand van meer dan 2.100 meter gelegen. 
 
3.4.1 LPG tankstation 

Het LPG tankstation (MTP Stolpen BV) is op een afstand gelegen van circa 1.100 meter. Het invloedsgebied 
voor een LPG-tankstation bedraagt maximaal 150 meter. Het LPG tankstation vormt dan ook geen 
beperking voor de ontwikkeling van het plangebied. 
 
3.4.2 CPR locatie 

Binnen de inrichting van Ooms producten zijn CPR15 loodsen aanwezig, waarin gevaarlijke stoffen worden 
opgeslagen. De inrichting is gelegen op een afstand van circa 1.700 meter. Op basis van de rapportage van 
de Risicokaart bedraagt de PR 10-6 contour 0 meter. Ooms producten vormt dan ook geen beperking voor 
de ontwikkeling van het plangebied. 
 
3.4.3 LPG tankstation 

Het LPG tankstation (Bol Krediet tank) is op een afstand gelegen van circa 2.100 meter. Het invloedsgebied 
voor een LPG-tankstation bedraagt maximaal 150 meter. Het LPG tankstation vormt dan ook geen 
beperking voor de ontwikkeling van het plangebied. 
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4 Samenvatting en eventuele maatregelen 

In opdracht van USP Vastgoed is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het aspect externe veiligheid 
voor het woningbouwplan Schagerweg te Schagerbrug. Het doel van dit onderzoek is vaststellen of externe 
veiligheidsaspecten een belemmering vormen voor het voorgenomen plan. Onderstaand zijn de 
resultaten/conclusies van het onderzoek samengevat. 
 
4.1 Risico vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 

Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 475 meter van de N248 en op circa 1.650 meter van de 
N9. Zowel de PR-contouren als het groepsrisico vormen geen beperking voor de ontwikkeling van het 
plangebied.  
 
4.2 Hogedruk gasleidingen 

Op een afstand van circa 1.000 meter is de dichtstbijzijnde hogedruk gasleiding gelegen, op een afstand van 
circa 4.2 kilometer is een leidingstrook van hogedruk gasleidingen gelegen. De aanwezige PR contouren zijn 
onbekend, echter ligt het plangebied ruim buiten de 1% letaliteitscontouren van de verschillende 
buisleidingen, derhalve is een berekening van het groepsrisico niet vereist. 
 
4.3 Risicovolle bedrijven 

In de omgeving zijn diverse inrichtingen met gevaarlijke stoffen aanwezig. De dichtstbijzijnde inrichting 
betreft een LPG tankstation op een afstand van circa 1.100 meter. De maximale veiligheidsafstand van een 
LPG tankstation bedraagt 150 meter. Ook de overige inrichtingen bezitten beperkte PR-contouren. De 
aanwezige risicovolle inrichtingen vormen dan ook geen beperking voor de ontwikkeling van het plangebied. 
 
DPA Cauberg-Huygen B.V. 

 
de heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort 
Senior Adviseur 
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1. INLEIDING  
 
 
 

1.1 Aanleiding  
Al ruim tien jaar zijn er plannen voor een nieuwe woningbouwlocatie in het dorp Schagerbrug. 
De beoogde woningbouwlocatie Buitenvaert is opgenomen in het Kwalitatief 
Woningbouwprogramma regio Kop van Noord-Holland (KWK) en sluit aan op gemeentelijk 
woonbeleid en beeldkwaliteitsplan Dorpen Langs de Grote Sloot.  
 
Op de planlocatie geldt het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe van de gemeente Schagen 
(deels onherroepelijk 2016). Het initiatief is in strijd met de vigerende planologische regeling. De 
gemeente staat echter positief tegenover de beoogde ontwikkeling en biedt met het 
voorliggende bestemmingsplan een passend juridisch planologisch kader waarbinnen de 
ontwikkeling kan plaatsvinden. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt een woongebied 
van maximaal 40 woningen tot 2020 in de dorpsrand van Schagerbrug mogelijk gemaakt. De 
opzet van het bestemmingsplan is afgestemd op de actuele wet- en regelgeving en op de 
systematiek van recent opgestelde bestemmingsplannen in de gemeente Schagen. 
 
 

1.2 Initiatiefnemer en bevoegd gezag 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling vindt plaats op basis van informatie, die door de initiatiefnemer 
(in dit geval Buitenvaert b.v.) bij het bevoegde gezag (de gemeente Schagen) wordt ingediend. 
 
Op basis van de voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling kan het bevoegd gezag besluiten of 
er sprake is van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’, die het doorlopen van een 
m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 
 
 

1.3 Leeswijzer 
In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde:  

 de m.e.r.-(beoordelings)plicht en de inhoudelijke en procedurele vereisten (hoofdstuk 2);  

 beoordeling aan de hand van de kenmerken en de plaats van de activiteit (hoofdstuk 3);  

 beoordeling aan de hand van de kenmerken van de milieugevolgen (hoofdstuk 4);  

 conclusies (hoofdstuk 5). 
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2. M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT 
 
 
 

2.1 Is de activiteit m.e.r.-(beoordelings) plichtig? 
De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en 
vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een 
plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of vergunning. De wettelijke 
eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. In 
de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die 
m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten), activiteiten die m.e.r.-
beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten) en activiteiten die wel zijn 
opgenomen in de D-lijst, maar in omvang kleiner zijn dan de opgenomen drempelwaarden. 
Voor deze laatste categorie geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling.  
 
Het kleinschalige woningbouwproject is een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit conform 
categorie D 16.1 van het Besluit m.e.r.: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De 
omvang van de voorgenomen ontwikkeling (40 woningen) is kleiner dan de drempelwaarde 
voor een m.e.r.-beoordeling (2000 woningen of 100 ha). Conform de m.e.r.-regelgeving leidt dit 
tot de noodzaak tot het uitvoeren van een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling (stedelijk 
ontwikkelingsproject minder dan 2000 woningen). 
 
Voor activiteiten ónder de drempelwaarde van bijlage D bestaat sinds de wijziging van het 
Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de verplichting tot een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
Ook daarbij concludeert het bevoegd gezag (bijv. op basis van een aanmeldingsnotitie) of er 
wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Als blijkt dat aanzienlijke 
nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is alsnog een volledige m.e.r.-beoordeling of 
m.e.r.-procedure nodig. 
 
 

2.2 Procedure  
De voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 
milieu en geeft een conclusie omtrent de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling betekent, dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 'Nee, tenzij....'  
 
De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader 
van bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG en latere 
wijzigingen). Bijlage III noemt drie hoofdthema's:  
1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico van 

ongevallen);  
2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu);  
3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en 

waarschijnlijkheid van het effect). 
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Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden, naar aanleiding van 
een wijziging van de Europese Richtlijn m.e.r. Deze wijziging heeft tot gevolg dat voor elke 
vergunningsaanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is de volgende 
procedure-stappen doorlopen moeten worden: 
 

 door de initiatiefnemer moet een aanmeldingsnotitie worden opgesteld; 

 het bevoegd gezag moet binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit besluit 
moet genomen zijn voor de ter inzage legging van het ontwerp-besluit; 

 het besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar wel via andere 
(digitale) kanalen; 

 het (vormvrije)-m.e.r.-beoordelingsbesluit moet onderdeel zijn van de vergunningaanvraag. 
 
Deze aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling is in het kader van de bestemmingsplan-
procedure is opgesteld. De onderzoeken waar in deze notitie naar verwezen wordt, zijn als 
bijlagen opgenomen bij de toelichting van het bestemmingsplan ‘Woongebied Buitenvaert’.  
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3. DE KENMERKEN EN DE PLAATS VAN HET PROJECT 
 
 
 

3.1 De kenmerken van het project 
 
3.1.1 Beschrijving van het project 

USP Vastgoed BV wil op de locatie ‘achter de Grote Sloot’ een woningbouwplan ontwikkelen, 
het plan Buitenvaert. Uitgangspunt is om vraaggestuurd te bouwen: woningen worden 
gerealiseerd zodra er concrete vraag naar is. Dit houdt in een gemêleerd programma met 30% 
sociale woningbouw, ruimte voor starterwoningen, ruimte voor nultredenwoningen, maar ook 
duurdere vrije kavels. Het “beeldmerk” van het plan is een markant bouwwerk dat refereert aan 
de vroegere buitenplaatsen in de Zijper polder. 
  
Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 40 woningen mogelijk gemaakt. Het gebied 
wordt vanaf de Schagerweg ontsloten.  

 
Het plan Buitenvaert beoogt de realisatie van een markant woongebouw aan de Schagerweg , 
dat een ruimtelijke samenhang vormt met de rijenwoningen hier direct achter en de groene 
ruimte langs de Schagerweg. Op de ‘buitenplaats’ is de bebouwing en de openbare ruimte in 
samenhang ontworpen. Karakteristieke elementen in de buitenruimte zijn de laan, de 
siertuin/het hof, de boomgaard en de speelweide met solitairen. Achter de ‘buitenplaats’ ligt de 
dichtere bebouwing van de woonbuurt.  
Het plan kent, aansluitend op het dorpse karakter van Schagerbrug, een mix tussen 
appartementen, rijenwoningen, 2/1-kap woningen en vrijstaande woningen. 
 

 
afb.1   Voorlopig ontwerp van het woongebied, 19 januari 2018  

 
 

In het verkavelingsplan is gekozen het groen te bundelen in de buitenplaats. Daarnaast zijn de 
versterking van de laanbeplanting langs de  Schagerweg en de nieuwe groene dorpsrand 
uitgangspunten in het plan. 
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De openbare ruimte krijgt een groen karakter. De sobere natuurlijke verharding ondersteunt dit 
beeld. In de buurt is het mogelijk een aantrekkelijk rondje te wandelen, over straat en in het 
parkje.  
Uitgangspunt is het gebruik van gebiedseigen, inheemse beplanting. In de toepassing van het 
groen is er een onderscheid gemaakt tussen de Buitenplaats en de rest van de buurt. In het 
algemeen worden in Buitenvaert ‘natte bomen’ toegepast, zoals els, es en  fruitbomen. Op de 
Buitenplaats kan een verbijzondering plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een  eikenlaan 
en de toepassing van bijzondere solitairen als beuk en berk.   
Erfafscheidingen zijn groen (bijvoorbeeld ligusterhaag) of mee ontwerpen in de architectuur van 
de woningen. 
 
3.1.2 Cumulatie met andere projecten 

Er is geen sprake van cumulatie met andere projecten. 

 
3.1.3 Gebruik natuurlijke hulpbronnen  

De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke 
hulpbronnen. Er is sprake van een ruimtebeslag dat overeenkomt met het huidige gebruik.  
Bij heiwerkzaamheden tijdens de bouwfase en bij het bouwrijp maken van het terrein is enig 
grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zal elektriciteit, water en mogelijk gas nodig zijn. 
Het gebruik van duurzame hulpbronnen zal tijdens de realisatiefase van het plan nader worden 
uitgewerkt. 

 
3.1.4 Productie van afvalstoffen  
In het plangebied zal een eigen afvalophaalsysteem worden gerealiseerd. Er wordt gewerkt met 
een een ondergrondse restafvalcontainer in de wijk en 2 rolcontainers per woning, namelijk de 
(groene) gft-container en de (oranje) plastic container. Wellicht op termijn zelf drie, namelijk de 
(blauwe) papiercontainer 
Tijdens de realisatiefase en gebruiksfase vindt er geen productie van stoffen plaats die leiden 
tot gevaarlijke of milieubelastende (afval)stoffen. Bij zowel de aanleg als bij de ingebruikname 
de woningen, zijn ten aanzien van de productie van afvalstoffen voornamelijk de aspecten 
bodem, geluid en luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden nader beschreven in 
hoofdstuk 4. 

 
3.1.5 Verontreiniging en hinder  
Het woongebied wordt ontsloten vanaf de Schagerweg. De Schagerweg heeft een doorgaand 
karakter met een daaraan gekoppeld snelheidsregime van 50 km/uur. Het nieuwe woongebied 
zal als 30 km/uur gebied worden ingericht. Op basis van de Parkeernota Schagen is een 
behoefte berekend aan 86 parkeerplaatsen in het plan. Hiervan zullen 30 worden gerealiseerd 
op eigen erf en de overige plaatsen in het openbaar gebied (als langsparkeren bij (half-) 
vrijstaande woningen en parkeerkoffer bij rijenwoningen).   

 
Zowel tijdens de bouw als daarna zijn voornamelijk de aspecten bodem, verkeer, geluid en 
luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden in hoofdstuk 4 nader beschreven. Ook worden 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken beoordeeld. 

 
3.1.6 Risico van ongevallen en veiligheid  

Het beoogde woningbouwplan zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er 
worden naar huidig inzicht geen extra gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of 
vervoerd.  
Op de planlocatie neemt het aantal woningen toe. In het plangebied zullen eigen 
brandweervoorzieningen worden gerealiseerd.  
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3.2 De plaats van het project 
Het voorliggend bestemmingsplan ‘Schagerbrug Buitenvaert’ omvat een deel van het dorp 
Schagerbrug. Schagerbrug ligt aan de Groote Sloot op het knooppunt met de Schagerweg. De 
weg aan weerszijden van de Groote Sloot vormt samen met de Schagerweg de belangrijkste 
ontsluiting voor het dorp. Het plangebied ligt nabij de kruising van de Groote Sloot met de 
Schagerweg. 

De ontwikkeling van de planlocatie Buitenvaert vindt plaats op de gronden van een voormalige 

manege. De grond wordt in afwachting van de woningbouw af en toe verpacht ten behoeve van 

agrarisch gebruik. 

afb.2   Ligging van het plangebied, begrenzing indicatief (bron: google maps) 
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4. KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT 
 
 
 
De voorgenomen ontwikkeling kan invloed hebben op het milieu. In dit hoofdstuk zijn de 
milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling beschouwd. Per milieuaspect is een conclusie 
opgenomen.  
 
 

4.1 Water 
Omdat er een toename van verharding is ten opzichte van het geldende plan heeft de beoogde 
ontwikkeling een invloed op de waterhuishouding. Op basis van de digitale watertoets is 
compensatie noodzakelijk. Deze wordt gerealiseerd door het verbreden van de randsloot aan 
de noord en westzijde.  
De gemeente Schagen streeft bij nieuwe woningbouwontwikkelingen naar het zo veel mogelijk 
afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de rioolwaterafvoer. De riolering in Buitenvaert is 
voorbereid op een eventueel later door de overheid aan te leggen gescheiden rioolsysteem in 
het openbaar gebied. 
 
In deze digitale watertoets is aangegeven dat een zogenaamde normale procedure moest 
worden gevolgd, omdat het plangebied ligt in de zonering van de regionale waterkering en de 
zonering van de primaire waterloop langs de Schagerweg.  
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in een eerder stadium reeds 
aangegeven geen problemen te hebben met de ontwikkeling. 
 
Conclusie 
 Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten 

aanzien van het aspect water. 
 De aanvang werkzaamheden moet bij het hoogheemraadschap worden gemeld vanwege 

de ligging in het beperkingsgebied ‘zonering regionale waterkering’ en ‘zonering primaire 
waterlopen’. 

 
 

4.2 Bodem 
Naar aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan is door Landview BV in december 2017 een 
verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd op de beoogde woningbouwlocatie.    
In de grond zijn plaatselijk lichte verhogingen van lood, zink, kwik of som PAK geconstateerd. In 
het grondwater zijn lichte verhogingen van arseen, barium en of molybdeen aangetroffen.   
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht 
plaatmateriaal aangetroffen. De onderzoeksresultaten geven op dit moment geen aanleiding 
voor nader onderzoek. 
 
Conclusie 
Er zijn met onderhavige ontwikkeling (vooralsnog) geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu ten aanzien van het aspect bodem.  
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik 
van eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten 
de locatie is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.    
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4.3 Archeologie en cultuurhistorie  
 
Archeologie 
Het plangebied is voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie’. De planlocatie 
heeft de bestemming ‘archeologie 5’. Op de beoogde woningbouwlocatie is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk voor bouwplannen met een oppervlakte van meer dan 2.500 m

2 
en 

dieper dan 50 cm.  
 
De locatie is in 2008 onderzocht Raap. Het archeologisch onderzoek is in 2017 geactualiseerd. 
Op grond van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek voor deelgebied A 
(perceelnummers 1452, 1573, 1574 en 1830) in de voormalige gemeente Zijpe een lage 
verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de perioden tot de Romeinse tijd 
en de Middeleeuwen. Voor de Romeinse tijd gold een middelmatige verwachting voor de 
aanwezigheid van archeologische resten. Door de overstromingen in de Late 
Middeleeuwen/Nieuwe tijd is het oudere landschap, en daarmee de eventuele 
bewoningssporen uit eerdere perioden, bedekt geraakt door zand- en/of kleisedimenten dan wel 
(deels) geërodeerd. Op grond van de inpoldering in 1597 diende wel rekening gehouden te 
worden met de aanwezigheid van archeologische resten uit de Nieuwe tijd. Voor de 
aanwezigheid van huisplaatsen uit de Nieuwe tijd gold een lage archeologische verwachting.  
Daarentegen gold voor lokale archeologische resten (bijvoorbeeld beerputten, slootvullingen, 
gebruiksvoorwerpen en mogelijk restanten van een klein gebouwtje aan de zuidrand van 
deelgebied A) uit de Nieuwe tijd een middelmatige archeologische verwachting. Deze lokale 
archeologische resten zijn niet op te sporen met een booronderzoek.   
  
Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de mogelijke aanwezigheid 
van archeologische resten in deelgebied A. Op grond hiervan wordt voor deelgebied A 
(perceelnummers 1452, 1573, 1574 en 1830) van plangebied Buitenvaert in het kader van de 
voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.   
 
Overigens blijft de archeologische meldingsplicht conform art. 53 van de Wamz van kracht. 
Wanneer er bij graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit 
onverwijld bij de gemeente te worden gemeld. 
 
Cultuurhistorie 

De landschappelijke ontwikkeling van het gebied heeft zijn weerslag gevonden in de 
cultuurhistorische waarde van de polder Zijpe. De polder heeft een rijke historie gekend van 
buitenplaatsen en landgoedboerderijen (Ananas, Wildrijk etc). Die echte rijkdom is grotendeel 
verloren gegaan (de Zijpe telde in 1660 zo’n 90 buitenplaatsen en landgoedboerderijen, 
verspreid door de hele polder met een concentratie langs de Groote Sloot), maar toch heeft de 
polder nog steeds een enigszins deftig karakter, vooral langs de Groote Sloot. Langs de 
polderlijnen is een afwisseling ontstaan van burgerwoningen, agrarische bedrijven, 
buitenplaatsen, bosschages en plantages, al dan niet met doorzichten. Het omringende 
landschap is open en wijds. 
De Groote Sloot is één van de belangrijkste structurerende lijnen in de Zijpepolder en heeft 
‘grandeur’ door de formele, historische uitstraling.  Schagerbrug is ontstaan als lintdorp langs de 
Groote Sloot, op het kruispunt met de Schagerweg. In de historische kern van Schagerbrug 
lagen diverse buitenplaatsen langs de Groote Sloot. Restanten van voormalige buitenplaatsen 
zijn nu nog herkenbaar, zoals het Huis van Strijen. 
 



 

 

 

 

Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, februari 2018 

Bestemmingsplan Woongebied Buitenvaert te Schagerbrug 
           11 

 

 

Het dorp heeft in ruimtelijk opzicht een onevenwichtige opbouw ten opzichte van het lint. Het 
project Buitenvaert is het nieuwe vierde kwadrant van Schagerbrug, waardoor er een 
evenwichtige opbouw van het dorp ontstaat.  
  
Kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp zijn: 

 het handhaven Groote Sloot als historische landschappelijke drager; 

 het versterken van de routes naar de kust als ruimtelijke dragers; 

 kruispuntdorpen hebben bebouwing in vier windstreken: aanwezige karakteristieke 
landschapspatronen bepalen de toekomstige ontwikkelingsrichting; 

 het ontwikkelen nieuwe, herkenbare knooppunten langs de landschappelijke dragers 
(dorpshart);  

 een betere landschappelijke inpassing van de dorpsrand door versterken van en aansluiten 
op de al aanwezige groene omzoming; 

 het gebruiken van herstructureringslocaties als basis voor structuurverbeteringen. 
 

De planontwikkeling versterkt de landschappelijke waarden in het gebied en gebruikt het thema 
‘buitenplaats’ cultuurhistorie als een belangrijke identiteitsdrager van het plan.  
 
Conclusie 

Er zijn met onderhavige ontwikkeling (vooralsnog) geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu ten aanzien van het aspect archeologie en cultuurhistorie. De gemeente Medemblik heeft 
het gebied vrijgegeven voor ontwikkeling. 
 
 

4.4 Ecologie 
De op de planlocatie aanwezige natuurwaarden zijn in december 2017 door Groot Eco Advies 
beoordeeld.  

 
Gebiedsbescherming  

De locatie ligt niet in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied. Gezien de afstand (4 
kilometer) tot het Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen zijn de meeste effecten 
op voorhand uit te sluiten.  Op het vlak van stikstofdepositie kunnen effecten niet op voorhand 
worden uitgesloten. 
 
De locatie ligt in niet de omgeving van delen van het NatuurNetwerk Nederland. Er zijn 
daardoor geen effecten op NNN-gebied.  
  
De planlocatie ligt in weidevogelleefgebied. Het weidevogelleefgebied wordt beschermd via het 
ruimtelijke spoor en is opgenomen in de Provinciale Structuurvisie. Ruimtelijke ontwikkelingen, 
die de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland en 
weidevogelleefgebieden aantasten, staat de provincie in beginsel niet toe. In dit kader is in 2016 
een weidevogelinventarisatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat op het perceel slechts een nest van 
Scholekster aanwezig was. Conclusie van dit onderzoek is dat het perceel geen grote betekenis 
en waarde heeft als Scholeksterleefgebied. 
 
Soortenbescherming 
Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat het bouwplan geen negatieve effecten 
heeft op beschermde soorten. Wel dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen 
van de weidevogels. Een soort die wel kan opduiken is de Rugstreeppad. Aanbevolen wordt om 
nader onderzoek naar de soort uit te voeren. Dit kan door middel van 3 luisterrondes in de 
periode half april-begin augustus. 
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Habitattoets 
 

Voortoets 
Op basis van de effectenindicator (Ministerie EZ 2015) kan de realisatie en de aanwezigheid 
van woningbouw, in combinatie met (mogelijke) verkeersaantrekkende werking de volgende 
negatieve effecten veroorzaken op het Natura 2000-gebied:  

 oppervlakteverlies;  

 versnippering;  

 verontreiniging en verdroging;  

 verstoring;   

 vermesting en verzuring via atmosferische depositie. 
 
De beoogde ontwikkeling van het plangebied vindt buiten de Natura 2000-gebieden plaats. Op 
voorhand kan daarom worden geconcludeerd dat het plan niet zal leiden tot areaalverlies of 
versnippering binnen Natura 2000. De waterhuishouding in het gebied blijft onveranderd: het 
plangebied is reeds deels verhard, en er vindt door de planontwikkeling geen verandering in de 
grondwaterstand plaats.   
 
Potentiële negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden als gevolg van de realisering van de 
nieuwe functies hebben betrekking op verstoring en vermesting en verzuring. Gezien de afstand 
tot het gebied en de aard en omvang van de ontwikkeling kan verstoring worden uitgesloten. 
 
KDW Natura 2000-gebied Zwanenwater-Pettemerduinen 
In november 2015 heeft RoyalHaskoning/DHV voor de provincie Noord-Holland het onderzoek 
PAS-gebiedsanalyse Zwanenwater-Pettemerduinen afgerond.  
In  dit  gebied  is er  over  de periode  van 1995 tot  2020  gemiddeld circa 48 mol/ha/jaar 
depositie-ruimte beschikbaar, waarbij   globaal   gezien   de   beschikbare ontwikkelingsruimte 
van west   naar   oost toeneemt. De depositieruimte bedraagt daarmee gemiddeld 3% van de 
totale depositie. 
 

In deze gebiedsanalyse is op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis 
inzichtelijk gemaakt en onderbouwd dat,  

 gegeven de in deze analyse geschetste depositieverloop waar binnen de te verwachten 
uitgifte van ontwikkelingsruimte is meegewogen en,  

 gegeven de staat van instandhouding, de trend en de afstand tot de KDW van de betrokken 
habitattypen en leefgebieden van soorten, 

 alsmede door de positieve effecten van de geborgde uitvoering van de maatregelen  

 en met de uitgifte van ontwikkelingsruimte 
er met zekerheid geen aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van het gebied.  
 
Om de effecten van verzuring door de beoogde ontwikkeling uit te sluiten is een 
stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator  uitgevoerd.  
De berekening gaat uit van een huidige situatie als braakliggende grond zonder emissie. In de 
nieuwe situatie is sprake van een woningbouwlocatie met 40 woningen volgend het voorlopig 
ontwerp. Op basis van de berekening zijn er in de omgeving geen natuurgebieden met reken 
resultaten hoger dan de drempelwaarde. Een melding of vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet is daarom niet noodzakelijk. 
 
 



 

 

 

 

Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, februari 2018 

Bestemmingsplan Woongebied Buitenvaert te Schagerbrug 
           13 

 

 

Conclusie  

Het plan dient afgestemd te worden met de Provincie Noord-Holland, vanwege de ligging in het 
weidevogelleefgebied. De verantwoording voor de ligging in weidevogelleefgebied is nader 
uitgewerkt in hoofdstuk 5.7.2. van de toelichting van het bestemmingsplan. 
In de periode april-15juni zal het weidevogelonderzoek voor deze locatie worden geactualiseerd 
en tevens uitgebreid naar de omliggende kavels. Zo wordt een actueel inzicht verkregen in de 
mogelijke verstoring van de ontwikkeling op het weidevogelleefgebied.  
 
Zowel op het gebied van de gebiedsbescherming als op het gebied van de soortenbescherming 
zijn er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. Een vergunning in het kader van de 
Wet natuurbescherming of een verklaring van geen bedenkingen is op basis van de voortoets 
niet noodzakelijk. Gezien de historische situatie (veeteeltbedrijf met manege) is de situatie sterk 
verbetert. 
 
In de periode 15april-15augustus zal nader onderzoek plaatsvinden naar de aan-  of 
afwezigheid van de Rugstreeppad en de noodzaak tot het afgeven van een vergunning in het 
kader van de Nbw. 

 
 

4.5 Geluid 
De te realiseren woningen betreffen een geluidsgevoelige bestemming in de zin van de Wet 
geluidhinder. Het bouwplan ligt binnen de geluidszone van de Schagerweg. DPA Caubergh 
Huygen heeft in december 2017 onderzoek gedaan naar de verkeersbelasting op de gevels van 
de te bouwen woningen.  
Uit de rekenresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

 de berekende geluidbelasting ter plaatste van de gevels van de woningen is lager dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB; 

 een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder is niet noodzakelijk;  

 de gecumuleerde geluidbelasting bedraagt op één woning meer dan 53 dB. Bij de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het aspect bouwen, dient te worden aangetoond dat de gevels 
van de te bouwen woning voorzien in voldoende geluidwering, conform het Bouwbesluit 
2012. 

 
Conclusie 

Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten 
aanzien van het aspect geluid.  
De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting binnen de woningen is maximaal 33dB. 
(Ver)bouwplannen moeten aan deze norm voldoen. 
 
 

4.6 Milieuhinder 
Het voornemen om op de gronden ten noorden van de Schagerweg in Schagerbrug 
woningbouw mogelijk te maken, heeft invloed op enkele bedrijven op het bedrijventerrein De 
Trambaan. Het gaat om de volgende bedrijven:  

 ARLI Machine en Apparatenbouw B.V. (Nijverheidsweg 21 t/m 27 en 31 t/m 39);  

 Gebr. Ligthart, Carrosserie en Tankbouw B.V. (Nijverheidsweg 3-5).  
  
Deze bedrijven zijn door de Milieudienst Kop van Noord-Holland geclassificeerd als bedrijven in 
de milieucategorie 3.2. Voor dergelijke bedrijven geldt, volgens de VNG-brochure “Bedrijven en 
milieuzonering”, een richtafstand van 100 meter. Voor het grootste deel van de bedrijvigheid is 
deze afstand aanwezig.  
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Bij de bedrijfsgebouwen gevestigd op Nijverheidsweg 21-39 ontstaat is een potentieel knelpunt 
op basis van de feitelijke situatie niet aanwezig. In het deel van het bedrijvencomplex  grenzend 
aan de woningbouw vinden slechts werkzaamheden tot en met milieucategorie 3.1 plaats. 
Hiervoor geldt een richtafstand van 50 meter. Op basis van de feitelijke situatie is de milieucirkel 
50m (categorie 3.1) in plaats van 100 m (categorie 3.2).

1
  

De relevantie milieuzonering van de Trambaan ten opzichte van de planlocatie zijn op basis van 
het geldende bestemmingsplan in combinatie met werkelijke situatie in afbeelding 3 
weergegeven.  
 
Aan de Grote Sloot, ten zuidoosten van het plangebied, zijn twee bedrijven gevestigd. Het 
betreft een aannemersbedrijf (Grote Sloot 355) en een snackbar (Grote Sloot 351).  Het 
aannemers bedrijf wordt verplaatst en het perceel Grote Sloot 355 wordt bestemd voor wonen. 
De snackbar op Grote Sloot 351 valt volgens de VNG-brochure bedrijven en milieuzonering 
(2009) in milieucategorie 1, waarvoor een richtafstand van 10 meter geldt. Daarmee vormt de 
snackbar geen belemmering voor de ontwikkeling van de woningbouw Buitenvaert.    
  
De uitvoering van het plan wordt niet belemmerd door milieuhinder vanwege bedrijven.  
 

 
afb.3   Milieuzonering van 50 m en 30 m in relatie tot nieuwbouw (Bron: Matenplan van USP) 
 
Conclusie 

Bestaande bedrijven in de ruime omgeving van de planlocatie worden niet belemmerd in het 
functioneren. Er is voor de nieuwe woningen sprake van een aantoonbaar aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat en er bestaat vanuit milieuhygiënische overwegingen geen bezwaar tegen het 
plan. 
De aanwezige bedrijven binnen het plangebied komen voor op bedrijventerrein de Trambaan en 
op een locatie in het lint aan de Grote Sloot. Voor de locatie in het lint geldt dat de uitbreidings-
mogelijkheden, gelet op de situering in een overwegende woonomgeving, beperkt zijn. Dit is 

                                                     
1 Tussen de betreffende ondernemer en USP als ontwikkelende partij voor de Buitenvaert, is ook een privaatrechterlijke 

overeenkomst opgesteld waarin deze situatie is vastgelegd en voor een deel van het  bedrijvencomplex milieucategorie 3.1 

aangehouden dient te worden 
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ook de reden dat voor deze bedrijfslocatie in principe alleen een bedrijf in de milieucategorie 1 
en 2 is toegestaan. Voor de bedrijven op het bedrijventerrein geldt de maximale milieucategorie 
3.1. Hiermee vormt de bedrijvigheid geen belemmering voor de woonfunctie. 

 
 
4.7 Luchtkwaliteit 
In artikel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn eisen aan de luchtkwaliteit gesteld.  
De wet noemt “gevoelige bestemmingen”(zoals scholen en kinderdagverblijven) en maakt 
onderscheid tussen projecten die “in betekende mate” (IBM) en “niet in betekende mate”(NIBM) 
leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Tevens is voorzien in het zogenaamde 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met de projecten “niet in betekende 
mate” van de Wet luchtkwaliteit is in de NSL rekening gehouden. In de NSL is het begrip “niet in 
betekenende mate” gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor fijn stof en stikstofdioxide. 
Op grond van de Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder 
andere) woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen vrijgesteld van toetsing. De 
planontwikkeling beoogt de herontwikkeling van 40 woningen, waardoor het ver onder de 
getalsmatige grens van de Regeling NIBM blijft.  
 
Conclusie 

Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten 
aanzien van het aspect luchtkwaliteit.   
 
 

4.8 Externe veiligheid 
Het aspect Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. Bij externe 
veiligheid gaat het om de veiligheid van mensen in een plangebied in relatie tot de opslag, het 
gebruik, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen in of nabij het plangebied, voor 
zover die activiteiten risico’s voor de bevolking kunnen geven.  
 
In december 2017 is het aspect externe veiligheid in en rond het plangebied door DPA Cauberg 
Huygen onderzocht.  
 
Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 475 meter van de N248 en op circa 1.650 
meter van de N9. Zowel de PR-contouren als het groepsrisico vormen geen beperking voor de 
ontwikkeling van het plangebied. 
Op een afstand van circa 1.000 meter is de dichtstbijzijnde hogedruk gasleiding gelegen, op 
een afstand van circa 4.2 kilometer is een leidingstrook van hogedruk gasleidingen gelegen. De 
aanwezige PR contouren zijn onbekend, echter ligt het plangebied ruim buiten de 1% 
letaliteitscontouren van de verschillende buisleidingen, derhalve is een berekening van het 
groepsrisico niet vereist. 
In de omgeving zijn diverse inrichtingen met gevaarlijke stoffen aanwezig. De dichtstbijzijnde 
inrichting betreft een LPG tankstation op een afstand van circa 1.100 meter. De maximale 
veiligheidsafstand van een LPG tankstation bedraagt 150 meter. Ook de overige inrichtingen 
bezitten beperkte PR-contouren. De aanwezige risicovolle inrichtingen vormen dan ook geen 
beperking voor de ontwikkeling van het plangebied. 
 
Conclusie 
Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten 
aanzien van het aspect externe veiligheid.    
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4.9 Gebruiksmogelijkheden omliggende panden 
Met de ontwikkeling van woningen worden de gebruiksmogelijkheden van de omliggende 
panden, zoals woningen en bedrijven niet geschaad. Hiervoor is reeds aangegeven dat er geen 
sprake is van milieuhinder. Ook is er geen sprake van licht hinder. 
 
Conclusie 

Er zijn met onderhavige ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten 
aanzien van het aspect zonlicht.     
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5. CONCLUSIE 
 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten in hoofdstuk 4 blijkt dat er geen belemmeringen zijn in het 
kader van water, bodem, archeologie, geluid, milieuhinder, luchtkwaliteit, externe veiligheid en 
bezonning om medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling van het woongebied 
Buitenvaert. Nader onderzoek is nodig naar de aanwezigheid van beschermde 
Rugstreeppadden. Dit aspect vormen vooralsnog geen belemmering voor de planontwikkeling.  
 
Uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen sprake is van bijzondere 
omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van onderhavig plan, die zouden 
kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse. Voor de meeste 
milieuaspecten geldt dat er geen nadelige effecten optreden, dan wel dat deze effecten met 
mitigerende maatregelen worden beperkt, zodat wordt voldaan aan de geldende wet- en 
regelgeving.   
 
Geconcludeerd kan worden dat er geen m.e.r.-procedure noodzakelijk is. 
 



 

 

Bijlage 17 



 

 

Reactienota vooroverleg Bro voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitenvaert’ 
 
Bij besluit van 27 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Schagen besloten het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitenvaert' vrij te geven voor vooroverleg in het 
kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is voor advies toegezonden aan de volgende instanties: 
 

1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
2. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
3. N.V. PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland 
4. Provincie Noord-Holland 

 
Van vier instanties is een reactie ontvangen. In deze rapportage worden de reacties samengevat en 
voorzien van een antwoord. Ook is aangegeven, indien van toepassing, of de reactie aanleiding geeft 
om het plan (op onderdelen) aan te passen. 
 
 
 
1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Samenvatting 
Bij e-mail van 29 maart 2018, ontvangen om 16:18 uur, heeft het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) gereageerd op het toegezonden voorontwerpbestemmingsplan. HHNK heeft 
de volgende opmerkingen: 
 

1. In het plan is het advies over de compensatie voor verhardingstoename overgenomen, 
maar het is nog steeds onduidelijk hoe groot de toename van verharding binnen het plan 
zal zijn. 

2. Er wordt gesteld dat er voldoende waterberging wordt gerealiseerd door het 
graven/verbreden van twee waterlopen tot een waterbreedte van 6,0 meter. In het plan 
ontbreekt echter een onderbouwing, waardoor het niet aannemelijk is gemaakt dat deze 
aanname klopt. Aangeraden wordt om in het plan een onderbouwing op te nemen waarin 
de te dempen waterlopen, oppervlakte verhardingstoename en compenserende 
waterberging staan vermeld. 

3. Uit het plan blijkt niet duidelijk dat het hemelwater wordt afgekoppeld richting de 
waterlopen in het plangebied. HHNK verzoekt de afkoppeling van het hemelwater op te 
nemen.  

4. Voor de realisatie van woningen in een strook langs de boezemwaterkering dient het 
maaiveld te worden verhoogd tot minimaal NAP +0,4 meter. Uit het plan blijkt niet duidelijk 
of deze verhoging van het maaiveld zal worden uitgevoerd. Het verzoek is om deze 
verhoging in het plan op te nemen. 

 
Beantwoording 

Ad 1.  In paragraaf 5.4 'De watertoets' wordt de volgende waterbalans opgenomen waarin 
inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel verharding wordt toegevoegd als gevolg van het 
bestemmingsplan 'Buitenvaert'. 

  
Oppervlak Huidige situatie (m2) Plan Buitenvaert (m2) 
Gebouwen    -    2.243  
Tuinen/ erven (50% verhard)     - 7.577 
Openbaar gebied verhard     -   5.207 
Totale verharding 0 15.027 
   
Tuinen/ erven (50% onverhard )  7.577 
Weiland / groenvoorziening    -   3.860 
Bestaand water   442    442 



 

 

Nieuw water    -   1.659 
   
Oppervlak plangebied 28.565 28.565   

 
Ad 2. De waterbalans biedt een onderbouwing dat voldoende waterberging gerealiseerd wordt. 

Naar aanleiding van deze balans is toegevoegd dat de kavelsloot aan de noord- en 
westzijde tot een breedte van respectievelijk 6 meter en 7,5 meter wordt verbreed. 

 
Ad 3. In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater zal worden 

afgekoppeld van de riolering. Dit is toegevoegd aan paragraaf 5.3 onder het subkopje 
'Waterkwaliteit en riolering'. 

 
Ad 4. De ophoging zal geregeld worden via de watervergunning.  

 
Conclusie 
De gemaakte opmerkingen leiden tot wijzigingen / aanvullingen in de toelichting. 
 
2. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
 
Samenvatting 
Bij brief van 3 april 2018, met kenmerk RUD.240776, heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUDNHN) op het toegezonden voorontwerpbestemmingsplan gereageerd. De 
RUDNHN heeft verschillende opmerkingen: 
 

1. In paragraaf 5.2.3 'Duurzaamheid' wordt aangegeven dat voor de nieuwe woningen als 
uitgangspunt 'energie neutraal bouwen' gehanteerd wordt, mist bedrijfseconomisch 
haalbaar. Hiermee wordt onvoldoende ingegaan op artikel 33 van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV) waar in lid 1 is opgenomen dat 'bestemmingsplannen voor 
woningbouw [..] dienen te beschrijven op welke wijze invulling wordt gegeven aan 
energiebesparing en inzet van duurzame energie [..]'. 

2. De plantoelichting dient op het punt van de bodemkwaliteit verduidelijkt te worden. 
Vermeld wordt dat door Landview een bodemonderzoek is uitgevoerd dat betrekking heeft 
op 'het grootste deel van het plangebied'. Niet duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. 
Mede omdat door Landview geen duidelijke contour is aangegeven op de 
onderzoekstekening. 

3. De locatie ligt in een Weidevogelleefgebied dat is opgenomen in de PRV. Bij mogelijke 
verstoring van weidevogels is uitgegaan van het feit dat er geen bomen aan de rand van 
het plan komen. Het (stedenbouwkundig) uitgangspunt is echter: nieuwe groene 
dorpsrand. Het plan dient afgestemd te worden met de afdeling beleid van de provincie 
Noord-Holland.  

4. De onderzoeken met betrekking tot de ligging in het weidevogelleefgebied acht RUDNHN 
voldoende, met dien verstande dat de uiteindelijke beoordeling aan het bevoegd gezag is. 
Nader overleg met de provincie in dat kader is vereist. 

5. Bij het onderdeel gebiedsbescherming (in beschrijvende zin) zou meer aandacht besteed 
moeten worden aan de aanlegfase.  

6. Het onderdeel soorten is voldoende, onder de voorwaarde dat er extra onderzoek 
noodzakelijk is naar het voorkomen van de Rugstreeppad. 

7. Paragraaf 5.11 'Externe veiligheid' is inhoudelijk akkoord. Het RUDNHN heeft slechts 
twee tekstuele opmerkingen: 'circulaire Besluit externe veiligheid transportroutes' moet 
zijn 'Besluit externe veiligheid transportroutes' en 'plaatsgevonden' moet zijn 
'plaatsgebonden'.  

8. De RUDNHN heeft geen opmerkingen met betrekking tot de paragrafen over geluid, 
bedrijven en milieuzonering en luchtkwaliteit. 

 
Beantwoording 

Ad. 1 De tekst van paragraaf 5.2.3 is als volgt gewijzigd en aangevuld: 



 

 

  
'Duurzaam bouwen vertaalt zich in de zorg voor het milieu, zoals het energiezuinig 
bouwen, het bevorderen van zonne-energie, duurzaam materiaal gebruik en 
gescheiden afvalverwerking. De eisen aan de particuliere woningbouw staan 
beschreven in het Bouwbesluit. Het is van belang om al in een vroeg stadium 
duurzaamheid te zien als integraal onderdeel van de nieuwbouw en de 
duurzaamheidsambities vanuit het gemeentelijk beleid over te brengen aan de 
initiatiefnemer.  
 
Voor vragen op het gebied van duurzaam (verbouwen, energiebesparing of energie 
opwekken) kunnen inwoners en ondernemers tegenwoordig bij het Duurzaam 
Bouwloket terecht. De gemeente Schagen participeert hierin. 
 
Van de zijde van de opdrachtgever is aangegeven dat op de volgende wijze 
energiezuinig en duurzaam wordt gebouwd: 

o er wordt gebouwd voor de komende 50-100 jr, met gebruikmaking van 
duurzame bouwmaterialen; 

o in 2020 mogen alleen nog energieneutrale of energieopwekkende woningen 
worden gebouwd (EPC 0). Sinds 2015 moeten woningen al bijna 
energieneutraal (maximaal EPC 0,4) worden gebouwd. Bouwen onder de 
huidige EPC-norm is uitgangspunt; 

o aardgasloos bouwen is vereist. De woningen worden voorzien van 
laagtemperatuurverwarming in combinatie met warmtepomp systemen en 
extra fotovoltaïsche zonnepanelen; 

o tevens wordt de isolatiewaarde van de woningen verzwaard;' 
 

Ad. 2 De tekst is aangepast. Het onderzoek uitgevoerd door Landview heeft betrekking op het 
gehele plangebied. Bijlage 2 van het onderzoeksrapport van Landview (bijlage 5 bij het 
bestemmingsplan) maakt inzichtelijk dat het onderzoeksgebied het gehele plangebied 
omvat. 

 
Ad. 3 Nader overleg met de provincie heeft plaatsgevonden. Zie in dit kader het antwoord op 

de vooroverlegreactie van de provincie Noord-Holland. 
 
Ad. 4 Nader overleg met de provincie heeft plaatsgevonden. Zie in dit kader het antwoord op 

de vooroverlegreactie van de provincie Noord-Holland. 
 
Ad. 5 In paragraaf 5.7.1 'Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming' zijn onder het 

subkopje 'Kritische Depositie Waarde nabijgelegen Natura 2000-gebieden' de volgende 
passage toegevoegd over de aanlegfase: 

 
'Tijdens de aanlegfase zal er werkverkeer rijden van en naar het plangebied en wordt 
er voor de bouw materieel gebruikt dat leidt tot een mogelijke toename van 
stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Zwanewater en Pettemerduinen. Tijdens 
de gebruiksfase zal extra verkeer in de omgeving rijden en leidt het gebruik van onder 
andere de CV-ketels van de woningen tot een mogelijke toename van stikstofdepositie 
op het Natura 2000-gebied Zwanewater en Pettemerduinen.' 

 
 en de volgende zin: 
 

'De depositie in de aanlegfase is, op basis van de te verwachten werkzaamheden, 
kleiner dan de permanente depositie in de gebruiksfase.'. 

 
Ad. 6 Nader onderzoek naar de rugstreeppad is uitgevoerd in april – juli. De bevindingen van 

dit onderzoek zijn neergelegd in het document 'Inventarisatie Rugstreeppad Buitenvaert 



 

 

in Schagerbrug' d.d. 9 juli 2018. Tijdens de inventarisatie zijn geen rugstreeppadden 
waargenomen en zijn ook geen juvenielen, larven of eisnoeren aangetroffen. Dit is ook 
als zodanig opgenomen in het plan in paragraaf 5.7.1 'Toetsing in het kader van de Wet 
natuurbescherming' onder het subkopje 'Soortenbescherming'.  

 
Ad. 7 De tekstuele opmerkingen zijn verwerkt. 
 
Ad. 8 Akkoord. 

 
Conclusie 
De gemaakte opmerkingen leiden tot wijzigingen / aanvullingen in de toelichting. 
 
 
3. N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
 
Reactie 
Bij brief van 9 maart 2018, met kenmerk UHZV-2-3107, heeft N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-
Holland, gereageerd op het toegezonden voorontwerpbestemmingsplan. Ter veiligstelling van in het 
plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoekt PWN de voorwaarden in acht te nemen die 
openbare nutsbedrijven moeten stellen om hun taak in het algemeen belang te kunnen uitoefenen. 
Een zeer belangrijke voorwaarde is het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in openbare grond 
voor het ondergronds verkeer. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze 
verharding daarnaast 'open' te zijn. Tevens dient de leidingstrook vrij te blijven van opslag e.d. PWN 
adviseert daarnaast reeds in een vroeg stadium rekening te houden met de mogelijkheid van 
alternatieve bluswatervoorzieningen. Deze alternatieven dienen naar inschatting van PWN in een zeer 
vroeg stadium ontwikkeld te worden zodat er voldoende financiële middelen voor vrijgemaakt kunnen 
worden. PWN wijst tot slot op het feit dat in het belang van de volksgezondheid de in het plan gelegen 
gronden geen gevaarlijke stoffen mogen bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater terecht 
kunnen komen. Zonder tegenbericht neemt PWN aan dat in het onderhavige plan geen vervuilde 
gronden aanwezig zijn. 
 
Beantwoording 
De gemaakte opmerkingen betreffen hoofdzakelijk uitvoeringsaspecten. De opmerkingen leiden niet 
tot aanpassing van het voorliggende bestemmingsplan. In het plangebied zijn daarnaast geen 
vervuilde gronden aanwezig. 
 
Conclusie 
De gemaakte opmerkingen leiden niet tot wijziging van het bestemmingsplan.  
 
 
4. Provincie Noord-Holland 
 
Reactie 
Bij brief van 5 juli 2018, kenmerk 1054124/1099932, heeft gedeputeerde staten van de provincie 
gereageerd op het toegezonden voorontwerpbestemmingsplan. Naar oordeel van de provincie is deze 
locatie in strijd met de provinciale belangen zoals verankerd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV). Zij handhaaft haar standpunt gegeven in 2016 in het kader van de prealabele advisering in het 
kader van het Kwalitatief Woningbouwprogramma voor de Kop (KWK). Vanwege de ligging in 
weidevogelleefgebied en realiseerbaar bollenconcentratiegebied staat de provincie negatief tegenover 
deze ontwikkeling. 
 
Beantwoording 
Naar oordeel van de gemeente Schagen wordt met de ontwikkeling van het plan Buitenvaert de 
belangen van het weidevogelleefgebied en het bollenconcentratiegebied niet geschaad. 
 



 

 

Weidevogelleefgebied 
 
Op grond van artikel 25 lid 1 onder a PRV mag een bestemmingsplan dat betrekking heeft op 
weidevogelleefgebieden niet voorzien in de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan binnen 
een bestaand bouwblok of een uitbreiding daarvan. Nieuwe bebouwing is wel mogelijk indien de 
bebouwing een ingreep betreft waarvoor (i) geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en (ii) 
waarmee een groot openbaar belang wordt gediend (artikel 25 lid 3 onder a PRV). Inzicht dient dan 
wel te worden gegeven in de wijze waarop schade aan een weidevogelleefgebied zoveel mogelijk 
wordt voorkomen, resterende schade wordt gecompenseerd en de wijze waarop deze compensatie 
geborgd is (artikel 25 lid 4 PRV). 
 
De gemeente betwist niet dat het plangebied is gelegen op gronden die in de PRV zijn aangewezen 
als weidevogelleefgebied. Op grond van artikel 25 lid 3 PRV dient er dan ook voldaan te worden aan 
de criteria van geen aanvaardbaar alternatief en van groot openbaar belang. Hoewel de gemeente 
van oordeel is dat de voorziene ontwikkeling aan deze criteria voldoet – dit licht zij later toe – is de 
gemeente tevens van oordeel dat niet voorbij kan worden gegaan aan de ontwikkelingen die zich de 
afgelopen jaren hebben voorgedaan met betrekking tot de status van het plangebied als 
weidevogelleefgebied en de betekenis van deze ontwikkelingen voor de waarde van artikel 25 lid 1 
onder a PRV voor het plangebied. 
 
De ontwikkeling waar de gemeente op doelt, is de opkomst van de zogenaamde 
kerngebiedenbenadering. Deze benadering vloeit voort uit de Agenda Groen uit 2013 en is 
neergelegd in het Natuurbeheerplan 2016. De benadering houdt in dat de provincie voor de 
bescherming van de weidevogels inzet op de meest kansrijke gebieden. Het motto is 'meer doen in 
minder gebieden'. De kerngebieden zijn de leefgebieden van de kritische soorten zoals de grutto. De 
leefgebieden van de niet-kritische soorten zoals de scholekster zijn de overige, niet-kerngebieden. Het 
plangebied wordt aangemerkt als scholeksterleefgebied en is dus geen kerngebied. 
 
Ondanks dat het Natuurbeheerplan 2018, vastgesteld bij besluit van 13 november 2017 door 
Provinciale Staten, ook spreekt over de kerngebiedenbenadering, is de benadering in de huidige 
versie van de PRV nog niet verankerd. Reden hiervoor lijkt het advies "Verkenning ruimtelijke kwaliteit 
open weidelandschap Noord-Holland" van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) uit 
december 2016 te zijn. In dit advies valt te lezen dat indien het beschermingsregime van de 
weidevogelleefgebieden enkel blijft gelden voor de kerngebieden, de structuur van een groot en 
aaneengesloten netwerk van weidelandschappen langs verstedelijkte gebieden van de provincie 
onder druk komt te staan. Aanbevolen wordt daarom om het regime voorlopig nog overal te 
handhaven en te onderzoeken wat de ruimtelijke kwaliteit is van de niet-kerngebieden. De reden dat 
het weidevogelbeschermingsregime ondanks de kerngebiedenbenadering vooralsnog in stand blijft, is 
kortom niet ingegeven uit een oogpunt van weidevogelbescherming maar uit een oogpunt van 
landschapsbescherming. Dat belang heeft echter geen rol gespeeld bij de oorspronkelijke aanwijzing 
van het plangebied als weidevogelleefgebied. Dit belang mag nu dan ook niet ten grondslag worden 
gelegd aan de toepassing van artikel 25 PRV.  
 
De uitkomsten van het vervolgonderzoek uitgevoerd door de PARK zijn neergelegd in het rapport 
"Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050" van 9 januari 2018. In dit rapport stelt de PARK voor een 
ruimtelijk regime te handhaven voor een aantal van de niet-kerngebieden die van zeer hoge 
cultuurhistorische waarde zijn en gebieden die ervoor zorgen dat stedelijke gebieden direct aan groot 
open (weide)landschap grenzen. Voor de overige niet-kerngebieden, zou het beschermend regime 
volgens de PARK kunnen komen te vervallen. Het plangebied valt niet binnen een van de gebieden 
die volgens de PARK met een beschermde status gehandhaafd dient te worden. Daaruit kan worden 
afgeleid dat de cultuurhistorische waarde van het gebied laag is. Ook vanuit een oogpunt van 
landschapsbescherming is de planlocatie kortom niet van belang. 
 
De conclusie dat de planlocatie beperkt van waarde is voor weidevogels wordt bevestigd in een 
weidevogelinventarisatie uitgevoerd ter plaatse door Groot Eco Advies in 2016. Tijdens de 



 

 

inventarisatie is slechts één nest van een scholekster ontdekt. Verder hebben geen weidevogels op 
het perceel gebroed of hun territorium gehad. Wordt daarnaast meegewogen dat de planlocatie 
slechts een beperkte grootte kent, er al sprake is van verstoring en het gebruik van de grond niet 
gunstig is voor de weidevogels, dan kan tot de conclusie gekomen worden dat de locatie in hoge mate 
ongeschikt is voor weidevogels. De betekenis van artikel 25 PRV voor de planlocatie zou naar oordeel 
van de gemeente dan ook beperkter dienen te zijn dan voor gebieden die daadwerkelijk van waarde 
zijn voor de weidevogels.  
 
Ondanks dit oordeel van de gemeente voldoet de ontwikkeling volgens de gemeente aan de vereisten 
van artikel 25 lid 3 onder a PRV. De 40 voorziene woningen zijn voor Schagerbrug van groot 
openbaar belang. Er is behoefte aan nieuwe woningen vanuit diverse doelgroepen. Voldoende 
woningbouw in Schagerbrug zorgt ervoor dat zowel jongeren als ouderen in het dorp kunnen blijven 
wonen. Daarmee behoudt het dorp een gezonde demografische opbouw. Deze opbouw zorgt ervoor 
dat het draagvlak van openbare en commerciële voorzieningen in het dorp, zoals scholen, 
sportverenigingen en gezondheidsvoorzieningen op peil blijft. Zijn er onvoldoende mogelijkheden om 
dit voorzieningenniveau op peil te houden, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid 
van Schagerbrug. Het realiseren van woningen elders in de gemeente, buiten Schagerbrug vormt in 
dit kader geen alternatief. Voorzieningen in Schagen zijn niet van grote betekenis voor de leefbaarheid 
van Schagerbrug. 
 
De voorgenomen bebouwing kan daarnaast niet binnen het bestaand stedelijk gebied van het dorp 
worden opgelost. Binnen het dorp is geen ontwikkellocatie beschikbaar die groot genoeg is om de 
woningbouwopgave die er op grond van het KWK voor Schagerbrug ligt, op te vangen. Nagenoeg het 
hele gebied rondom Schagerbrug is bovendien aangemerkt als weidevogelleefgebied, waardoor een 
ligging binnen weidevogelleefgebied onvermijdelijk is. Het realiseren van de woningbouwopgave in 
een andere richting dan dit 'vierde kwadrant' is niet wenselijk. Dit zou namelijk in strijd met het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid zorgen voor een onevenwichtige opbouw van het dorp. Daarnaast 
zouden locaties binnen de panoramazone van de Westfriese Omringdijk komen te liggen of een 
ongewenste milieubelasting hebben. 
 
De gemeente en de ontwikkelaar zijn tot slot bereid tot compensatie van de schade die het project 
aanbrengt aan het weidevogelleefgebied en met de provincie nadere afspraken te maken over de 
wijze waarop deze compensatie plaats zal vinden. De compensatie zal plaatsvinden overeenkomstig 
de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland, waarmee ook het bestemmingsplan in 
overeenstemming is. Artikel 25 PRV staat dan ook niet aan de weg aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan. 
 
Bollenconcentratiegebied 
Op grond van artikel 26b lid 2 PRV maakt een bestemmingsplan dat betrekking heeft op 
bollenconcentratiegebied de vestiging van een nieuw bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt of 
de uitbreiding van een bestaand bollenteeltbedrijf in dit gebied niet onmogelijk.  
 
De effecten van de ontwikkeling van de planlocatie op het bollenconcentratiegebied zijn vooraf als 
volgt beoordeeld: 

o De grond is niet in gebruik als bollengrond: de functieverandering vindt plaats op een locatie 
waar sprake is van een functie die niet gerelateerd is aan de bollenteelt (de grond was 
voorheen in gebruik als veeteeltbedrijf met als nevenactiviteit paardenhouderij). In de directe 
omgeving zijn ook geen bollenbedrijven aanwezig met bollengrond er omheen. Er gaat dus 
geen bestaande bollenteelt verloren. 

o De grond van de locatie is niet geschikt voor bollenteelt. De ondergrond is relatief kleiig en 
niet verzand. In het verleden is het ook niet voor bollenteelt gebruikt, maar was het 
weidegrond ten behoeve van weidegang van het vee. De locatie is momenteel in gebruik als 
grasland. 

o De planlocatie ligt tegen de dorpskern van Schagerbrug aan en beoogt een versterking van 
de ruimtelijke structuur van Schagerbrug als kruispuntdorp. De nieuwbouw draagt bij aan het 



 

 

Dorps-DNA zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan 'Dorpen langs de Groote Sloot 2008'. 
De planlocatie ligt tegen de lintbebouwing en sluit aan op de burgerwoningen langs de 
Schagerweg. De nieuwe woningen passen daarmee binnen het ruimtelijk beleidskader zoals 
dat specifiek gold voor de Dorpen langs de Groote Sloot ('Beeldkwaliteitsplan Dorpen langs 
de Groote Sloot'). 

o Op grond van het gemeentelijke visiedocument 'Reisgids voor de Ruimtelijke Kwaliteit' ligt het 
plangebied binnen het deelgebied polderlandschap. Kenmerken van dit landschap zijn onder 
meer de openheid en structuurbepalende elementen zoals vaarten en wegen met daarlangs 
'gevarieerde en verzorgde vrijstaande bebouwing met verfijnde details'. Met de voorliggende 
ontwikkeling wordt ingezet op het behoud van de landschappelijke waarde met een 
zorgvuldige inpassing van gebouwen. De nabijheid van de provinciale weg en het 
bedrijventerrein van Schagerbrug zorgen er echter voor dat het karakteristieke zicht in de 
lengterichting van de polder wordt afgeschermd. Vanaf de planlocatie is het open zicht op de 
polder dan ook beperkt. De grootschalige openheid van het polderlandschap is hier niet 
aanwezig. De planlocatie doet geen afbreuk aan deze openheid en past daarmee binnen de 
ruimtelijke beleidskaders van de gemeente. 

 
Het effect van de nieuwbouwlocatie op het bollenconcentratiegebied is kortom beperkt, zo niet de 
facto afwezig. Het netto areaal aan bollengrond in de polder wordt met de ontwikkeling niet 
verminderd en de voorziene ontwikkeling past binnen de ruimtelijke beleidskaders. Zoals de gemeente 
in de brief van 26 april 2017, gericht aan het college van gedeputeerde staten, in het kader van 
prealabele advisering ook uiteen heeft gezet (zie met name bijlage 4 bij deze brief) leent het 
plangebied zich door de excentrische ligging, beperkte omvang en incourante vorm minder goed voor 
de bollenteelt. De relevantie voor het plangebied voor de bollenteelt is klein. De beperkte opbrengsten 
in verhouding tot de investeringskosten om er weer goede bollengrond van te maken, zorgen er 
bovendien voor dat het financieel – en ook feitelijk – niet realistisch is dat de grond ooit nog voor de 
bollenteelt gebruikt gaat worden. Daar komt overigens nog bij dat het geldende planologische regime 
voor het plangebied zoals neergelegd in het bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" – het 
bestemmingsplan dat zal blijven gelden voor de omliggende gronden – de mogelijkheden tot 
nieuwvestiging van bollenteeltbedrijven beperkt tot bollenconcentratiegebied dat niet tevens is 
aangemerkt als weidevogelleefgebied. Concreet voor de locatie Buitenvaert betekent dit dat er in het 
plangebied op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" zich ter plaatse al geen nieuwe 
bollenteeltbedrijven mochten vestigen. Het voorliggende bestemmingsplan is qua nieuwvestiging van 
bollenteeltbedrijven dan ook niet beperkender dan het voorheen geldende planologisch regime.  
 
Gezien het voorgaande is er naar het oordeel van de gemeente geen sprake van strijd met artikel 26b 
lid 2 PRV. 
 
Conclusie 
De gemaakte opmerkingen hebben geleid tot beperkte wijzigingen in de tekst van de plantoelichting. 
  
Op pagina 48 is een passage toegevoegd over het motief van het behoud van het 
beschermingsregime voor weidevogelleefgebieden, terwijl het plangebied geen onderdeel uitmaakt 
van de kerngebieden voor weidevogels. Op pagina 49 is een passage toegevoegd over de 
aanwezigheid van het woningbouwprogramma waarin het bestemmingsplan voorziet en het groot 
openbaar belang daarvan voor de regio en voor de kern Schagerbrug.  
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Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenvaert’ 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Buitenvaert heeft met ingang van 26 juli 2018 zes weken ter inzage 
gelegen. In die periode kon door een ieder zienswijzen worden ingediend. Alleen de provincie 
Noord-Holland heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 
 
In deze nota is de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan verkort weergegeven en 
voorzien van een reactie. 

Zienswijze provincie Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland stelt dat het nut en de noodzaak van de aantallen te bouwen woningen 
is aangetoond. Het plan past met o.a. 30% sociale huurwoningen zowel wat betreft de kwalitatieve 
als de kwantitatieve woningbehoefte in het door de regio vastgestelde kwalitatief 
woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK). Ondanks dat sprake is van nut en 
noodzaak, verzet de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zich volgens de provincie echter op 
twee punten tegen deze ontwikkeling. De 40 woningen zijn volgens de provincie in strijd met de 
PRV omdat ze voorzien zijn in een gebied aangewezen als weidevogelleefgebied en als 
bollenconcentratiegebied. 

(i) Weidevogelleefgebied: artikel 25 PRV bepaalt dat een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op weidevogelleefgebied, niet voorziet in de mogelijkheid van 
nieuwe bebouwing anders dan binnen een bestaand (agrarisch) bouwblok of 
uitbreiding van dit bouwblok. Het is nodig het leefgebied van de weidevogels te 
beschermen, aangezien de aantallen vogels sinds de jaren tachtig fors is gedaald.  
Noord-Holland heeft binnen Europa een van de grootste weidevogeldichtheden, 
met het gevolg dat de provincie een grote verantwoordelijkheid heeft (met name 
voor de kievit en grutto) om het gebied zo groot mogelijk te houden. Door te 
bouwen aan de randen van de bebouwing, wordt het leefgebied voor weidevogels 
steeds kleiner. Hierdoor worden ook de uitwijkmogelijkheden voor de weidevogels 
kleiner en bestaat de kans dat ze uiteindelijk niet overleven. 

Bij de bescherming van de weidevogels gaat het niet alleen om de daadwerkelijke 
aanwezigheid van vogels, maar ook om potentieel foerageer- en broedgebied. Het 
is volgens de provincie van groot belang dat de gebieden rondom de 
kerngebieden van weidevogels rustig en vrij van bebouwing blijven. Elke 
aantasting van deze randgebieden betekent direct een verstoring van de 
weidevogelkerngebieden ten noordwesten van Schagerbrug. 

Volgens de provincie kan woningbouw op één bepaalde locatie niet worden 
aangemerkt als van groot openbaar belang, zolang er in de gemeente of regio 
nog andere locaties beschikbaar zijn. 

(ii) Bollenconcentratiegebied: artikel 26b PRV bepaalt dat een bestemmingsplan dat 
betrekking heeft op een bollenconcentratiegebied de vestiging van een nieuw 
bollenteeltbedrijf niet onmogelijk mag maken. In bollenconcentratiegebieden is 
door de overheid veel geïnvesteerd op het gebied van waterinfrastructuur en 
bodembescherming en bodemkwaliteit voor de teelt van bollen. De provincie wil 
daarom deze gebieden reserveren voor huidige en toekomstige bollenteelt. 



 

 

Gezien het voorgaande en de ligging van de woningbouwlocatie in weidevogelleefgebied en 
bollenconcentratiegebied verzoekt de provincie om af te zien van regeling van de woningbouw in 
het bestemmingsplan Buitenvaert. 

Reactie gemeente 

De zienswijze betreft in grote lijnen een herhaling van de overlegreactie van de provincie op het 
voorontwerpbestemmingsplan. Het standpunt van de gemeente ten aanzien van deze reactie is niet 
gewijzigd. De gemeente is van oordeel dat de ontwikkeling voorzien in het plan Buitenvaert de 
belangen van het weidevogelleefgebied en het bollenconcentratiegebied niet schaadt. Voor de 
volledigheid zal de gemeente haar standpunt hier nogmaals uiteen zetten. 

Weidevogelleefgebied 

Op grond van artikel 25 lid 1onder a PRV mag een bestemmingsplan dat betrekking heeft op 
weidevogelleefgebieden niet voorzien in de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan 
binnen een bestaand bouwblok of een uitbreiding daarvan. Nieuwe bebouwing is wel mogelijk 
indien de bebouwing een ingreep betreft waarvoor (i) geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en 
(ii) waarmee een groot openbaar belang wordt gediend (artikel 25 lid 3 onder a PRV). Inzicht dient 
dan wel te worden gegeven in de wijze waarop schade aan een weidevogelleefgebied zoveel 
mogelijk wordt voorkomen, resterende schade wordt gecompenseerd en de wijze waarop deze 
compensatie geborgd is (artikel 25 lid 4 PRV). 

De gemeente betwist niet dat het plangebied is gelegen op gronden die in de PRV zijn aangewezen 
als weidevogelleefgebied. Op grond van artikel 25 lid 3 PRV dient er dan ook voldaan te worden 
aan de criteria van geen aanvaardbaar alternatief en van groot openbaar belang. Hoewel de 
gemeente van oordeel is dat de voorziene ontwikkeling aan deze criteria voldoet – dit licht zij later 
toe – is de gemeente tevens van oordeel dat niet voorbij kan worden gegaan aan de ontwikkelingen 
die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan met betrekking tot de status van het plangebied als 
weidevogelleefgebied en de betekenis van deze ontwikkelingen voor de waarde van artikel 25 lid 1 
onder a PRV voor het plangebied. 

De ontwikkeling waar de gemeente op doelt, is de opkomst van de zogenaamde 
kerngebiedenbenadering. Deze benadering vloeit voort uit de Agenda Groen uit 2013 en is 
neergelegd in het Natuurbeheerplan 2016. De benadering houdt in dat de provincie voor de 
bescherming van de weidevogels inzet op de meest kansrijke gebieden. Het motto is 'meer doen in 
minder gebieden'. De kerngebieden zijn de leefgebieden van de kritische soorten zoals de grutto. 
De leefgebieden van de niet-kritische soorten zoals de scholekster zijn de overige, niet-
kerngebieden. Het plangebied wordt aangemerkt als scholeksterleefgebied en is dus geen 
kerngebied. 

Ondanks dat het Natuurbeheerplan 2018, vastgesteld bij besluit van 13 november 2017 door 
Provinciale Staten, ook spreekt over de kerngebiedenbenadering, is de benadering in de huidige 
versie van de PRV nog niet verankerd. Reden hiervoor lijkt het advies "Verkenning ruimtelijke 
kwaliteit open weidelandschap Noord-Holland" van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
(PARK) uit december 2016 te zijn. In dit advies valt te lezen dat indien het beschermingsregime van 
de weidevogelleefgebieden enkel blijft gelden voor de kerngebieden, de structuur van een groot en 
aaneengesloten netwerk van weidelandschappen langs verstedelijkte gebieden van de provincie 
onder druk komt te staan. Aanbevolen wordt daarom om het regime voorlopig nog overal te 
handhaven en te onderzoeken wat de ruimtelijke kwaliteit is van de niet-kerngebieden. De reden 
dat het weidevogelbeschermingsregime ondanks de kerngebiedenbenadering vooralsnog in stand 



 

 

blijft, is kortom niet ingegeven uit een oogpunt van weidevogelbescherming maar uit een oogpunt 
van landschapsbescherming. Dat belang heeft echter geen rol gespeeld bij de oorspronkelijke 
aanwijzing van het plangebied als weidevogelleefgebied. Dit belang mag nu dan ook niet ten 
grondslag worden gelegd aan de toepassing van artikel 25 PRV.  

De uitkomsten van het vervolgonderzoek uitgevoerd door de PARK zijn neergelegd in het rapport 
"Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050" van 9 januari 2018. In dit rapport stelt de PARK voor een 
ruimtelijk regime te handhaven voor een aantal van de niet-kerngebieden die van zeer hoge 
cultuurhistorische waarde zijn en gebieden die ervoor zorgen dat stedelijke gebieden direct aan 
groot open (weide)landschap grenzen. Voor de overige niet-kerngebieden, zou het beschermend 
regime volgens de PARK kunnen komen te vervallen. Het plangebied valt niet binnen een van de 
gebieden die volgens de PARK met een beschermde status gehandhaafd dient te worden. Daaruit 
kan worden afgeleid dat de cultuurhistorische waarde van het gebied laag is. Ook vanuit een 
oogpunt van landschapsbescherming is de planlocatie kortom niet van belang. 

De conclusie dat de planlocatie beperkt van waarde is voor weidevogels wordt bevestigd in een 
weidevogelinventarisatie uitgevoerd ter plaatse door Groot Eco Advies in 2016. Tijdens de 
inventarisatie is slechts één nest van een scholekster ontdekt. Verder hebben geen weidevogels op 
het perceel gebroed of hun territorium gehad. Wordt daarnaast meegewogen dat de planlocatie 
slechts een beperkte grootte kent, er al sprake is van verstoring en het gebruik van de grond niet 
gunstig is voor de weidevogels, dan kan tot de conclusie gekomen worden dat de locatie in hoge 
mate ongeschikt is voor weidevogels. De betekenis van artikel 25 PRV voor de planlocatie zou naar 
oordeel van de gemeente dan ook beperkter dienen te zijn dan voor gebieden die daadwerkelijk 
van waarde zijn voor de weidevogels.  

Ondanks dit oordeel van de gemeente voldoet de ontwikkeling volgens de gemeente aan de 
vereisten van artikel 25 lid 3 onder a PRV. De 40 voorziene woningen zijn voor Schagerbrug van 
groot openbaar belang. Er is behoefte aan nieuwe woningen vanuit diverse doelgroepen. 
Voldoende woningbouw in Schagerbrug zorgt ervoor dat zowel jongeren als ouderen in het dorp 
kunnen blijven wonen. Daarmee behoudt het dorp een gezonde demografische opbouw. Deze 
opbouw zorgt ervoor dat het draagvlak van openbare en commerciële voorzieningen in het dorp, 
zoals scholen, sportverenigingen en gezondheidsvoorzieningen op peil blijft. Zijn er onvoldoende 
mogelijkheden om dit voorzieningenniveau op peil te houden, dan kan dit grote gevolgen hebben 
voor de leefbaarheid van Schagerbrug. Het realiseren van woningen elders in de gemeente, buiten 
Schagerbrug vormt in dit kader geen alternatief. Voorzieningen in Schagen zijn niet van grote 
betekenis voor de leefbaarheid van Schagerbrug. 

De voorgenomen bebouwing kan daarnaast niet binnen het bestaand stedelijk gebied van het dorp 
worden opgelost. Binnen het dorp is geen ontwikkellocatie beschikbaar die groot genoeg is om de 
woningbouwopgave die er op grond van het KWK voor Schagerbrug ligt, op te vangen. Nagenoeg 
het hele gebied rondom Schagerbrug is bovendien aangemerkt als weidevogelleefgebied, waardoor 
een ligging binnen weidevogelleefgebied onvermijdelijk is. Het realiseren van de 
woningbouwopgave in een andere richting dan dit 'vierde kwadrant' is niet wenselijk. Dit zou 
namelijk in strijd met het gemeentelijk ruimtelijk beleid zorgen voor een onevenwichtige opbouw van 
het dorp. Daarnaast zouden locaties binnen de panoramazone van de Westfriese Omringdijk 
komen te liggen of een ongewenste milieubelasting hebben. 

De gemeente en de ontwikkelaar zijn tot slot bereid tot compensatie van de schade die het project 
aanbrengt aan het weidevogelleefgebied en met de provincie nadere afspraken te maken over de 
wijze waarop deze compensatie plaats zal vinden. De compensatie zal plaatsvinden 
overeenkomstig de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland, waarmee ook het 



 

 

bestemmingsplan in overeenstemming is. Artikel 25 PRV staat dan ook niet aan de weg aan de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 

Bollenconcentratiegebied 

Op grond van artikel 26b lid 2 PRV maakt een bestemmingsplan dat betrekking heeft op 
bollenconcentratiegebied de vestiging van een nieuw bollenteeltbedrijf voor permanente bollenteelt 
of de uitbreiding van een bestaand bollenteeltbedrijf in dit gebied niet onmogelijk.  

De effecten van de ontwikkeling van de planlocatie op het bollenconcentratiegebied zijn vooraf als 
volgt beoordeeld: 

 De grond is niet in gebruik als bollengrond: de functieverandering vindt plaats op een 
locatie waar sprake is van een functie die niet gerelateerd is aan de bollenteelt (de 
grond was voorheen in gebruik als veeteeltbedrijf met als nevenactiviteit 
paardenhouderij). In de directe omgeving zijn ook geen bollenbedrijven aanwezig met 
bollengrond er omheen. Er gaat dus geen bestaande bollenteelt verloren. 

 De grond van de locatie is niet geschikt voor bollenteelt. De ondergrond is relatief kleiig 
en niet verzand. In het verleden is het ook niet voor bollenteelt gebruikt, maar was het 
weidegrond ten behoeve van weidegang van het vee. De locatie is momenteel in 
gebruik als grasland. 

 De planlocatie ligt tegen de dorpskern van Schagerbrug aan en beoogt een versterking 
van de ruimtelijke structuur van Schagerbrug als kruispuntdorp. De nieuwbouw draagt 
bij aan het Dorps-DNA zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan 'Dorpen langs de 
Groote Sloot 2008'. De planlocatie ligt tegen de lintbebouwing en sluit aan op de 
burgerwoningen langs de Schagerweg. De nieuwe woningen passen daarmee binnen 
het ruimtelijk beleidskader zoals dat specifiek gold voor de Dorpen langs de Groote 
Sloot ('Beeldkwaliteitsplan Dorpen langs de Groote Sloot'). 

 Op grond van het gemeentelijke visiedocument 'Reisgids voor de Ruimtelijke Kwaliteit' 
ligt het plangebied binnen het deelgebied polderlandschap. Kenmerken van dit 
landschap zijn onder meer de openheid en structuurbepalende elementen zoals 
vaarten en wegen met daarlangs 'gevarieerde en verzorgde vrijstaande bebouwing met 
verfijnde details'. Met de voorliggende ontwikkeling wordt ingezet op het behoud van de 
landschappelijke waarde met een zorgvuldige inpassing van gebouwen. De nabijheid 
van de provinciale weg en het bedrijventerrein van Schagerbrug zorgen er echter voor 
dat het karakteristieke zicht in de lengterichting van de polder wordt afgeschermd. 
Vanaf de planlocatie is het open zicht op de polder dan ook beperkt. De grootschalige 
openheid van het polderlandschap is hier niet aanwezig. De planlocatie doet geen 
afbreuk aan deze openheid en past daarmee binnen de ruimtelijke beleidskaders van 
de gemeente. 

Het effect van de nieuwbouwlocatie op het bollenconcentratiegebied is kortom beperkt, zo niet de 
facto afwezig. Het netto areaal aan bollengrond in de polder wordt met de ontwikkeling niet 
verminderd en de voorziene ontwikkeling past binnen de ruimtelijke beleidskaders. Zoals de 
gemeente in de brief van 26 april 2017, gericht aan het college van gedeputeerde staten, in het 
kader van prealabele advisering ook uiteen heeft gezet (zie met name bijlage 4 bij deze brief) leent 
het plangebied zich door de excentrische ligging, beperkte omvang en incourante vorm minder 
goed voor de bollenteelt. De relevantie voor het plangebied voor de bollenteelt is klein. De beperkte 



 

 

opbrengsten in verhouding tot de investeringskosten om er weer goede bollengrond van te maken, 
zorgen er bovendien voor dat het financieel – en ook feitelijk – niet realistisch is dat de grond ooit 
nog voor de bollenteelt gebruikt gaat worden. Daar komt overigens nog bij dat het geldende 
planologische regime voor het plangebied zoals neergelegd in het bestemmingsplan "Buitengebied 
Zijpe" – het bestemmingsplan dat zal blijven gelden voor de omliggende gronden – de 
mogelijkheden tot nieuwvestiging van bollenteeltbedrijven beperkt tot bollenconcentratiegebied dat 
niet tevens is aangemerkt als weidevogelleefgebied. Concreet voor de locatie Buitenvaert betekent 
dit dat er in het plangebied op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" zich ter plaatse 
al geen nieuwe bollenteeltbedrijven mochten vestigen. Het voorliggende bestemmingsplan is qua 
nieuwvestiging van bollenteeltbedrijven dan ook niet beperkender dan het voorheen geldende 
planologisch regime.  

Gezien het voorgaande is er naar het oordeel van de gemeente geen sprake van strijd met artikel 
26b lid 2 PRV.  



 

 

Bijlage 19 



 

 

Nota van wijzigingen bestemmingsplan 'Buitenvaert' 

Deze nota van wijzigingen bevat een overzicht van de wijzigingen die in het vast te stellen 
bestemmingsplan zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Aanpassingen 
van ondergeschikte aard (zoals een wijziging in de inhoudsopgave van de plantoelichting en 
ondergeschikte tekstuele aanpassingen) zijn in dit overzicht niet opgenomen. 

Toelichting  

Pagina 36 Toegevoegd een passage over onbedoeld nog 
aanwezig bouwvlak in het plangebied. 

Ambtelijke wijziging. 

Pagina 43 Toegevoegd een passage over resultaten nader 
onderzoek naar de rugstreeppad. 

Wijziging naar aanleiding van 
ingediende zienswijze. 

Pagina 43 Toegevoegd een passage over resultaten 
weidevogelinventarisatie uitgevoerd in 2018. 

Wijziging naar aanleiding van 
ingediende zienswijze. 

Pagina 48 Toegevoegd een passage over het motief van 
het behoud van het beschermingsregime voor 
weidevogelleefgebieden, terwijl het plangebied 
geen onderdeel uitmaakt van de kerngebieden 
voor weidevogels. 

Wijziging naar aanleiding van 
ingediende zienswijze. 

Pagina 48 Toegevoegd een zinsnede over de 
aanwezigheid van nut en noodzaak van het 
woningbouwprogramma waarin het 
bestemmingsplan voorziet en het groot 
openbaar belang daarvan voor de regio en voor 
de kern Schagerbrug. 

Wijziging naar aanleiding van 
ingediende zienswijze. 

Pagina 48 -
49 

Toegevoegd een passage over de 
compensatieovereenkomst met betrekking tot de 
aantasting van weidevogelleefgebied, die als 
nieuwe bijlage 13 aan de plantoelichting wordt 
gehecht. 

Wijziging naar aanleiding van 
ingediende zienswijze. 

Pagina 57 Toegevoegd een passage over de opgenomen 
voorwaardelijke verplichting met betrekking tot 
de financiële compensatie vanwege de 
aantasting van het weidevogelleefgebied. 

Wijziging naar aanleiding van 
ingediende zienswijze. 

Pagina 59 In paragraaf 7.2 is de tekst over 
maatschappelijke uitvoerbaarheid 
geactualiseerd ten opzichte van de ontwerpfase. 

Ambtelijke wijziging. 

Regels  

Artikel 6.6 Nieuw artikel: "Het bouwen en in stand houden 
van bouwwerken op en gebruik van gronden 
waar deze bestemming en op die waar artikel 7 

Wijziging naar aanleiding van 
ingediende zienswijze. 



 

 

op ziet, is slechts toegestaan mits een bedrag 
van EUR 44.030,28, prijspeil 2014, is betaald 
aan de provincie Noord-Holland als financiële 
compensatie voor de aantasting van 
weidevogelleefgebied als bedoeld in artikel 25 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-
Holland." 

Artikel 7.6 
lid a 

Hernummerd (voorheen artikel 7.5.2) en tussen 
"Het bouwen" en "en gebruik" toegevoegd "en in 
stand houden van bouwwerken". 

Ambtelijke wijziging. 

Artikel 7.6 
lid b 

Nieuw artikel: "Het bouwen en in stand houden 
van bouwwerken op en gebruik van gronden 
waar deze bestemming en op die waar artikel 6 
op ziet, is slechts toegestaan mits een bedrag 
van EUR 44.030,28, prijspeil 2014, is betaald 
aan de provincie Noord-Holland als financiële 
compensatie voor de aantasting van 
weidevogelleefgebied als bedoeld in artikel 25 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-
Holland." 

Wijziging naar aanleiding van 
ingediende zienswijze. 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1 Begrippen 
 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 het plan:  
het bestemmingsplan ‘Buitenvaert te Schagerbrug’ van de  gemeente Schagen; 
 
1.2 het bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten  als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0441.BGZBPBUITENVAERT-ON01 met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen; 

1.3 aanbouw: 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het al dan niet in 
directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in  
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
 

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

1.5 aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;  
 

1.6 aanduidingsvlak: 
een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 
aanduidingsgrens; 
 

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

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

1.9 bebouwingspercentage: 
een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan wel  
bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;  
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1.10 bed & breakfast: 
een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van logies en ontbijt 
in het hoofd- of bijgebouw; 
 

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

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

1.13 bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 
 

1.14 bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
 

1.15 bijgebouw: 
een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en niet in directe 
verbinding staat met het hoofdgebouw; 
 

1.16 bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;  
 

1.17 bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 
 

1.18 bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;  
 

1.19  bouwperceelsgrens: 
de grens van een bouwperceel; 
 

1.20 bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde  
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 
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1.21 bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden, 
of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van  
bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of 
op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren; 
 

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

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

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

1.25 geluidsgevoelig object: 
gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de 
Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 
 

1.26 gevellijn: 
de als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd; 
 

1.27 hoofdgebouw: 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken; 
 

1.28 landschappelijke inpassing 
visuele afscherming van het terrein met bomen en/of andere opgaande beplanting; 

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

1.30 peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 

hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 

hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 
c. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil; 

 
1.31 permanente bewoning: 

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf; 
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1.32 uitbouw: 
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk  
gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
 

1.33 voorgevel: 
de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s); 
 

1.34 voorgevellijn: 
de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan; 
 

1.35 woning: 
een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden; 
 
1.35 zijgevel: 
de gevel aan de zijkant van een gebouw. Wanneer zijdelings tegen het gebouw andere gebouwen zijn 
geplaatst, zoals bij een rijtjeshuis, heeft het betreffende gebouw alleen een voor- en achtergevel. 
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Artikel 2 Wijze van meten 
 
 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
 
 

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

2.3 de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de  
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 
 
 

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

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

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

 

Artikel 3 Groen 
 
 
3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. plantsoen in de vorm van open grasland met bomen; 
 
en tevens voor: 

b. speelvoorzieningen; 
c. voet- en fietspaden; 
d. dagrecreatieve voorzieningen;  
e. parkeervoorzieningen; 

 
met de daarbij behorende: 

f. bouwwerken geen gebouwen zijnde.   
   
 
3.2 Bouwregels 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
b. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:  

1. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen. 
   
 
3.3 Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige 
aantasting van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
• de verkeersveiligheid; 
• de sociale veiligheid; 
• de milieusituatie; 
• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 

nadere eisen stellen aan de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  
 
Bij de afweging of er sprake is van een onevenredige aantasting van het landschaps- en 
bebouwingsbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning worden de beeldkwaliteitseisen 
betrokken zoals die zijn geformuleerd in het hoofdstuk Beeldkwaliteit in de bij dit bestemmingsplan 
behorende toelichting. 
 

3.4 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid  3.2 sub b voor een maximale hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde tot niet meer 
dan 5 m. 

 
De onder a genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits er geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
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• de verkeersveiligheid; 
• de sociale veiligheid; 
• de milieusituatie; 
• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
Bij de afweging of er sprake is van een onevenredige aantasting van het landschaps- en 
bebouwingsbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning worden de beeldkwaliteitseisen 
betrokken zoals die zijn geformuleerd in het hoofdstuk Beeldkwaliteit in de bij dit bestemmingsplan 
behorende toelichting. 
   
 
Artikel 4 Verkeer – Verblijfsgebied 
 
 
4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonstraten; 
b. voet- en fietspaden;  

 
met de daarbij behorende: 

c. bouwwerken geen gebouwen zijnde; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. groenvoorzieningen; 
f. speelvoorzieningen; 
g. openbare nutsvoorzieningen; 
h. water.   

   
 
4.2 Bouwregels 

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
b. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde,anders dan rechtstreeks ten 

behoeve van de geleiding van verkeer, geldt de volgende regel:  
1. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen. 

   
 
4.3 Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige 
aantasting van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
• de verkeersveiligheid; 
• de sociale veiligheid; 
• de milieusituatie; 
• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 

 nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing.  
 
Bij de afweging of er sprake is van een onevenredige aantasting van het landschaps- en 
bebouwingsbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning worden de beeldkwaliteitseisen 
betrokken zoals die zijn geformuleerd in het hoofdstuk Beeldkwaliteit in de bij dit bestemmingsplan 
behorende toelichting. 
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4.4  Specifieke gebruiksregels 
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken dan wel te laten gebruiken op een wijze dan 
wel een doel in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld lid 4.1.   
 

4.5 Afwijken van de gebruiksregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.4 indien 
strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet 
door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

Artikel 5 Water 
 
 

5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterberging; 
b. waterhuishouding; 
c. waterlopen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. openbare nutsvoorzieningen; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder dammen, duikers en 

bruggen. 
 
 

5.2  Bouwregels 
a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
b. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van oeververbindingen mag, gemeten, in afwijking van het begrip 
“peil” als bedoeld in artikel 1 onder 30, ten opzichte van het plaatselijke peil van de 
direct aansluitende oever, niet meer dan 3 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag, gemeten, in 
afwijking van het begrip “peil” als bedoeld in artikel 1 onder pp, ten opzichte van het 
plaatselijke peil van de direct aansluitende oever, niet meer dan 1,5 m bedragen. 

 
 

5.3 Specifieke gebruiksregels 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken 
dan wel laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder 
in ieder geval wordt begrepen: 

• de bouw van steigers; 
• het gebruik of laten gebruiken van gronden als ligplaats voor woonboten. 
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Artikel 6 Wonen - 1 

6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met  
1. een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;  
2. een bed & en breakfast; 

 
met de daarbij behorende: 

b. gebouwen,  
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde; 
d. tuinen, erven en terreinen; 
e. groenvoorzieningen; 
f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
g. openbare nutsvoorzieningen; 
h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. een hoofdgebouw mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. per bouwvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw worden gebouwd, tenzij de gronden ter 

plaatse zijn voorzien van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', in welk geval het 
maximum aantal woningen het binnen de aanduiding aangegeven aantal mag bedragen; 

c. binnen de aanduiding Wonen – 1 en Wonen – 2 is de realisatie van in totaal maximaal 40 
woningen mogelijk; 

d. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6,5 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 10 m bedragen; 
f. ter plaatse van de aanduiding ‘markant gebouw’ is een goothoogte van 8 m en een 

bouwhoogte van 11 m toegestaan; 
g. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 45° bedragen; 
h. de inhoud van een woning, met inbegrip van aan- en uitbouwen als bedoeld in 

lid 6.2.2 en 6.2.3 mag niet meer dan 750 m³ bedragen; 
i. een hoofdgebouw dient op ten minste 3 m van de zijdelingse perceelsgrens te worden 

gebouwd. 
 

6.2.2 Aan- en uitbouwen aan zijgevels van een hoofdgebouw 
Voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan zijgevels van een hoofdgebouw gelden de volgende 
regels: 

a. aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel van de woning worden gebouwd; 
b. aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel of in het verlengde daarvan van de woning worden 

gebouwd, met inachtneming van de volgende regels: 
1. minimaal 1 m achter de voorgevellijn van de woning en het verlengde daarvan; 
2. tot maximaal 3 m voorbij de zijdelingse bouwgrens; 
3. tot maximaal 3 m achter de achterste bouwgrens; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b mogen erkers voor de voorgevel worden gebouwd, met 
inachtneming van de volgende regels: 

1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 
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2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van 
de woning waaraan wordt gebouwd bedragen, met een maximum van 3 m; 

d. aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen van een kap worden voorzien 
waarvan de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen en waarvan de dakhelling gelijk is 
aan die van het hoofdgebouw; 

e. aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen plat worden afgedekt mits de hoogte 
niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag met een maximum van 4 m. 
 

6.2.3 Aan- en uitbouwen aan achtergevels van een hoofdgebouw 
Voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan achtergevels van een hoofdgebouw gelden de volgende 
regels: 

a. aan- of uitbouwen mogen aan de achtergevel van de woning worden gebouwd; 
b. aan- of uitbouwen mogen aan de achterzijde van de woning tot maximaal 3 m achter de 

achterste bouwgrens worden gebouwd; 
c. de goot- en bouwhoogte van aan- of uitbouwen aan de achterzijde van de woning mag niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning bedragen, met een maximum van 
3 m respectievelijk 4 m. 
 

6.2.4 Bijgebouwen 
Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels: 

a. bijgebouwen dienen minimaal 1 m achter de voorgevellijn van de woning en het verlengde 
daarvan te worden gebouwd; 

b. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat 

de bouwhoogte van bijgebouwen nooit hoger mag zijn dan de bouwhoogte van woningen. 
 

6.2.5 Oppervlaktenormen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
Ten aanzien van oppervlaktenormen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de 
volgende regels: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan: 
1. 50 m² voor erven met een kleinere oppervlakte dan 2.000 m²; 
2. 70 m² voor erven met een oppervlakte vanaf 2.000 m²; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer 
bedragen dan 50% van het achtererfgebied van de woning. 
 

6.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1 m 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag maximaal 2 m 
bedragen; 

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m 

bedragen. 

 
6.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
• de verkeersveiligheid; 
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• de sociale veiligheid; 
• de milieusituatie; 
• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
6.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.1 sub d en 
e in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw met ten hoogste 1 m wordt vergroot, 
mits: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de sociale veiligheid; 
4. de milieusituatie; 
5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 

b. de hogere goot- en/of bouwhoogte op het punt van de wet- en regelgeving op het gebied van 
natuurwaarden in de vorm van een natuurtoets uitvoerbaar is. 

 
6.5 Specifieke gebruiksregels 

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld lid 6.1 wordt in ieder geval 
aangemerkt: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief nachtverblijf, 
met uitzondering van het gebruik voor bed & breakfast in bestaande woningen, mits: 

1. bed & breakfast ondergeschikt is aan de woonfunctie; 
2. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto 

vloeroppervlak van bestaande woningen; 
3. het aantal slaapplaatsen ten hoogste 9 bedraagt; 
4. het parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
5. sprake is van een acceptabele verkeerssituatie; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van beroeps- of bedrijfsuitoefening 
aan huis, zodanig dat: 

1. de gezamenlijke vloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van het bruto 
vloeroppervlak van de betreffende woningen en de bijbehorende aan-, uitbouwen en 
bijgebouwen met een maximum van 40 m²; 

2. de activiteit vergunningplichtig is op grond van de Wet milieubeheer; 
3. de activiteit niet valt binnen de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 Lijst van 

aan huis verbonden beroepen en bedrijven, dan wel een daar mee voor wat betreft de 
milieugevolgen voor de omgeving gelijk te stellen beroeps- of bedrijfsuitoefening; 

4. het detailhandel of horeca betreft; 
5. op de bij de betreffende woning behorende gronden buitenopslag van goederen ten 

behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt; 
6. het zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die verkeersoverlast 

veroorzaken of die verkeersmaatregelen noodzakelijk maken; 
7. het parkeren niet op eigen erf plaatsvindt; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats 
van al dan niet afgedankte goederen en materialen; 
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6.6 Voorwaardelijke verplichting 
Het bouwen en in stand houden van bouwwerken op en gebruik van gronden waar deze bestemming 
en op die waar artikel 7 op ziet, is slechts toegestaan mits een bedrag van EUR 44.030,28, prijspeil 
2014, is betaald aan de provincie Noord-Holland als financiële compensatie voor de aantasting van 
weidevogelleefgebied als bedoeld in artikel 25 Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland. 
 

Artikel 7 Wonen – 2 
 
 

7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis; 
b. landschappelijke inpassing voorzover de gronden zijn aangeduid als ‘groen’; 

  
met de daarbij behorende: 

c. gebouwen; 
d. bouwwerken geen gebouwen zijnde; 
e. tuinen, erven en terreinen; 
f. groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding ‘groen’; 
g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
h. openbare nutsvoorzieningen; 
i. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.  

 
7.2 Bouwregels 

7.2.1 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 
b. binnen de aanduiding Wonen – 1 en Wonen – 2 is de realisatie van in totaal maximaal 40 

woningen mogelijk; 
c. voor de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘gevellijn’ geldt dat hoofdgebouwen met de 

voorgevel in de aangegeven lijn worden gebouwd dan wel ten hoogste drie meter hierachter; 
d. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 11 m bedragen; 
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen; 
g. de inhoud van een woning, met inbegrip van aan- en uitbouwen als bedoeld in 

lid 7.2.2 en 7.2.3 mag niet meer dan 750 m³ bedragen; 
h. een hoofdgebouw dient op ten minste 3 m van de zijdelingse perceelsgrens te worden 

gebouwd. 
 

7.2.2 Aan- en uitbouwen aan zijgevels van een hoofdgebouw 
Voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan zijgevels van een hoofdgebouw gelden de volgende 
regels: 

a. aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel van de woning worden gebouwd; 
b. aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel of in het verlengde daarvan van de woning worden 

gebouwd, met inachtneming van de volgende regels: 
1. minimaal 1 m achter de voorgevellijn van de woning en het verlengde daarvan; 
2. tot maximaal 3 m voorbij de zijdelingse bouwgrens; 
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3. tot maximaal 3 m achter de achterste bouwgrens; 
c. in afwijking van het bepaalde onder b mogen erkers voor de voorgevel worden gebouwd, met 

inachtneming van de volgende regels: 
1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 
2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van 

de woning waaraan wordt gebouwd bedragen, met een maximum van 3 m; 
d. aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen van een kap worden voorzien 

waarvan de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen en waarvan de dakhelling gelijk is 
aan die van het hoofdgebouw; 

e. aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen plat worden afgedekt mits de hoogte 
niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag met een maximum van 4 m. 

 
7.2.3 Aan- en uitbouwen aan achtergevels van een hoofdgebouw 

Voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan achtergevels van een hoofdgebouw gelden de volgende 
regels: 

a. aan- of uitbouwen mogen aan de achtergevel van de woning worden gebouwd; 
b. aan- of uitbouwen mogen aan de achterzijde van de woning tot maximaal 3 m achter de 

achterste bouwgrens worden gebouwd; 
c. de goot- en bouwhoogte van aan- of uitbouwen aan de achterzijde van de woning mag niet 

meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning bedragen, met een maximum van 
3 m respectievelijk 4 m. 

 
7.2.4 Bijgebouwen 

Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels: 
a. bijgebouwen dienen minimaal 1 m achter de voorgevellijn van de woning en het verlengde 

daarvan te worden gebouwd; 
b. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat 

de bouwhoogte van bijgebouwen nooit hoger mag zijn dan de bouwhoogte van woningen. 
 

7.2.5 Oppervlaktenormen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
Ten aanzien van oppervlaktenormen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de 
volgende regels: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan: 
1. 50 m² voor erven met een kleinere oppervlakte dan 2.000 m²; 
2. 70 m² voor erven met een oppervlakte vanaf 2.000 m²; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer 
bedragen dan 50% van het achtererfgebied van de woning. 

 
7.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1 m 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag maximaal 2 m 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m 

bedragen. 
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7.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
• de verkeersveiligheid; 
• de sociale veiligheid; 
• de milieusituatie; 
• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
7.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7 sub d en e in 
die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw met ten hoogste 1 m wordt vergroot, 
mits: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de sociale veiligheid; 
4. de milieusituatie; 
5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 

b. de hogere goot- en/of bouwhoogte op het punt van de wet- en regelgeving op het gebied van 
natuurwaarden in de vorm van een natuurtoets uitvoerbaar is. 

 
 

7.5 Specifieke gebruiksregels 
 
7.5.1 Strijdig gebruik 
Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld lid 7.1 wordt in ieder geval 
aangemerkt: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief nachtverblijf, 
met uitzondering van het gebruik voor bed & breakfast in woningen, mits: 

1. bed & breakfast ondergeschikt is aan de woonfunctie; 
2. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto 

vloeroppervlak van woningen; 
3. het aantal slaapplaatsen ten hoogste 9 bedraagt; 
4. het parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
5. sprake is van een acceptabele verkeerssituatie; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van beroeps- of bedrijfsuitoefening 
aan huis, zodanig dat: 

1. de gezamenlijke vloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van het bruto 
vloeroppervlak van de betreffende woningen en de bijbehorende aan-, uitbouwen en 
bijgebouwen met een maximum van 40 m²; 

2. de activiteit vergunningplichtig is op grond van de Wet milieubeheer; 
3. de activiteit niet valt binnen de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 Bijlage 1 

Lijst van aan huis verbonden beroepen en bedrijven, dan wel een daar mee voor wat 
betreft de milieugevolgen voor de omgeving gelijk te stellen beroeps- of 
bedrijfsuitoefening; 

4. het detailhandel of horeca betreft;  
5. op de bij de betreffende woning behorende gronden buitenopslag van goederen ten 

behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt; 
6. het zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die verkeersoverlast 

veroorzaken of die verkeersmaatregelen noodzakelijk maken; 
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7. het parkeren niet op eigen erf plaatsvindt. 
c. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats 

van al dan niet afgedankte goederen en materialen. 
 

7.6 Voorwaardelijke verplichtingen  
a. Het bouwen en in stand houden van bouwwerken en gebruik conform het bepaalde in lid 7.1 

aanhef en onder a en lid  7.2 sub 1 is slechts toegestaan mits tenminste 70% van de gronden 
ter plaatse van de aanduiding ‘groen’ is ingericht met opgaand groen en in stand gehouden 
wordt conform hoofdstuk 4, paragraaf 4.3 van de plantoelichting.  

b. Het bouwen en in stand houden van bouwwerken op en gebruik van gronden waar deze 
bestemming en op die waar artikel 6 op ziet, is slechts toegestaan mits een bedrag van EUR 
44.030,28, prijspeil 2014, is betaald aan de provincie Noord-Holland als financiële 
compensatie voor de aantasting van weidevogelleefgebied als bedoeld in artikel 25 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland. 

 
 
Artikel 8 Waarde - Archeologie - 5 
 
 

8.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden; 
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 

 
 

8.2 Bouwregels 
 

8.2.1 Algemeen 
In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op deze gronden 
geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte 
van de bouwwerken met niet meer dan 2500 m² wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte 
van de bouwwerken met meer dan 2500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij geen 
grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2500 m² of minder; 
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2500 m² maar waarbij geen grondroerende 

werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld. 
 

8.2.2 Uitzondering 
Het in lid 8.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de gronden 
in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden 
verwacht. 
 
 
8.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2.1 mits: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 

worden geschaad, dan wel; 
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c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 
resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van 
opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 
van de archeologische monumentenzorg. 

Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.3 verleent, 
wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

 
8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 
 

8.4.1 Verbod 
Het is verboden op of in de in lid 8.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de 
volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen normale 
onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2500 m² en op een grotere diepte 

dan 0,50 meter; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van 

drainage; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 50 centimeter en met een 

oppervlakte van meer dan 2500 m²; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 50 centimeter en met een oppervlakte 

van meer dan 2500 m²; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur. 
 

8.4.2 Uitzondering 
De in lid 8.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, 
waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds 
verleende omgevingsvergunning; 

c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 2500 m² plaatsvinden, 
dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden groter dan 2500 m² 
maar niet dieper dan 0,50 m; 

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen 
archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 
 

8.4.3 Voorwaarden 
De in lid 8.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel; 
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c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen worden 
verstoord: een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het 
doen van opgravingen; 

d. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 
van de archeologische monumentenzorg. 

Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.4.1 wordt verleend, wordt om deskundig advies 
op het gebied van archeologie gevraagd. 

 
8.5 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - Archeologie - 
5’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een 
archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn, dan wel indien op andere wijze kan worden aangetoond dat geen archeologische waarden 
meer aanwezig zijn. 

 

Artikel 9 Waterstaat - Waterkering 
 
 

9.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de waterkering en de waterbeheersing; 
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen, 

 
met de daarbij behorende: 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
 

9.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van 
bestaande reeds gebouwde gebouwen; 

b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 
waterkering, gelden de volgende regels: 
1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen; 
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 

10 m bedragen; 
c. het bouwen en gebruik krachtens deze bestemming mag uitsluitend geschieden: 

1. voor zover de belangen van de waterkering dat gedogen; 
2. nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijke waterbeheerder. 

 
 

9.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

• de waterkerende functie van de zeewering; 
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• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
• de verkeersveiligheid; 
• de sociale veiligheid; 
• de milieusituatie; 
• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
 

9.4 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.2 onder a ten 
behoeve van het bouwen overeenkomstig de aldaar geldende bestemmingsregels van artikel 3 t/m 7 
nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijk waterbeheerder. 
 
 

9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 

 
9.5.1 Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het afgraven of ophogen van gronden; 
b. het aanbrengen van beplanting. 

 
9.5.2 Uitzondering 

De in lid 9.5.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor: 
a. werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, 

waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 
b. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning. 

 
9.5.3 Voorwaarden 

a. De in lid 9.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door de uitvoering van 
de in lid 9.5.1 bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect 
te verwachten gevolgen, de waterkerende functie in onevenredige mate kan worden 
aangetast. 

b. Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 9.5.1 pleegt 
het bevoegd gezag overleg met de verantwoordelijke waterbeheerder. 
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HOOFDSTUK 3   ALGEMENE REGELS 

Artikel 10 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. 
 
 

Artikel 11 Algemene gebruiksregels 
 
Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel laten 
gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

a. het gebruik of laten gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke woonruimte; 
b. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting; 
c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van recreatief nachtverblijf, met 

uitzondering van toegestaan gebruik als bed & breakfast; 
d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle 

inrichtingen; 
e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

geluidzoneringplichtige standplaatsen voor kampeermiddelen;  
f. het gebruiken dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de 

parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van lid 3.1 of lid  4.1 niet in stand 
wordt gelaten. 

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels 
 

12.1  Algemeen 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in het plan bepaalde voor: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van 
die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, gasdrukregel- 
en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien verstande, dat de oppervlakte 
van een gebouw niet meer dan 25 m² mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m 
mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte van 
kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag bedragen. Met 
uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9 m mag bedragen en  

d. telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 40 m mag bedragen; 
e. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of richting van 

een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig vastgestelde vorm van een 
bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een afwijking in het belang van een 
behoorlijke bebouwing is. 
 

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
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• de verkeersveiligheid; 
• de sociale veiligheid; 
• de milieusituatie; 
• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
 
Artikel 13 Overige regels 
 

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

13.2 Voldoende parkeergelegenheid   
a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet 

worden gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in 
voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden; 

b. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bij het verlenen van de 
omgevingsvergunning 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. Relevante tabellen uit deze nota zijn opgenomen als bijlage 2 bij 
deze regels; 

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 1 en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen 
onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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HOOFDSTUK 4   OVERGANG- EN SLOTREGELS 

Artikel 14 Overgangsrecht 
 

14.1 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 eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 
met maximaal 10%. 

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan; 

d. Het eerste lid is voorts 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 de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van die beheersverordening. 

 
14.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b.  Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te  
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c.  Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d.  Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 

f. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met de 
daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
die beheersverordening. 

 
 
Artikel 15 Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan ‘Buitenvaert te Schagerbrug’ van de gemeente Schagen. 
 



Bijlage 1. Lijst van aanvaardbare vormen van aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven  

 

 

 

Aan-huis-verbonden beroepen    Aan-huis-verbonden bedrijven  

Accountant       Lijstenmaker  

Belastingconsulent      Ateliers voor kunst  

Psycholoog       Schoorsteenveger  

Lesgevend beroep      Glazenwasser  

Hypotheekadviseur      Schoonmaker  

Juridisch adviseur      Kapsalon  

Assurantiebemiddelaar      Pedicure  

Verloskundige       Manicure  

Logopedist       Horlogemaker  

Gerechtsdeurwaarder      Fietsenmaker  

Diëtiste       Timmerman   

Organisatieadviseur      Fotograaf  

Homeopaat       Pottenbakker  

Paragnost       Reisbureau (kleinschalig)  

Architect       Hoedenmaker  

Tekenbureau       Naaister  

Grafisch ontwerper      Nagelstudio  

Kunstschilder       Autorijschool  

Beeldhouwer       Metselaar  

Therapeut       Stukadoor  

Raadgevend ingenieur      Loodgieter  

Makelaar       Elektricien  

Huisarts       Koeriersdienst  

Tandarts       Schilder  

Dierenarts       Schoonheidsspecialist  

Notaris        Bloemschikker  

Advocaat       Computerservice  

Orthodontist       TV/radio reparateur  

Acupuncturist       Web design  

Fysiotherapeut       Binderij  

Redacteur       Vervaardigen van sieraden  

Tolk Webwinkel (zonder toonbankfunctie)   Tuinarchitect  

 

 

Deze lijst is niet limitatief. Voor beide categorieën geldt dan wel een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen beroeps-/bedrijfsmatige activiteit, dat, met behoud van de woonfunctie (zie toetsingscriteria) 

kan worden uitgeoefend in een hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk bestemd voor 

woondoeleinden. 



Bijlage 2. Uittreksel Nota Parkeernormen Schagen (2016)  

 

Het benodigde aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwlocaties kan worden bepaald op basis van 

parkeerkencijfers. Parkeerkencijfers zijn op de praktijk gebaseerde cijfers van de verwachte 

parkeerbehoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met:  

 bereikbaarheidskenmerken van de locatie;  

 specifieke kenmerken van de functie;  

 mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers van de functie. 

In dit bestemmingsplan worden de richtlijnen zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen Schagen 

(2016) aangehouden. Schagerbrug  is rest bebouwde kom.  

 

 

        

 



V-VB

G

G

WA

WA

WA

W-2

W-2

W-2

W-2

W-1

W-1

WS-WK

WR-A5

WA

G

(g)

(g)

[sba-mg]

5

5

4

Plangebied

Verklaring
topografische en kadastrale gegevens

P l a n k a a r t
s t e d e n b o u w k u n d i g  t e k e n w e r k

M  0 6  1 2 3  9 8 7  0 2  -  i n f o @ p l a n k a a r t . n l
w w w . p l a n k a a r t . n l

datum

schaal

formaat

proj. nr.

blad planstatus :planid :

Schagen

vastgesteld

gemeente

bestemmingsplan

Buitenvaert te Schagerbrug

1 : 1000

A3

-

1/1

27-09-2018

NL.IMRO.0441.BGZBPBUITENVAERT-VA01 

Woongebied Buitenvaert Schagerbrug

Enkelbestemmingen
G Groen

V-VB Verkeer - Verblijfsgebied

WA Water

W-1 Wonen - 1

W-2 Wonen - 2

Dubbelbestemmingen
WR-A5 Waarde - Archeologie 5

WS-WK Waterstaat - Waterkering

Functieaanduidingen
(g) groen

Bouwvlakken
bouwvlak

Bouwaanduidingen
[sba-mg] specifieke bouwaanduiding - markant gebouw

Figuren
gevellijn

Maatvoeringen
4 maximum aantal wooneenheden


	Bijlage 4 bij toelichting Reactie HHNK digitale watertoets 13-10-2017�
	Memo aanleg gemaal-inlaatkokers door dijken�
	Ontwerpnota Standaardisatie Inlaten HHNK_tekening�
	17.104306 Digitale Watertoets Woongebied Buitenvaert Schagerbrug�
	Van.pdf (p.1-2)�
	watertoets.pdf (p.3-5)�
	Samenvatting.pdf (p.6-8)�
	2573_verbeelding_woongebied_buitenvaert_schagerbrug-a2_met_schets.pdf (p.9)�

	Bodemrapportage�
	Inhoudsopgave�
	Informatie over geselecteerd gebied�
	Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)�
	Grote Sloot 359 (Schagerbrug)�
	Gegevens locatie�
	

	Besluiten bij locatie�
	Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie�
	Onderzoeken bij deze locatie�
	Verkennend onderzoek NEN 5740 1�

	Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)�

	Schagerweg perceel C 1830 (Schagerbrug)�
	Gegevens locatie�
	

	Besluiten bij locatie�
	Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie�
	Onderzoeken bij deze locatie�
	Verkennend onderzoek NEN 5740 1�

	Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)�

	_ Industrieterrein Schagerbrug (Schagerbrug)�
	Gegevens locatie�
	

	Besluiten bij locatie�
	Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie�
	Onderzoeken bij deze locatie�
	Verkennend Onderzoek 1�
	Verkennend Onderzoek 2�
	_ Industrieterrein Schagerbrug (Schagerbrug)�

	Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)�

	Grote Sloot 353-355( P. Ott) te Schagerbrug�
	Gegevens locatie�
	

	Besluiten bij locatie�
	Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie�
	Onderzoeken bij deze locatie�
	[SCAN_VERSEON] VBO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug�
	[SCAN_VERSEON] VBO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug�
	VO Grote Sloot 353-355�
	NO Grote Sloot 353-355�
	NBO Grote Sloot 353-355 Schagerbrug, bouwbedrijf P. Ott�
	SE Grote Sloot 353-355�
	[SCAN_PNH] briefrapport Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug�
	NO Asbest in puinverharding Grote Sloot 353-355�
	[SCAN_VERSEON] BUSMEL IM Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug�
	[SCAN_VERSEON] BUSMEL MO Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug�
	BUS melding Grote Sloot 353�
	[SCAN_PNH] BUSEVA IM Grote Sloot 353  -355 te Schagerbrug�
	Grote Sloot 353-355 Schagerbrug, bouwbedrijf P. Ott�
	BUSEVA MO Grote Sloot 353-355 te Schagerbrug�

	Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)�
	C0476000281�
	Adreslocaties bij dit cluster�
	Bron(nen) bij dit cluster�
	B0476005089�
	B0476010859�
	B0476004526�
	B0476011535�
	B0476001396�
	B0476004885�
	B0476011181�
	B0476010174�





	Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)�

	Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel�
	Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)�
	Grote Sloot 365 A (Schagerbrug)�
	Gegevens locatie�
	

	Besluiten bij locatie�
	Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie�
	Onderzoeken bij deze locatie�
	Verkennend Onderzoek 1�

	Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)�

	Schagerweg 22 te Schagerbrug�
	Gegevens locatie�
	

	Besluiten bij locatie�
	Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie�
	Onderzoeken bij deze locatie�
	VO Schagerweg 22 te Schagerbrug�

	Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)�


	Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)�

	Toelichting�
	Toelichting op de velden - bodemlokatie�
	Toelichting op de velden - bodemonderzoeken�
	Toelichting op de velden - Historische bodembestanden�
	Disclaimer�
	Contactinformatie�

	toelichting bijlage 8 Stiktofdepositieberekening met AERIUS Caltulator, 22 januari 2018�
	bijlage stikstof�
	Stikstofdepositie huidige situatie�


