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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Aan de noordzijde van het dorp 't Zand is een nieuwe woningbouwlocatie voorzien. De 
woningbouwlocatie wordt in fases ontwikkeld. Het eindbeeld is om het gebied tussen de huidige 
noordelijke dorpsrand, zijnde de bebouwing langs de Julianastraat, en de Koning Willem II-weg in te 
vullen met woningbouw.  
 
Voor het zuidelijk kwadrant van de invullocatie is allereerst een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Tevens is 
voor deze eerste fase een bestemmingsplan opgesteld. Met de eerste fase is de bouw van 50 woningen 
gemoeid. Dit bestemmingsplan is recent door de gemeenteraad vastgesteld. 
 

 
 
Figuur 1 Overzicht eerste fase woonontwikkeling 't Zand Noord. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan gaat over de tweede fase van de woonontwikkeling. Ook hieraan ligt 
een beeldkwaliteitsplan ten grondslag. Dit plan is opgenomen in Bijlage 1 van deze toelichting.  
 
Het plan voor de tweede fase omvat een programma van circa 228 woningen in verschillende 
segmenten met bijbehorende openbare ruimte. Naast reguliere woningbouw biedt de tweede fase, zij 
het beperkt, ruimte voor bebouwing met woongebouwen.  
 
Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader waarbinnen de tweede fase ontwikkeld kan 
worden. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied ligt tussen de huidige bebouwing van de noordoostelijke dorpsrand langs de 
Julianastraat en de Koning Willem II-weg in t Zand. Het gebied ligt ten noorden van de Korte Bosweg. De 
begrenzing is afgestemd op de kadastrale perceelsgrenzen. De omvang van de locatie is iets minder dan 
10 hectare. De ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1 De ligging en begrenzing van het plangebied.  

1.3  Planologische regeling 

Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, dat op 18 mei 2016 is vastgesteld 
door de gemeenteraad van gemeente Schagen. Het plangebied is hierin bestemd als 'Agrarisch'. Het 
realiseren van woningbouw is binnen deze bestemming niet mogelijk. Op het gebied ligt tevens de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5', waarbinnen regels gelden ten aanzien van de bescherming 
van mogelijk aanwezige archeologische resten. Het gebied is in het bestemmingsplan tevens aangeduid 
als zijnde 'bollenconcentratiegebied'.  
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1.4  Leeswijzer 
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de gewenste 
ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan en de vertaling naar uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten getoetst aan het, voor het plan relevante, 
beleid op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. In 
hoofdstuk 5 wordt het juridische systeem toegelicht. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de 
maatschappelijk en economische uitvoerbaarheid van het plan besproken. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie en beschrijving ontwikkeling 

2.1  Algemeen 

In 2009 is een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteiteisen gemaakt voor een drietal 
uitbreidingslocaties in 't Zand, voormalig gemeente Zijpe. Het gaat om het Willem 't Hartplein, 't Zand 
Oost en 't Zand Noord. Het stedenbouwkundig plan vormt een uitwerking van het 'Beeldkwaliteitplan 't 
Zand', met als doel om de kwaliteit van de ruimtelijke structuur van 't Zand op lange termijn te 
waarborgen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op 't Zand Noord, het gebied tussen de huidige 
oostelijke dorpsrand en de Koning Willem II-weg. Allereerst wordt kort ingegaan op het ontstaan van 't 
Zand, het landschappelijke patroon waarin de nederzetting zich heeft ontwikkeld, de identiteit van het 
dorp en de recente ontwikkelingen.  
 
Voor de actuele plannen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het gaat om een uitwerking en 
actualisatie van het eerdere stedenbouwkundige plan uit 2009. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op 
de huidige inrichting van het plangebied, de voorgestelde inrichting en de ruimtelijke kwaliteit. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de achtergronden wordt verwezen naar het Beeldkwaliteitsplan. 

2.2  Huidige inrichting plangebied 
Het plangebied ligt aan de rand van het dorp 't Zand. 't Zand heeft zich na de aanleg van het 
Noordhollandsch Kanaal in 1824 ontwikkeld tot een dorp. 't Zand bestond aanvankelijk uit enige 
lintbebouwing bij de kruising van de Keinsmerweg en de Korte Bosweg. Door verdichting van de 
lintbebouwing en uitbreidingen is het dorp vanaf 1950 toegenomen tot de huidige omvang.  
 
In de jaren '90 is de Koning Willem II-weg aangelegd langs de noord- en westzijde van het dorp, als 
bypass ter ontsluiting van het noordelijk gelegen bedrijventerrein. Met de aanleg van deze weg zijn de 
enkele kavels akkerbouwgrond, waar het plangebied deel van uitmaakt, los komen te liggen van de rest 
van het buitengebied en ruimtelijk gezien onderdeel geworden van de kern.  
 
De noordoostelijke rand van 't Zand wordt momenteel gevormd door een reeks rijenwoningen die haaks 
op de dorpsrand staan. Deze woningen zijn in de jaren '70 planmatig gerealiseerd. Langs deze rand ligt 
een voetpad en een rij bomen. De Korte Bosweg, die langs de zuidzijde van het plangebied ligt, is een 
wijkontsluitingsweg die aansluit op de Koning Willem II-weg. Langs de Korte Bosweg is sinds de jaren '90 
woningbouw ontwikkeld. Verder ligt aan de Korte Bosweg één perceel met een bedrijfsbestemming, 
waar lichte vormen van bedrijvigheid mogelijk zijn. 
 
Een luchtfoto van het plangebied en de omgeving is weergegeven in figuur 1.1. 
 
Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit een aantal onbebouwde kavels akkerbouwland. 
Een aanzicht op het plangebied vanaf de Korte Bosweg is weergegeven in figuur 2.2. 
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Figuur 2.2 Aanzicht op het plangebied. 

2.3  Het beeldkwaliteitsplan 
 
't Zand Noord 
't Zand Noord is de nieuwste uitbreiding van 't Zand. De uitbreiding betreft het gebied vanaf de 
bestaande bebouwing langs de Julianastraat en de Korte Bosweg tot aan de Koning Willem II-weg, de 
oostelijke randweg van het dorp.  
 
In het woonbeleid van de gemeente wordt uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling, beginnend met 
50 woningen. Deze 50 woningen zijn in de zuidelijke hoek van het 't Zand Noord geprojecteerd, op een 
deel van de eerste twee kavels aansluitend aan de bestaande dorpsrand. Voor deze ontwikkeling is de 
planvorming in ontwerp gereed. 
 
Gelet op de vraag vanuit de markt en het belang van het kunnen aanbieden van voldoende en 
kwalitatief hoogwaardige woonlocaties is thans de start van de volgende fase van de invulling van het 
gebied opportuun. 
 
Organische groei 
In het stedenbouwkundige plan voor de ontwikkeling wordt rekening gehouden met een gefaseerde en 
organische doorontwikkeling van het woongebied. De geleidelijke ontwikkeling van 't Zand Noord biedt 
mogelijkheden om de dorpse identiteit van 't Zand te versterken. In de huidige dorpsranden is de relatie 
met het landschap beperkt. Nu wordt de kans aangegrepen om 't Zand alsnog een meer dorpse rand en 
uitstraling te geven die past in de landschappelijke opbouw van de locatie.  
 
Dit beeldkwaliteitplan heeft alleen betrekking op ’t Zand Noord. In het totale plan wordt uitgegaan van 
de toelaatbaarheid van 278 woningen. Fase 1 bestaat uit 50 woningen. Dit bestemmingsplan maakt de 
bouw van de overige woningen mogelijk. In het plan kan, na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, 
de mogelijkheid worden geboden om op enkele locaties in het plangebied appartementen op te richten. 
De bouwhoogte is hierbij gelijk aan de nokhoogte van de woningen (maximaal 12 meter).  
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Door de uitbreiding gefaseerd te ontwikkelen kan een meer organisch gegroeide dorpsrand ontstaan. 
Van belang is wel dat in iedere fase van de ontwikkeling sprake is van een kwalitatieve dorpsrand. Dit 
wordt bereikt door de huidige kavelstructuur van het gebied te gebruiken als randen van de 
verschillende fasen.  
 
Beeldkwaliteitsplan 
Het beeldkwaliteitsplan plan gaat uit van 228 woningen. De dwarsstraten worden geprojecteerd in het 
verlengde van de woonstraten in de bestaande woonbuurt zodat er een visuele relatie ontstaat. De 
bestaande landschappelijke kaders, waaronder de kavelsloten en groene zoom langs de huidige 
dorpsrand zijn zoveel mogelijk in het stedenbouwkundig plan opgenomen. De waterstructuur wordt 
versterkt door verbreden van watergangen rondom het plangebied. Deze verbredingen dienen ter 
compensatie van de verharding en de klimaatbestendigheid van het totale plan.  
 
Programma 
Binnen het plangebied wordt een programma van 228 woningen ontwikkeld. Het programma bestaat uit 
vrijstaande woningen, geschakelde woningen, twee-aaneen gebouwde woningen en rijwoningen. De 
precieze invulling van de type woningen is afhankelijk van de verdere uitwerking van het plan. Omdat in 
de vorige uitbreidingen van 't Zand de sociale woningbouwopgave al is uitgevoerd, vallen alle woningen 
in 't Zand Noord in de vrije sector. Door middel van de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid kan, 
op daarvoor aangeduide locaties, mee worden gewerkt aan de bouw van appartementen.  
 
Verkeer en parkeren 
De woningbouwlocatie wordt ontsloten op de Korte Bosweg en de Koning Willen II weg. Dit zijn 
wijkontsluitingswegen en hebben voldoende capaciteit voor de ontsluiting van het programma. Er wordt 
verder een verbinding gemaakt met de huidige bebouwing van 't Zand. Deze vindt plaats aan de 
Julianastraat (noordzijde). In het huidige ontwerp is rekening gehouden met een parkeernorm van 2 
parkeerplaatsen per rijwoning, 2,2 parkeerplaatsen per twee-aaneen gebouwde woning en 2,3 voor de 
vrijstaande en geschakelde woningen. Bij de verdere uitwerking van de plannen dient rekening te 
worden gehouden met het actuele parkeerbeleid van de gemeente en de actuele landelijke 
standaarden.  

2.4  Ruimtelijke kwaliteitseis 
 
Beeldkwaliteit 
Zowel vanuit het gemeentelijk welstandsbeleid als vanuit het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
wordt aandacht gevraagd voor de inpassing van de ontwikkeling in het landschap alsook voor de 
beoogde beeldkwaliteit binnen het plangebied. Het opgestelde Beeldkwaliteitsplan (zie bijlage 1) geeft 
invulling aan beide onderwerpen. Dit plan gaat volgens de reisgids ruimtelijke kwaliteit en procedure 
richting provincie. 
 
In algemene zin geldt dat het plan in haar opzet aansluit op de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
landschap. Er wordt gebruik gemaakt van het bestaande slotenpatroon en in elke fase wordt het gebied 
afgerond door landschappelijke randen. Het beeldkwaliteitplan geeft met het stedenbouwkundig plan 
als basis, in woord en beeld voor verschillende schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het 
architectonisch ontwerp van de woningen en voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze 
beschrijving dient dan ook als leidraad bij de verdere uitwerking van het beeldkwaliteitsplan.  
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De woningen in de nieuwe uitbreidingen van 't Zand, dienen zich op een zorgvuldige manier te voegen in 
het dorpse karakter van het dorp. Dit betekent dat een woning van een of twee lagen met kap het 
uitgangspunt is. Hierbij is het niet de bedoeling de bouwstijlen in het bestaande dorp te kopiëren. De 
voorkeur gaat uit naar ontwerpen met een eigentijdse interpretatie van lokale kenmerken. Architecten 
worden uitgedaagd op basis van de bestaande karakteristieke bebouwing nieuwe ontwerpen te maken 
die passen in de huidige tijd.  
 
Er wordt ruimte geboden om op een aantal locaties binnen het plangebied om appartementen te 
realiseren. De hoogte dient zich te voegen in de hoogtes van de woningen, waardoor in maximaal 3 
bouwlagen mag worden gebouwd. 
 
Provinciale kwaliteitseis 
Zoals beschreven wordt in paragraaf 3.2 maakt dit bestemmingsplan verstedelijking mogelijk. Hierom 
wordt de ruimtelijke inpassing volgens de werkwijze van de ruimtelijke kwaliteitseis uit de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV) beschreven. Dit houdt in dat een verantwoording wordt gegeven van de 
mate waarin rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsgeschiedenis en de ordeningsprincipes van 
het landschap, de bebouwingskarakteristieken ter plaatse, de inpassing van de ontwikkeling in de 
wijdere omgeving en de kernkwaliteiten van het gebied. 
 
Het beeldkwaliteitsplan (Beeldkwaliteitsplan) voldoet aan de genoemde ruimtelijke kwaliteitseisen. Het 
onderbouwt de keuze van locaties op basis van de ontwikkelingsgeschiedenis en ordeningsprincipes van 
het landschap uitgaande van de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en de bestaande 
dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd, alsmede de openheid van het landschap daarbij inbegrepen 
stilte en duisternis. Tevens is rekening gehouden met de historische structuurlijnen en 
cultuurhistorische objecten. Op basis van het bovenstaande voldoet het plan aan de ruimtelijke 
kwaliteitseis. 
 
Nut en noodzaak 
Het geniet de voorkeur om nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied te bouwen en niet in 
het landelijk gebied. Het plangebied ligt buiten bestaand stedelijk gebied (BSG). In dergelijke gevallen 
moet zowel op basis van rijksbeleid als op basis van de ruimtelijke kwaliteitseis een beoordeling 
plaatsvinden van de behoefte c.q. nut en noodzaak voor de verstedelijking. 
 
In dit kader wordt allereerst opgemerkt dat de woningen in ’t Zand Noord zowel kwantitatief en 
kwalitatief passen bij de behoefte tot 2020. Het regionale woningbouwprogramma (KWK, zie paragraaf 
3.3) is onderdeel van de nut en noodzaak bepaling van woningbouw in de regio en vormt daarmee een 
belangrijke bouwsteen voor de behoefte. In het KWK staan afspraken tussen gemeenten en provincie 
over de regionale programmering tot 2020. De realisering van de woningbouw in 't Zand Noord, fase 2 
zal voornamelijk na 2020 plaatsvinden. De gemeente Schagen stelt binnenkort het 
woningbouwprogramma 2020-2030 op. De centrale vraag bij dit programma is op welke plekken de 
gemeente wel of niet gaat bouwen en hoe zorgt de gemeente voor voldoende flexibiliteit. Dit 
programma zal input zijn voor de nieuwe regionale afspraken 2020-2030. In het nieuwe 
woningbouwprogramma wordt 't Zand Noord opgenomen.  
 
De meest recente prognose is de Prognose 2015-2040: Concentratie in Steden, bevolking, huishoudens 
en woningbehoefte, van de provincie Noord-Holland (2015). Hierin geldt voor de gemeente Schagen een 
woningvraag van circa 1.135 woningen heeft in de periode 2016-2026. Ofwel: wanneer de gemeente 
Schagen afspraken uit het KWK (maximaal 950 woningen) uitvoert past dit ruim binnen de woningvraag 
voor de periode 2016-2026 (1.135 woningen). 
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In het KWK zijn plannen ook kwalitatief beoordeeld met een objectief afwegingskader. Hiervoor wordt 
de aantrekkelijkheid van de locatie en het woonproduct afgewogen met objectieve criteria. Om tot een 
oordeel over de locatie en product te komen worden plannen beoordeeld op omgevingskenmerken, 
woongebied en het type product. Voor de omgevingskenmerken is de woonomgeving beoordeeld en 
worden scores toegekend op basis van afstand tot voorzieningen zoals een supermarkt en treinstation. 
De combinatie van deze scores vormen het eindoordeel op het onderdeel omgevingskenmerken. ’t Zand 
Noord scoort op een range van -8 tot 8 een 1, een gemiddelde score. Om tot een oordeel voor het 
woongebied te komen is een wijkenscan uitgevoerd. Hiervoor zijn wijken in de Kop beoordeeld op de 
relatieve positie op de woningmarkt, economie en woonomgeving. ’t Zand scoort hierin gemiddeld. De 
beoordeling van de locatie en het product zijn in het afwegingskader gerangschikt. Het betreft een 
relatieve weging waarbij alle woonplannen een relatieve positie ten opzichte van elkaar krijgen. ’t Zand 
Noord scoort hierin beter dan veel andere plannen in de regio. 
 
Op basis van een inventarisatie van locaties binnen BSG, aangeleverd door de gemeente Schagen, is 
naar alternatieven voor ’t Zand Noord gekeken. Hierbij is een onderscheid naar woonmilieu van de 
locaties gemaakt. Alleen alternatieven waarmee kan worden voorzien in een meer landelijk woonmilieu 
dat hier wordt beoogd (passend bij de kwalitatieve behoefte) zijn beschouwd. Locaties in de stad 
Schagen en de dorpen met meer voorzieningen (Petten, Callantsoog, Tuitjenhorn en Warmenhuizen) 
bieden een ander woonmilieu en zijn als zodanig geen alternatief voor de ontwikkeling in ’t Zand Noord. 
Verder zijn locaties binnen BSG waar reeds een hard woonplan is buiten de beoordeling gelaten, op 
deze locaties is immers al een stedelijke ontwikkeling voorzien waardoor deze locaties geen alternatief 
meer vormen. Uit de inventarisatie blijkt dat alleen enkele kleine locaties binnen BSG potentieel 
beschikbaar zijn. Het gaat om 11 locaties waar gemiddeld 4,5 woningen gebouwd zouden kunnen 
worden. Deze zijn zodoende geen geschikte alternatieven om het gevraagde woonmilieu en programma 
te realiseren. 
 
Het bovenstaande toont de nut en noodzaak voor de verstedelijking buiten BSG aan. 
 
Fasering 
De woningbouw in ' t Zand Noord wordt in fasen gerealiseerd. Fase 1, volgens gelijknamig 
bestemmmingsplan, bestaat uit 50 woningen. Vervolgens wordt overeenkomstig onderhavig 
bestemmingsplan het gebied in 3 fases (4 kwadranten) ontwikkeld. Vooralsnog wordt er van uitgegaan 
dat de fases tegen de klok in worden ontwikkeld. Beginnend met fase 1 in de zuidoost hoek. Fase 1 gaat 
uit van circa 50 woningen. De vervolgfases van iets meer dan 70 woningen. De woningen worden binnen 
een periode van 10 jaar gerealiseerd.  
 
Proces 
Eind 2017 is het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor fase 1 van de planontwikkeling 
toegezonden aan de provincie Noord-Holland, voor een beoordeling door het kwaliteitsteam en een 
eventuele beoordeling later in de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). De beoordeling 
door het kwaliteitsteam heeft 11 december plaatsgevonden en op 19 december heeft het 
kwaliteitsteam laten weten akkoord te gaan met het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan en 
de daarin opgenomen invulling van de ruimtelijke kwaliteitseis.  
 
Het beeldkwaliteitsplan voor fase 2 is gebaseerd op het plan voor fase 1. De gehanteerde 
uitgangspunten zijn gelijk aan de uitgangspunten uit fase 1. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. Met 
de Structuurvisie zette het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de 
verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen draagt het Rijk de ruimtelijke ordening 
meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 
slechts 14 nationale belangen. 
 
Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen. Het plan raakt 
geen van de 14 nationale belangen. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen 
nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 
 
Duurzame verstedelijking 
In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in de ladderonderbouwing voor duurzame verstedelijking. 
De regeling houdt in dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt, een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling bevat. Indien het 
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er tevens 
gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden 
voorzien. 
 
In dit ruimtelijk plan is, op basis van het aantal woningen dat gerealiseerd wordt, sprake van een 
stedelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling vindt plaats buiten het bestaand stedelijk gebied. In 
paragraaf 2.4 (nut en noodzaak) en paragraaf 3.3 (regionale woningbouwafspraken) wordt omschreven 
hoe ook de ontwikkelingen van de woningen passen binnen de woningbehoefte die binnen de 
gemeente Schagen geldt. Hiermee is aangetoond dat er behoefte is aan deze woningen en dat het 
gewenste programma niet in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd kan worden. 

3.2  Provinciaal beleid 
Structuurvisie Noord-Holland 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord - Holland is vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 
2040 (vastgesteld door provinciale staten op 21 juni 2010). In de structuurvisie geeft de provincie een 
toekomstbeeld, waaruit het provinciaal belang volgt. Het toekomstbeeld is als volgt gedefinieerd: 'De 
provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal 
concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaam ruimtegebruik.' 
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De provincie Noord-Holland zet de komende dertig jaar in op compacte, hoogwaardige en bereikbare 
steden en dorpen omringd door aantrekkelijk recreatie en groen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet 
rekening gehouden worden met de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en 
klimaatbestendigheid. De provincie wil steden en dorpen optimaal benutten, landschappen open 
houden en ruimte bieden aan economie en woningbouw. 
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Om het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren heeft de provincie provinciale belangen 
benoemd. De drie hoofdbelangen (klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam 
ruimtegebruik) vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie. De 
hoofdbelangen zijn in de Structuurvisie uitgewerkt. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
(eveneens vastgesteld door provinciale staten op 21 juni 2010, daarna zijn verschillende aanpassingen 
geweest, waarvan de laatste op 2 mei 2018) zijn de provinciale belangen vertaald naar regels voor 
ruimtelijke plannen. 
 
De PRV stelt in artikel 5a dat een bestemmingsplan uitsluitend kan voorzien in een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling, als deze ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte 
schriftelijke afspraken. Hierop gaat paragraaf 3.3 in.  
 
Stedelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied moeten op basis van artikel 15 volgens de principes van 
de ruimtelijke kwaliteitseis worden onderbouwd. Dit houdt in dat de kernkwaliteiten van de 
verschillende landschapstypen, aardkundige waarden en (dorps)structuur worden gerespecteerd. In de 
ruimtelijke onderbouwing geven we een verantwoording van de mate waarin rekening wordt gehouden 
met de ontwikkelingsgeschiedenis en de ordeningsprincipes van het landschap, de 
bebouwingskarakteristieken ter plaatse, de inpassing van de ontwikkeling in de wijdere omgeving en de 
kernkwaliteiten van het dorp. De inpassing is op deze wijze beschreven in Beeldkwaliteitsplan.  
 
De ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, past zodoende binnen de kaders van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening en binnen de beleidsruimte die de provincie Noord-Holland 
hiervoor biedt. 
 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 
Noord-Holland biedt een rijke variatie aan landschappen, kernen en cultuurhistorische monumenten. De 
provincie onderscheidt zich door zijn openheid, de grote afwisseling en de contrasten in het landschap. 
Het is een dynamische leefomgeving die al sinds mensenheugenis verandert en dat ook zal blijven doen. 
De provincie wil dan ook ruimte blijven bieden aan nieuwe ontwikkelingen, op een manier die bijdraagt 
aan de waarden en kwaliteiten van het landschap en waarbij de ontstaansgeschiedenis herkenbaar 
blijft. 
 
Inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap is maatwerk. Sommige gebieden hebben 
unieke of kwetsbare cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, terwijl andere tegen een stootje 
kunnen of waar ruimtelijke dynamiek het landschap juist kan versterken. Het is de uitdaging om bij 
nieuwe ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk te houden en bij voorkeur te 
versterken. Uitgangspunt hiervoor is de leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 (vastgesteld op 10 
april 2018, in werking getreden op 2 mei 2018), waarin de visie op de ruimtelijke ontwikkeling is 
vastgelegd. 
 
Volgens de leidraad ligt het plangebied in het gebied 'Zijpe- en Hazepolder'. Dit ensemble is een 
samenstel van de landschapstypen: jonge duinlandschap en aandijkingenlandschap. De grens tussen 
duin en polder is scherp. Aan de oostzijde vormt de Westfriese Omringdijk een markant landschappelijk 
element. 
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De rationeel verkavelde Zijpe- en Hazepolder is sterk afwijkend van het duingebied. De aandijking Zijpe- 
en Hazepolder (verder de Zijpepolder) heeft een kenmerkende opbouw met een raster van langgerekte, 
noord-zuidgeoriënteerde 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-zuidgeoriënteerde polderlinten hebben ieder een eigen karakter Bij de aanleg 
van de polder had men veel oog voor kwaliteit en de polder en de bebouwing zijn zowel landschappelijk 
als cultuurhistorisch waardevol, met stolpen, molens, herenboerderijen en landgoederen. Door de 
heldere totaalopzet heeft de polder een duidelijk eigen, samenhangend beeld. 
 
Het aandijkingenlandschap van de Zijpepolder, direct achter de duinen, is een grotendeels open 
landschap met alleen beplanting rond de recreatievoorzieningen, rondom de erven en langs een deel 
van de linten. Door de ligging dichtbij de kust is de erfbeplanting bovendien vaak bescheiden van 
omvang. Hoe verder van de kust hoe omvangrijker de erfbeplanting. Doordat vrijwel alle bebouwing, 
buiten de kust- en kruisdorpen, aan de lange polderlinten is gesitueerd, biedt de lengterichting van de 
polder lange zichtlijnen. De N248, N249, het Noordhollandsch Kanaal en kanaal Stolpen-Schagen zijn 
grotendeels onbeplant, wat past in dit open aandijkingenlandschap. De stolpen met hun erfbeplanting, 
(wind)molens en kerktorens zijn daardoor bakens in het landschap. 
 
De genoemde kernkwaliteiten zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van het 
beeldkwaliteitsplan, zoals beschreven in Beeldkwaliteitsplan. Hiermee wordt voldaan aan de 
uitgangspunten van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 

3.3  Regionaal beleid 
 
Regionaal Actieprogramma Wonen en kwalitatief woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 
In het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) zijn regionale afspraken gemaakt over woningbouw in 
de Kop van Noord-Holland. Dit is een uitwerking van de Provinciale Woonvisie 2010-2020. In het RAP 
2011 zijn de te bouwen woningbouwaantallen naar beneden bijgesteld, ten opzichte van de eerdere 
Regionale Woonvisie. Op 28 oktober 2015 is, in vervolg op de afspraken in het RAP, een convenant 
ondertekend tussen regio, gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en provincie over 
een kwalitatief woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK). 
 
In het KWK hebben de regio en provincie op basis van een concrete behoefte-inventarisatie gebaseerd 
op een afweging tussen de relevante vraag en het relevante aanbod, afgesproken dat het aantal 
woningbouwplannen omlaag moet en er een duidelijke vraag moet zijn naar de nieuw te bouwen 
woningen. De regio heeft bestuurlijk kwantitatieve aantallen bepaald. Binnen deze randtotalen wordt 
daarnaast gewerkt aan een kwalitatieve invulling, dat wil zeggen: het type woonmilieus. Het KWK is een 
analyse van de plannen dat kijkt naar de gewenste woonmilieus op de korte, middellange en lange 
termijn. De meeste woningen zullen binnen bestaand bebouwd gebied gebouwd gaan worden; voor een 
deel zal dat buiten bestaand bebouwd gebied zijn. Het KWK is een belangrijk onderdeel van de nut en 
noodzaak bepaling voor woningbouw buiten BSG.  
 
In het KWK is in regionaal verband voor de gemeente Schagen, binnen de planperiode van dit 
bestemmingsplan, iets meer dan 1.000 nieuwbouwwoningen vastgelegd. De woningen die in dit 
bestemmingsplan zijn geregeld en de gefaseerde realisering daarvan passen hierdoor in het Regionaal 
Actieprogramma Wonen en passen ook in de afspraken van het KWK.  



blz 14  20170058.002  
 
  
  

 
 Rho Adviseurs B.V.  Bestemmingsplan Schagen - 't Zand Noord, fase 2 
  Status: Vastgesteld / 13-03-2019  

3.4  Gemeentelijk beleid 
 
Woonvisie Schagen 
Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad Schagen de woonvisie vastgesteld. In de Woonvisie staat 
beschreven hoe Schagen omgaat met de veranderingen op de woningmarkt. Centraal staat 
vraaggestuurd bouwen in de kernen van de gemeente. De Woonvisie beschrijft de rol van Schagen in de 
regio en de provincie en hoe onderling wordt samengewerkt om te komen tot een blijvend gezond 
woningbestand in zowel stad, dorp als landelijk gebied. 
 
De visie is gericht op vier thema's die gezamenlijk bijdragen aan blijvend prettig en aantrekkelijk wonen 
in onze gemeente. Die thema's zijn: de eigen kracht van inwoners; de kwaliteit van de kernen; de 
kwaliteit van de woningvoorraad behouden en versterken; het woningbouwprogramma verminderen 
(aansluitend op de marktvraag). In de woonvisie staan de criteria om kwalitatieve keuzes te maken op 
een rij. 
 
't Zand Noord is in het woningbouwprogramma opgenomen als één van de twee grote uitleggebieden in 
de gemeente. Het is van belang na te gaan hoe groot de werkelijke marktvraag is voor de geplande 
locaties buiten BSG. Monitoring van de huidige ontwikkelingen biedt daarvoor houvast. Ook dient 
nagegaan te worden welke alternatieve mogelijkheden er zijn om binnen stedelijk gebied te bouwen bij 
bestaande en nieuwe plannen buiten bestaand stedelijk gebied. Paragraaf 3.3 gaat hierop in. 
 
Coalitieprogramma 
Voor de periode 2018-2022 hebben de partijen CDA, JESS en PvdA een coalitie gemaakt. Deze partijen 
hebben een Coalitieprogramma vastgesteld. De coalitie wil in samenwerking met dorpsraden en 
wijkpanels werken aan de vormgeving van hun leefomgeving. De partijen werken aan een dienstbare, 
betrokken en inwonersgerichte gemeente. De inwoners worden gezien als ervaringsdeskundigen, want 
zij zijn de belangrijkste gebruikers van het openbaar gebied in hun leefomgeving. Vandaar dat de 
gemeente initiatieven vanuit de samenleving de ruimte geeft om deze mogelijk te maken.  
 
De coalitie geeft aan dat in alle dorpen en in de stad meer gebouwd moet worden om aan de eigen 
vraag te voldoen. Hierop zetten de partijen in met een forse groei van het aantal woningbouwprojecten. 
Het coalitieprogramma gaat dan ook uit van het snel volbouwen van 't Zand Noord. Verder is 
opgenomen dat bij grote nieuwbouwprojecten 40% sociale woningbouw gerealiseerd moet worden. In 
eerdere plannen zijn 37 sociale woningen gerealiseerd. Dit is circa 10% van in totaal 383 woningen. De 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar dateert al van voor het 
coalitieakkoord. In de overeenkomst is opgenomen dat sociale woningbouw plaatsvindt in een aantal 
andere nieuwbouwprojecten en niet in 't Zand Noord. 
 
Welstandsbeleid 
De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’. Dit 
bestemmingsplan richt zich op een uitbreidingsopgave. Het is een functionele en ruimtelijke verandering 
waarmee nieuwe functies worden toegevoegd. Volgens de reisgids valt dit onder ‘(bijzondere) 
ontwikkelingen’. Voor bijzondere ontwikkelingen in de gemeente Schagen worden 
beeldkwaliteitsplannen opgesteld als aanvulling op de reisgids.  
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Voor dit bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld als onderdeel van het 
stedenbouwkundig plan. Dit is opgenomen in Beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan omvat een 
beschrijving van de gebiedskwaliteiten, ontwikkelingsgeschiedenis, ordeningsprincipes en 
bebouwingskarakteristieken van de omgeving en kwaliteit van het gebied. De criteria in het 
beeldkwaliteitsplan vormen het welstandskader voor dit plan als aanvulling op de ‘Reisgids voor 
ruimtelijke kwaliteit’. Het plan wordt getoetst aan de hand van deze criteria. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Milieueffectrapportage 

Beleid en Normstelling  
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
de omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. 
Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder 
de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij 
onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op 
de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze 
omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken 
van de potentiële (milieu)effecten. 
 
Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 
procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling.  
 Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-beoordelingsbeslissing worden genomen, 

waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de 
plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke 
mitigerende maatregelen.  

 Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet de 
initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen mogen 
worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na indienen een 
m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter 
niet gepubliceerd te worden.  

 
Onderzoek  
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer 
woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling 
bestaat uit de realisatie van maximaal 228 woningen. De beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruim 
onder de drempelwaarde. Dit betekent wel dat een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' 
noodzakelijk is.  
 
De beoordeling is in deze paragraaf geformuleerd. Verwezen wordt naar de overige omgevingsaspecten 
die in dit hoofdstuk worden behandeld en de bijbehorende bijlagen.  
 
Uit de beoordeling blijkt, dat gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in 
vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken 
van de potentiële effecten, geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Mitigerende 
maatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk. Bij vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan dient het 
college van burgemeester en wethouders dit te bevestigen. 
 
Plaats van het project 
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Het plangebied maakt deel uit van een door landbouw intensief gebruikt gebied en niet in of nabij een 
gevoelig gebied, zoals Natura 2000 of andere in de EU richtlijn genoemde gebieden. Het agrarisch 
gebied dat wordt ontwikkeld ligt bovendien al binnen de ruimtelijke structuur van de kern 't Zand, die 
wordt begrenst door bestaande stedelijk gebied en een belangrijke verkeersroute (Koning Willem 
II-weg). De plaats van het project rechtvaardigt geen volledige mer. 
 
Kenmerken potentiële effecten 
Een nieuwe woningbouwlocatie heeft zijn uitstraling naar de omgeving. Te verwachten effecten kunnen 
samenhangen met verkeersaantrekkende werking, mogelijke veranderingen in de waterhuishouding, 
potentiële afbreuk aan de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied en effecten 
op beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden. Directe effecten zijn in de meeste gevallen 
beperkt tot de directe omgeving en op de ontsluitende wegen, tot de hoofdinfrastructuur. Significante 
effecten op het milieu zijn uitgesloten. Met de cultuurhistorische en de landschappelijke kwaliteiten 
wordt met zorg omgegaan. In de navolgende paragrafen wordt dieper op de effecten van de 
ontwikkeling op de omgeving en andersom ingegaan. De kenmerken van de effecten van het project 
rechtvaardigen geen volledige mer. 
 
Conclusie 
Door de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten treden geen belangrijke 
negatieve milieugevolgen op. Dit blijkt ook uit de beoordeling van de verschillende milieuaspecten zoals 
deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. Er is dan ook geen aanleiding voor het doorlopen van 
een mer-procedure. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis hiervan besloten dat 
geen mer-procedure nodig is. 

4.2  Milieuzonering 
Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming 
nodig. Het doel is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar ook om te 
zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden. Bij 
de afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder 
redelijkerwijs is uitgesloten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën. 
 
Voor het beoordelen van de mate van hinder die aanvaardbaar is ter plaatse van hindergevoelige 
functies, wordt onderscheid gemaakt tussen een 'rustige woonomgeving' en een 'gemengd gebied'. Het 
komt erop neer dat als beoordelingskader voor een goede ruimtelijke ordening voor woningen in een 
gemengd gebied de normen uit het Activiteitenbesluit toereikend zijn. Voor woningen in een rustige 
woonomgeving geldt een strengere norm. Gezien de ligging in de nabijheid van een doorgaande weg en 
nabij een bedrijventerrein wordt het gebied getypeerd als een gemengd gebied. 
 
Ten noorden/noordoosten van het plangebied aan de Kanaalkade en de Koning Willem II - weg is een 
bedrijventerrein aanwezig. Op deze locatie is bedrijvigheid uit de categorie 3.2 mogelijk. Hierbij hoort 
een richtafstand van 50 meter op basis van de gebiedstypering 'gemengd gebied'. De kortste afstand 
tussen het bedrijfsperceel met de hoogste categorie en de dichtstbijzijnde woning in het plangebied is 
57 meter. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstand. 
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Daarbij is vastgesteld, dat de bestaande woningen langs de Kanaalkade voor de bedrijven op het 
bedrijventerrein aan de Kanaalkade en de Koning Willem II - weg bepalend zijn voor de mate van 
milieuhinder die mag worden veroorzaakt. Tevens zijn op het bedrijventerrein (bedrijfs)woningen 
aanwezig waarmee de bedrijven in het kader van de milieuregelgeving rekening moeten houden. De 
geplande woningen in de tweede fase van de woonontwikkeling 't Zand komen op grotere of gelijke  
afstand dan de bestaande woningen. Hierdoor levert de nieuwe woonbestemming geen beperkingen op 
voor de omliggende bedrijvigheid en geldt andersom dat het nieuwe woongebied geen onaanvaardbare 
hinder van de bedrijvigheid zal ondervinden.     
 
Ten zuiden van het plangebied, aan de Korte Bosweg, is een bedrijf gevestigd tot maximaal categorie 2. 
De richtafstand tot wonen bedraagt hierbij 30 meter. Aan deze richtafstand wordt eveneens voldaan. 
 
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een goede afstemming tussen bedrijven en de nieuwe 
woningen in het plangebied.  

4.3  Geluid 
Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en 
industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een 
maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn 
geluidzones van toepassing. Als er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones 
worden toegevoegd, dan moet de geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst 
aan de normen. 
 
Voor dit bestemmingsplan is alleen geluidhinder als gevolg van wegverkeerslawaai relevant. Het 
plangebied ligt in de geluidszone van de Koning Willem II-weg. Het uitgevoerde geluidsonderzoek is 
opgenomen in Bijlage 2 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. 
 
Uit het geluidsonderzoek komt naar voren dat als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Rijksweg N9 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogst berekende waarde t.o.v. de N9 
bedraagt 52 dB inclusief aftrek artikel 110 Wgh. De maximale ontheffingswaarde wordt niet 
overschreden. 
 
Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Koning Willem II�weg wordt de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 56 dB inclusief aftrek artikel 110 Wgh. De 
maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 
 
Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Korte Bosweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 53 dB inclusief aftrek artikel 110 Wgh. De 
maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 
 
Als gevolg van het verkeer op de niet gezoneerde Korte Bosweg wordt de richtwaarde van 48 dB niet 
overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 48 dB. 
 
Omdat de wettelijke voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient een hogere waarden procedure 
te worden gevoerd. Uit maatregelenonderzoek blijkt dat er geen doelmatige maatregelen mogelijk zijn. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft voor de betreffende 
woningen een hogere waarde verleend. Het ontwerp besluit hogere grenswaarden is opgenomen in 
bijlage 12. 



blz 20  20170058.002  
 
  
  

 
 Rho Adviseurs B.V.  Bestemmingsplan Schagen - 't Zand Noord, fase 2 
  Status: Vastgesteld / 13-03-2019  

4.4  Water 
Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van waterschappen een 
vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de 
watertoets een verplicht onderdeel in de bestemmingsplanprocedure geworden. Het plangebied ligt in 
het beheersgebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 
Het plan wordt via de digitale watertoets voorgelegd aan het hoogheemraadschap. De invloed van het 
plan op de waterhuishouding is zodanig dat de normale procedure voor de watertoets wordt doorlopen. 
Hierover heeft, op basis van de onderstaande uitgangspunten en het matenplan, afstemming met het 
hoogheemraadschap plaatsgevonden. 
 
Waterbeheer 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is waterkwantiteits-, waterkwaliteits- en 
waterkeringenbeheerder en is verantwoordelijk voor de zuivering van afvalwater. Het plangebied ligt in 
de waterhuishoudkundige Afdeling W, in peilgebied 2773-A, met een zomerpeil van NAP -0,65 m en een 
winterpeil van NAP -0,90 m. Ook is het van belang dat een aantal sloten worden onderbemalen. 
 
De waterafvoer vindt plaats door middel van een gemaal, aan de Wester Egalementsloot, dat het water 
hier uitslaat op de boezem (Schermerboezem). Wateraanvoer vindt plaats door middel van een inlaat 
nabij dit gemaal. De inlaat vindt plaats in (noord) oostelijke richting in de hoofdwatergang van HHNK. 
Ter hoogte van het plangebied is geen inlaat aanwezig uit het boezemwater. 
 
De watergangen in en rond het plangebieden zijn schouwsloten. Het onderhoud aan de watergangen 
wordt in de huidige situatie uitgevoerd door de aanliggende perceeleigenaren. In het ontwerp is 
rekening gehouden met de mogelijkheid van varend onderhoud door de bochtstralen voldoende ruim 
en bruggen doorvaarbaar te maken. 
 
Waterkwantiteit 
Voor het voorkomen van wateroverlast is een goede balans tussen verharding en waterberging van 
groot belang. Voor deze watertoets zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 50% van de uitgeefbare kavels compenseren als toegenomen verharding (compensatie 17%); 
 17% van de bouwblakken compenseren als toegenomen verharding; 
 Overige verharding (wegen, trottoirs, parkeren) geheel compenseren met 17%; 
 Dempen van waterlopen volledig compenseren  
 
De waterbalans moet in samenhang worden gezien met de uitbreiding van 't Zand Noord, Fase 1. De 
waterbalans is hieronder voor zowel fase 1 als voor fase 2 uitgewerkt. Ook is gekeken naar de 
compensatie uit andere projecten.  
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Fase 1 
 
Bestaande situatie 
Oppervlaktewater 2036 m2 

Verhard oppervlak 1300 m2 

 
Nieuwe situatie 
Uitgeefbare kavels 8551 m2 

Bouwvlakken 3594 m2 

Gedeelte uitgeefbare kavels voor compensatie (50%) 4276 m2 

Nieuw oppervlak verharding 5598 m2 

 
Compensatie-opgave 
17% van 50% van de uitgeefbare kavels 727 m2 

17% van de toename van de bouwvlakken 611 m2 

17% van de toename verhard oppervlak 731 m2 

100% van het te dempen water 55 m2 

Totaal 2.123 m2 

 
Fase 2 
 
Nieuwe situatie 
Uitgeefbare kavels 28.372 m2 

Bouwvlakken 13.679 m2 

Gedeelte uitgeefbare kavels voor compensatie (50%) 14.186 m2 

Nieuw oppervlak verharding 21.160 m2 

 
Compensatie-opgave 
17% van 50% van de uitgeefbare kavels 2.412 m2 

17% van de toename van de bouwvlakken 2.325 m2 

17% van de toename verhard oppervlak 3.597 m2 

100% van het te dempen water 55 m2 

Totaal 8.389 m2 

 
Overige projecten 
 
Compensatie-opgave 
Willem 't Hartplein 0 m2 

't Zand Oost 630 m2 

Totaal 630 m2 

 
De benodigde compensatie voor fase 1 en 2 bedraagt gezamenlijk 10.512 m². De extra compensatie 
vanuit andere projecten bedraagt 630 m2. In de watertoets voor 't Zand Noord, fase 1 werd nog 
uitgegaan van een compensatie uit andere projecten van in totaal 1.835 m2. Het teveel aan compensatie 
uit fase 1 (1.205 m2) wordt in mindering gebracht bij fase 2. De compensatie uit overige projecten vindt 
plaats in fase 1. 
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De benodigde watercompensatie voor fase 2 is op de verbeelding vastgelegd middels een 
waterbestemming. Hiermee wordt voldaan aan de benodigde watercompensatie. 
 
Drooglegging/ontwatering 
Om voldoende ontwateringsdiepte te realiseren, kan gekozen worden voor (een combinatie van) een 
voldoende hoog bouwpeil en/of de aanleg van drainage. Het te kiezen bouwpeil heeft een relatie met 
de hoogteligging van de omgeving. Drainage kan aangelegd worden in combinatie met het 
regenwaterstelsel of door middel van een apart stelsel. In een vervolgstadium wordt dit uitgewerkt. 
 
Riolering 
Lozing vindt plaats op het bestaande stelsel in ‘t Zand. Dit kan op 2 manieren uitgevoerd worden: 
 Persleiding naar de Julianastraat en via een lozingsconstructie aansluiten op bestaande put. De 

lozingsconstructie moet voorkomen dat het bestaande (betonnen) stelsel aangetast wordt door H2S 
gas. 

 Persleiding naar het centraal in de kern ´t Zand gelegen rioolgemaal. Hiervoor moet een persleiding 
door bestaand stedelijk gebied aangelegd. 

 
Het uitgangspunt is het 100% afkoppelen van schoon hemelwater van het rioleringsysteem. Bij 
toepassing van een gescheiden stelsel zal een inschatting worden gemaakt naar potentieel vervuilde 
oppervlakken (parkeerterreinen) en schone verhardingen (pleinen en daken). Voor de nieuwe 
bebouwing moeten uitloogbare materialen zoveel mogelijk worden voorkomen. Indien materialen als 
koper, lood en zink worden gebruikt, is voor de afvoer van hemelwater maatwerk vereist. Dit is geregeld 
via de Keur van het hoogheemraadschap. 
 
Voor het plangebied wordt een gescheiden stelsel aangelegd. De daken worden mogen direct geloosd 
worden op oppervlaktewater, omdat geen uitloogbare materialen worden gebruikt bij de bouw van de 
woningen. De wegen mogen vanwege het lage aantal verkeersbewegingen ook direct geloosd worden 
op oppervlaktewater. 
 
Waterkwaliteit 
Voor de watergangen in en langs het plangebied geldt dat deze zodanig worden aangesloten dat 
voldoende doorstroming is gewaarborgd. Dit is positief voor de waterkwaliteit. Ook is er door 
verandering van landgebruik, geen uitspoeling meer van voedselrijk water. Het hemelwater wordt direct 
afgekoppeld naar de bestaande en nieuw te graven waterlopen binnen het plangebied. 
 
Ruimtelijke adaptatie 
Het plan, waaronder de realisatie van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte hier 
omheen, biedt uitstekende kansen voor ruimtelijke adaptatie. Zo zou kunnen worden gedacht aan het 
aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe gebouwen, eventueel met meervoudig ruimtegebruik en 
waterberging capaciteit. Ook kan bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gebruik 
worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer vertragende onderlaag of 
waterberging op straat en in verlaagde groenstroken. Bij de uitvoering van het plan worden de 
mogelijkheden hiertoe onderzocht. 
 
Waterkeringen en -wegen hoogheemraadschap 
Dit aspect is voor het plangebied niet van toepassing. 
 
Proces watertoets 
Het hoogheemraadschap is in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelingen van dit 
bestemmingsplan. De resultaten zijn in deze waterparagraaf verwoord. Bij de uitvoering van het plan 
wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit het wateradvies. 
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Beheer en onderhoud 
Binnen het plangebied zijn secundaire en tertiaire watergangen aanwezig. Het onderhoud van deze 
watergangen wordt uitgevoerd door de aanliggende eigenaar.  

4.5  Bodem 
Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor het nieuwe 
gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten verontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke 
procedure is het van het belang dat verdachte locaties worden gesignaleerd. 
 
In het kader van onder meer de eerdere planvorming (2009) heeft een historisch bodemonderzoek 
plaatsgevonden (Historisch onderzoek 't Zand-Noord, Grontmij referentienummer 238238, 1 april 2009). 
Op basis van de geraadpleegde bronnen wordt geconcludeerd, dat het plangebied voor een groot 
gedeelte onverdacht is ten aanzien van bodemverontreinigingen. Er zijn zeven verdachte locaties 
gesignaleerd, die tijdens de veldwerkzaamheden voor het bodemonderzoek extra aandacht behoeven.  
 
Op basis van het historisch onderzoek is verkennend bodemonderzoek gedaan naar de verdachte 
deellocaties (Verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek Verdachte deellocaties 't Zand-Noord, 
Grontmij referentienummer 314824, 26 oktober 2009). Door middel van het uitgevoerde 
bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de 
verdachte deellocaties. Gezien de resultaten van het bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat de 
voor de schuurkas en de gedempte sloot opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’, juist is. Echter gezien 
de relatief lage gehalten en de toekomstige bestemming van de locatie is er echter geen aanleiding tot 
het verrichten van nader bodemonderzoek.  
 
In 2017 is de Bodemkwaliteitskaart van de Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 
vastgesteld. Op basis hiervan is de locatie ingedeeld in deelgebied B5, "Overige woongebieden". De 
kwaliteit van de boven- en ondergrond op onverdachte locaties is hier gemiddeld gelijk aan klasse 
Landbouw en Natuur (niet verontreinigd). Deze kwaliteit is geschikt voor de beoogde functie. Op basis 
van de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit naar verwachting 
geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 
 
Voor de vaststelling van dit bestemmingsplan kunnen de hierboven genoemde bodemonderzoeken 
volstaan. 
 
In het kader van de in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen 
in het nieuwe bestemmingsplan zal een nieuw bodemonderzoek conform de NEN 5740 moeten worden 
ingediend.   

4.6  Archeologie 
 
Wettelijk kader 
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 
naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 
over naar de Omgevingswet, wanneer deze in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, 
bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op 
de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de 
Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. 
 



blz 24  20170058.002  
 
  
  

 
 Rho Adviseurs B.V.  Bestemmingsplan Schagen - 't Zand Noord, fase 2 
  Status: Vastgesteld / 13-03-2019  

De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten 
blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen 
van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek archeologische 
verwachtingskaarten opgesteld. 
 
Archeologisch beleidskader 
De gemeente acht het (op grond van wet- en regelgeving) wenselijk en noodzakelijk om de verschillende 
archeologische waarden te beschermen en te behouden. Voor een inzicht in de te verwachten waarden 
is de archeologische beleidskaart vastgesteld. De definitieve archeologische beleidskaart is op 29 mei 
2012 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zijpe vastgesteld. Op basis hiervan geldt voor 
het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde, waarbij bij ingrepen groter dan 2.500 m2 
een archeologisch onderzoek wordt vereist 
 
Archeologisch onderzoek 
In het kader van eerdere planvorming (2009) is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 
(Archeologisch onderzoek 't Zand Noord, gemeente Zijpe, Grontmij referentienummer 243383, 20 
januari 2009). Hierin is de, op basis van het archeologisch beleidskader, lage verwachtingswaarde 
gespecificeerd. Het overgrote deel van het gebied kent geen archeologische waarden. Geconcludeerd is 
dat het gedeelte van het plangebied dat aan de Korte Bosweg grenst, en is gelegen in het gebied van de 
tweede fase van de woonontwikkeling, een hoge verwachting heeft voor het aantreffen van 
bewoningsresten uit de 17e eeuw en later. Het betreft een band van 50 meter breed. Op basis hiervan is 
voor deze zone een inventeriserend veldonderzoek uitgevoerd. Het oorspronkelijke onderzoek en de 
nadere beoordeling daarvan zijn opgenomen in Bijlage 3 en in Bijlage 4. Gelet op de waarde van de 
betreffende historische huisplaats is de locatie in dit bestemmingsplan voorzien van een 
dubbelbestemming. Voor het overige zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Uit het 
veldonderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied voornamelijk bestaat uit kleiarm zand. Op 
basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied geen 
vervolgonderzoek aanbevolen. De overige voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeologisch 
voorbehoud worden uitgevoerd. 

4.7  Cultuurhistorie 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 
opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden 
rekening is gehouden. 
 
In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (paragraaf 3.2) zijn de voor het plan relevante 
cultuurhistorische waarden beschreven. Het gaat om landschappelijke structuren. Deze zijn 
uitgangspunt geweest bij het stedenbouwkundig ontwerp. De geometrische hoofdstructuur van het 
stedenbouwkundig plan is op de verbeelding vastgelegd. 

4.8  Ecologie 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de 
omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming 
van natuurgebieden. Dit gaat om op Europees niveau aangewezen Natura 2000-gebieden. In de 
provinciale verordening worden gebieden die van belang zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
nu Nationaal Natuurnetwerk (NNN), beschermd. De bescherming van natuurgebieden en soorten en 
hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet natuurbescherming. 
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Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt tegen de dorpsrand van 't Zand, binnen de ruimtelijke structuur van de kern. De 
agrarische gronden maken geen deel uit van een beschermd natuurgebied. Ook is er geen sprake van 
weidevogelleefgebied. De extensief beheerde agrarische gronden ten noordoosten van 't Zand zijn de 
dichtstbijzijnde gebieden die een bescherming genieten. Het gaat om een deel van het NNN, dat op ruim 
500 meter vanaf het plangebied ligt. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden liggen op 2,6 kilometer 
ten westen van het plangebied. Het gaat om Zwanenwater & Pettemerduinen en Duinen Den Heldere - 
Callantsoog. Daarachter ligt de Noordzee, die eveneens is aangewezen als Natura 2000-gebied. 
 
Voor de NNN geldt dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met een externe werking. Overigens 
hebben de plannen geen effect op de waarden van de betreffende agrarische gronden. Voor de Natura 
2000-gebieden geldt dat deze op zodanig grote afstand liggen dat directe significante effecten, zoals 
verstoring en verontreiniging, zijn uitgesloten. 
 
Verder ligt het plangebied niet in of direct aansluitend op een weidevogelleefgebied. Wel ligt een 
dergelijk gebied op 150 meter ten noordoosten van het plangebied, aan de overzijde van de Koning 
Willem II-weg. Door de aanwezigheid van verschillende verstorende factoren tussen het plangebied en 
het weidevogelleefgebied, waaronder de weg zelf, heeft de woningbouwlocatie geen effecten die 
nadelig kunnen zijn voor weidevogels. Het uitgangspunt voor de uitvoering is het zoveel mogelijk weren 
van overmatige lichtuitstraling en geluid. 
 
Programmatische Aanpak Stikstof 
De duinvegetaties in de Natura 2000-gebieden langs de Noordzeekust zijn gevoelig voor stikstof. In het 
kader van de Programmatische Aanpak Stikstof is voor deze gebieden een analyse gemaakt van de 
hoeveelheid stikstofdepositie en zijn mitigerende maatregelen opgesteld om de negatieve effecten 
ervan te kunnen beperken. De analyse maakt deel uit van het Beheerplan Natura2000 en is derhalve een 
onderdeel van de Natura 2000-wetgeving. Via het rekenprogramma AERIUS is het plan getoetst aan de 
ruimte die er op basis van de PAS nog is in de stikstofhuishouding. De resultaten zijn vervat in een 
aparte memo en zijn opgenomen in Bijlage 5 (gebruiksfase) en in Bijlage 6 (aanlegfase).   
 
Op de betreffende afstand tot Natura 2000 gebieden is vastgesteld dat alleen de stikstofdepositie 
relevant is. Deze is lager dan 0,05 mol/ha/jr zoals berekend met de AERIUS methode.  
 
Geconcludeerd wordt dat sprake is van een uitvoerbaar initiatief in het kader van de Wet 
natuurbescherming. Er is geen sprake van vergunning- of meldingsplicht.  
 
Soortenbescherming 
Voor een inzicht in de mogelijk aanwezige soorten binnen het plangebied is een ecologische quickscan 
uitgevoerd. Hierin is op basis van veldbezoek en ecologisch inzicht beoordeeld welke beschermde 
soorten en habitats binnen de invloedsfeer van de ontwikkeling aanwezig (kunnen) zijn. De 
bijbehorende rapportage is opgenomen in bijlage 7. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een ouder 
stedenbouwkundig plan, maar de resultaten zijn nog steeds representatief. Het onderzoek geeft 
namelijk voor het gehele gebied een adequaat beeld van de in het gebied voorkomende soorten en de 
hoofdstructuur van de woonwijk is niet gewijzigd.  
 
Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat het voorkomen van beschermde soorten, onder andere 
kleine marterachtigen is uitgesloten. Het plangebied bezit geen mogelijkheden voor beschermde 
soorten om er te verblijven. In verband met het voorkomen van algemene broedvogels is het van belang 
om te voorkomen dat vogels tot broeden komen (bijvoorbeeld door vogelverschrikkers te gebruiken).  
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Verder kan het voorkomen van vliegroutes van vleermuizen aan de zuidwestelijke rand van het 
plangebied niet worden uitgesloten. Effecten op deze vliegroute kan ook niet worden uitgesloten. 
Daarom is een gerichte veldinventarisatie uitgevoerd, op basis waarvan eventuele effecten en 
maatregelen in beeld zijn gebracht. De rapportage hiervan is opgenomen in Bijlage 8 Veldinventarisatie 
vleermuizen. Het onderzoek is uitgevoerd conform het Inventarisatie Protocol van het Netwerk Groene 
Bureaus. 
 
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat in het gebied gewone- en ruige 
dwergvleermuizen vliegen en foerageren. Gewone dwergvleermuis foerageert relatief veel rond de 
bomen rond het plangebied. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven 
vliegen en foerageren als de bomen grotendeels worden ingepast in het plan. Het plan voorziet 
grotendeels in de inpassing van de bomen. 
 
Om de rugstreeppad zich niet te laten vestigen in het plangebied gedurende de aanlegfase, is het van 
belang om het ontstaan van waterplassen op het land te voorkomen.  
 
Op grond van de uitgevoerde onderzoeken worden effecten op beschermde planten- en diersoorten 
uitgesloten. De woningbouwontwikkeling is niet in strijd met het gestelde binnen de Wet 
natuurbescherming.  
 
Conclusie 
Vanuit de natuurwetgeving bestaan geen belemmeringen voor dit plan. 

4.9  Externe veiligheid 
Algemeen 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt gevormd door verschillende besluiten en 
documenten (Bevi, Bevb, Bevt). Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie 
wordt bijgehouden. 
 
Hieronder volgt de beoordeling ten aanzien van de diverse risicorelevante activiteiten. 
 
Binnen het plangebied zelf vinden geen risicorelevante activiteiten plaats. Ook worden met de 
ontwikkeling geen nieuwe risicovolle activiteiten in het plangebied geïntroduceerd. Het plangebied 
bevindt zich niet in de nabijheid van risicovolle activiteiten binnen inrichtingen.  
 
Leidingen 
De Gasunie gaf aan, dat het plangebied buiten de 1% letaliteitsgrens van de dichtsbijzijnde 
aardgastransportleiding valt. Daarmee is vastgesteld, dat de leiding geen invloed heeft op de verdere 
planontwikkeling.  
 
Achtergebleven explosieven 
Het plangebied is relevant vanwege het voorkomen van niet gesprongen explosieven uit de tweede 
wereldoorlog. In de gehele strook langs de Nederlandse kust is er in die periode veel gebombardeerd. 
Ook zijn er vliegtuigen met niet afgeworpen bommen neergestort en waren er munitieopslagen van de 
bezetter aanwezig. Vooral bij werkzaamheden in sinds 1945 niet geroerde grond spelen deze risico's. 
Primair gaat het om risico's die behoren tot het domein van arbeidsveiligheid maar, gezien de afstand 
van het plan tot dichtbij gelegen bebouwing, zijn er ook risico's voor derden. Heien nabij een 
achtergebleven explosief kan op een afstand van 50 meter nog tot detonatie leiden.  
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Het is naast een arbeidsveiligheidsprobleem dus ook een issue ten aanzien van openbare orde en 
veiligheid. De gemeente wordt geadviseerd een vooronderzoek naar de aanwezigheid van CE te laten 
uitvoeren en de resultaten daarvan te laten vastleggen in een rapport met een NGE-signaleringskaart.  
 
Transport van gevaarlijke stoffen over vaarwegen 
Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een transportroutes van gevaarlijke stoffen over een 
vaarweg. Het betreft het Noordhollandskanaal binnen 200 meter afstand van het plangebied. Over het 
Noordhollandskanaal worden gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip getransporteerd. Het betreffen 
onder andere aardgascondensaat van de NAM in Den Helder en het transport van vloeibare 
brandstoffen (offshore, marine, brandstofdepot Gulf den Helder).  
 
Het transport over het water ter hoogte van het plangebied is van dien aard dat er geen sprake is van 
een PR=10-6 contour. Tevens zal het groepsrisico niet significant zijn.  
 
Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
Het plangebied bevindt zich niet in de directe nabijheid van buisleidingen.  
 
Aanwezigheid van bovengrondse hoogspanningsmasten en -leidingen  
Het plangebied bevindt zich niet in de nabijheid van een hoogspanningsmast of hoogspanningsleidingen.  
 
Aanwezigheid van windturbines  
Het plangebied bevinden zich niet in de nabijheid van (extern opgestelde) windturbines.  
 
Aanwezigheid van een luchthaven  
Het plangebied bevindt zich niet in de nabijheid van een luchthaven.  
 
N9 
Nabij het plangebied ligt de N9 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Om te onderzoeken of 
aan de voor het aspect externe veiligheid geldende wetgeving kan worden voldaan is onderzoek 
uitgevoerd in de vorm van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 
9 van deze toelichting. Met de berekeningen wordt inzicht gegeven in de risicosituatie (het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico) ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
N9. 
 
Op basis van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:  
 Het plangebied ligt niet binnen de PR 10-6 contour van een risicobron.  
 Het plangebied ligt in het invloedsgebied van het groepsrisico van de N9. Uit de 

groepsrisicoberekening blijkt dat zowel in de huidige als toekomstige situatie het groepsrisico lager 
is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. De beoogde ontwikkeling leidt daarnaast niet tot een toename 
van het groepsrisico.  

 
Verantwoording groepsrisico  
Voor het groepsrisico geldt geen harde norm maar een oriëntatiewaarde en een verantwoordingsplicht. 
Omdat het groepsrisico zowel in de huidige als toekomstige situatie lager is dan 0,1 maal de 
oriëntatiewaarde en het groepsrisico niet toeneemt, kan worden volstaan met een beknopte 
verantwoording van het groepsrisico. Hiervoor is advies ingewonnen bij de veiligheidsregio/brandweer. 
Het advies maakt onderdeel uit van de verantwoording.  
 
Aspect hulpverlening en zelfredzaamheid 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van 
het aspect 'hulpverlening' en 'zelfredzaamheid'. Zie bijlage 10. In het advies wordt geadviseerd om: 
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 ten aanzien van de bluswatervoorziening de handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid 
van brandweer Nederland, uitgave november 2012, toe te passen voor het plangebied; 

 ten aanzien van zelfredzaamheid de bevolking te alarmeren via NL-Alert;  
 de bevindingen te vertalen naar het plangebied en mee te wegen bij de 

groepsrisicoverantwoording.  
 
Conclusie 
Het plan wordt niet belemmerd door het aspect externe veiligheid en is niet in strijd met relevante 
externe veiligheidswetgeving dan wel beleid ten aanzien van externe veiligheid.  

4.10  Luchtkwaliteit 
In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, 
tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 
stikstofdioxide (NO2) gehanteerd. 
 
Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal 
verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur “Nibm” vormen 
luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten als deze niet in betekenende mate bijdragen 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Kleine woningbouwlocaties (tot 1.500 woningen) vallen hier 
ook onder. Dit bestemmingsplan maakt het ontwikkelen van maximaal 228 woningen mogelijk. De 
ontwikkeling draagt zodoende niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Bovendien ligt 't Zand in een landelijke omgeving, waar de luchtkwaliteit naar verwachting hoog is. 
Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. 

4.11  Kabels, leidingen en zoneringen 
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 
ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, 
straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 
van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De 
kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht. 
 
In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels die voorzien moeten worden van een 
planologische regeling. 

4.12  Duurzaamheid 
Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling kan tot uitdrukking komen in 
de thema’s: kwaliteit van de leefomgeving, water, energie, mobiliteit, natuur/ecologie en milieu. Onder 
deze laatste kan onder meer het volgende worden verstaan: gezondheid, externe veiligheid, 
materiaalkeuze en hergebruik van materialen, duurzaam slopen, geluid, lucht en beheer/onderhoud van 
een gebied of gebouw. Er bestaat geen wettelijke verplichting om het thema duurzaamheid in 
bestemmingsplannen vast te leggen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het 
sociaal-maatschappelijke debat en daarmee een belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid. 
Gemeenten streven in dat kader naar een duurzame (gebouwde) omgeving. De ambitie van de 
gemeente Schagen is om sinds 20 februari 2018 gasloos te bouwen. De woningen in 't Zand Noord 
krijgen geen gasaansluiting. 
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Bestemmingsplannen kunnen echter beperkt worden gehanteerd om duurzame energieaspecten te 
regelen. Voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken 
kunnen inwoners en ondernemers van Noord-Holland Noord tegenwoordig bij het Duurzaam Bouwloket 
terecht. De gemeente Schagen participeert hierin. 
 
In de uitwerking van het stedenbouwkundig plan wordt rekening gehouden met het aspect 
duurzaamheid. Uitgangspunt is om alle woningen een kwart te draaien ten opzichte van de windroos, 
dus noordwest-zuidoost en noordoost-zuidwest gericht. Elke woning met een zadeldak of mansardekap 
krijgt daardoor een hellend dakvlak op het zuidwesten of zuidoosten, waardoor de het plan met de 
huidige techniek van zonnepanelen 100% zongericht is.  
 
De oppervlakte aan groen draagt bij aan een goede wateropvang en de afname van het percentage 
verharding en toename van het percentage water. Centraal in het gebied wordt in noord-zuid richting 
en in oost west richting een brede watergang met groene oevers gemaakt.   
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Hoofdstuk 5  Juridische regeling 

5.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen 
te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden verbeeld. De SVBP 
2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro 
moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van 
het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld 
volgens deze standaarden.  
 
De opzet van de regeling in dit bestemmingsplan volgt in grote lijnen die van het bestemmingsplan dat 
voor de eerste fase van de woonontwikkeling in 't Zand is opgesteld. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. 
De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de 
verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden.  
 
Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze toelichting heeft 
echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in 
het bestemmingsplan is geregeld en om de uitleg daarvan. 

5.2  Toelichting op de bestemmingen 
Waar nodig worden de afzonderlijke bestemmingen voorzien van een toelichting. 
 
Groen 
De bestemming 'Groen' heeft betrekking op de groenstructuren in dit bestemmingsplan. Binnen de 
bestemming zijn ook water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegelaten alsmede openbare 
nutsvoorzieningen en fiets- en voetpaden. Verder zijn diverse bijbehorende voorzieningen toegestaan.  
 
In het bestemmingsplan "t Zand Noord, fase 1" was in een ontsluiting voorzien aan de zuidzijde van de 
Julianastraat. Deze wordt niet meer gerealiseerd. Deze ontsluiting is in dit bestemmingsplan opgenomen 
en krijgt binnen dit plan de bestemming 'groen' en 'water'. Hiermee is realisering van deze 
ontsluitingsweg niet meer mogelijk.  
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Verkeer - Verblijfsgebied 
De bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' is toegekend aan het openbaar gebied, bestaande uit straten, 
stoepen en parkeerplaatsen e.d. alsook de groenvoorzieningen. De bestemming zorgt ervoor dat de 
woningen bereikbaar zijn. De ontsluiting op de Julianastraat is op de verbeelding opgenomen. Bij de 
ontsluiting op de Koning Willen II weg is alleen de locatie van de ontsluiting bekend. Hoe deze 
ontsluiting aantakt op de ringstructuur is nog niet geheel uitgewerkt. De realisering van deze weg is ook 
mogelijk binnen de bestemming 'Wonen'. Dit geldt eveneens voor de geplande fiets- en 
voetgangersverbinding richting de Julianastraat. Hiervoor is ter plaatse van de aansluiting de 
bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied', in combinatie met een specifieke aanduiding opgenomen. Deze 
verbinding kan hierdoor alleen worden gebruikt ten behoeve van een fiets- en voetgangersverbinding. 
 
De gronden met deze bestemming hebben naast het verkeersdoel ook een nadrukkelijke verblijfsdoel. 
Dit vertaalt zich onder meer in het toestaan van parkeervoorzieningen en speelvoorzieningen. 
Gebouwen zijn niet toegestaan in de bestemming, zodat de gronden optimaal gebruikt kunnen worden 
voor de beoogde functies.  
 
Water 
Het water binnen het plangebied heeft een belangrijke functie voor de klimaatbestendigheid van het 
woongebied en is daarom apart bestemd als 'Water'. Binnen deze bestemming wordt voorzien in 
waterlopen en waterpartijen, oevers, bermen en beplanting. Ondergeschikt zijn onder meer 
groenvoorzieningen, woonstraten en paden en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
toegestaan, waaronder bruggen, duikers en/of dammen. Voor het dempen van een watergang geldt een 
vergunningplicht, waarbij de voorwaarde geldt dat er geen afbreuk aan het doelmatig functioneren van 
het watersysteem ontstaat. 
 
Wonen 
De uit te geven gronden zijn geregeld in de bestemming 'Wonen'. Als woningen zijn in beginsel  
woonhuizen toegestaan, ter onderscheiding van woongebouwen. Gestapelde woningen zijn bij recht 
niet toegestaan.  
 
Woonhuizen mogen zowel vrijstaand, twee-aaneen-gebouwd als in rijen worden gebouwd. Vrijstaande 
woonhuizen en de vrijstaande zijde van twee-aaneen-gebouwde woningen en de vrijstaande zijde van 
rijenwoningen moeten op minimaal een meter van de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd. Het 
aantal woningen is voor het gehele plan bij recht vastgelegd op maximaal 228. 
 
Het beeldkwaliteitsplan beoogt woningen met een kap, waarbij de goothoogte variabel is, zodat een 
wisseling in hoge en lage goten ontstaat. Maximaal gaat het om twee bouwlagen met kap. In navolging 
daarop is een maximum goot- en bouwhoogte van 7 en 12 meter opgenomen. De dakhelling moet 
tussen de 20 en 60 graden liggen. 
 
Op een aantal specifiek aangewezen locaties in het plangebied wordt de mogelijkheid geboden  
woongebouwen te kunnen oprichten. Door middel van een wijzigingsmogelijkheid met een afzonderlijke 
afweging kan het bevoegd gezag hiervoor het bestemmingsplan wijzigen. Hiervoor is een afzonderlijke 
afweging vereist waarbij onder andere het aantal woningen (maximaal 228 voor het totale plangebied) 
en diverse stedenbouwkundige randvoorwaarden moeten worden betrokken.   
 
Bijgebouwen kunnen aangebouwd of vrijstaand zijn. Het verschil tussen aanbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen is dat aanbouwen bereikbaar zijn vanuit de woning en aangebouwde bijgebouwen niet. 
Voor de gezamenlijke oppervlakte van de aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen is 
een maximum opgenomen van 75 m2. Voor de meeste kavels zal dit ruim voldoende zijn. Daarbij moet 
50% van het achtererfgebied onbebouwd blijven.  
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Ook mag de gezamenlijke oppervlakte niet groter zijn dan de oppervlakte van de woning. Voor 
bijgebouwen bij woongebouwen geldt een afzonderlijke regeling. 
 
Onder voorwaarden mogen de woningen worden gebruikt voor een beroeps- of bedrijfsuitoefening of 
voor bed & breakfast. De voorwaarden dienen op dezelfde manier te worden uitgelegd als dezelfde 
regeling in andere plannen van de gemeente. Voor de uitoefening is geen voorafgaande 
omgevingsvergunning nodig. 
 
Een omgevingsvergunning is wel nodig voor het gebruik voor een tijdelijke mantelzorgwoning. Onder 
voorwaarden kan deze worden verleend. De afwijking van het bestemmingsplan betreft het gebruik en 
kan ook de bouwregels betreffen. In dat geval is tijdelijk een grotere oppervlakte toegestaan. 
 
Waarde - Archeologie 1  
De bestemming 'Waarde - Archeologie 1' is een dubbelbestemming. Om de (verwachte) archeologische 
waarden in de ondergrond te beschermen, is voor een deel van het plangebied de dubbelbestemming 
Waarde Archeologie van toepassing. Voor bepaalde bouw- of aanlegwerkzaamheden in dit deel van het 
gebied wordt pas toestemming verleend nadat de archeologische waarde van het betreffende gebied is 
vastgesteld en duidelijk is dat de activiteiten geen schade aan kunnen brengen aan de aanwezige 
archeologische resten. Zie ook paragraaf 4.6. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. In 
dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke- en de economische 
uitvoerbaarheid. 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Ruimtelijke ordening is een belangenafweging. In deze toelichting zijn de verschillende belangen 
benoemd en afgewogen tegen het belang van woningbouw binnen het plangebied. Het 
bestemmingsplan doorloopt een procedure waarbij belanghebbenden zich kunnen uitspreken over de 
ontwikkeling en het plan. De resultaten uit de voorbereiding en de procedure geven inzicht in de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
 
Overleg 
Er wordt al langere tijd gewerkt aan plannen voor woningbouw op de locatie. De gemeenschap is 
hiervan op de hoogte. Daarom wordt er geen inspraakronde gedaan. Er heeft wel overleg 
plaatsgevonden met de betrokken overleginstanties. De toelichting van het bestemmingsplan is hierop 
gedeeltelijk aangepast. Een aantal opmerkingen is meegenomen bij de verdere uitwerking van het 
bestemmingsplan. 
 
In het kader van het overleg is gereageerd door de RUD, Waterschap Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en PAN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. De reacties zijn opgenomen in bijlage 11 
van deze toelichting. De overlegreacties van het waterschap en het waterleidingbedrijf zijn verwerkt in 
de toelichting van dit bestemmingsplan. Hieronder wordt de overlegreacties samengevat en voorzien 
van een gemeentelijke reactie.  
 
Benadrukt wordt, dat de reactie van de RUD geen formele overlegreactie in de zin van artikel 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening is. De RUD geeft de gemeente collegiaal advies. Niettemin is bij de 
voorbereiding van dit bestemmingsplan gebruik gemaakt van de expertise en de advisering van de RUD 
op een aantal essentiële onderdelen. Vanwege dit feit is het in het kader van de zorgvuldigheid en de 
transparantie wenselijk de correspondentie met de RUD en de reactie daarop van de gemeente in dit 
hoofdstuk te vermelden alsmede de desbetreffende stukken in de bijlagen bij de toelichting op te 
nemen.   
 
RUD 
 De RUD vraagt in het kader van een goede ruimtelijke ordening dat door middel van een akoestisch 

onderzoek aangetoond dient te worden dat de nieuw te bouwen woningen de omliggende 
bedrijven niet in hun bedrijfsvoering beperken. De gemeente concludeerd echter dat de nieuw te 
bouwen woningen buiten de richtlijnafstanden van de notitie 'bedrijven en milieuzonering' vallen 
en ook anderszins met dit bestemmingsplan geen extra belemmeringen ontstaan voor zowel de 
bestaande bedrijvigheid als de geplande woonfunctie. Wij zien dan ook geen noodzaak aanvullend 
onderzoek te verrichten. Paragraaf 4.2 is aangepast naar aanleiding van deze opmerking.  
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 Het plan wordt niet belemmerd door het aspect externe veiligheid. In de toelichting bij het plan zijn 
niet alle risicorelevante activiteiten benoemd. De toelichting van het bestemmingsplan is op basis 
van deze reactie aangevuld. Dit is verwoord in paragraaf 4.9. 

 In de passage 'Kenmerken potentiële effecten' wordt het volgende gesteld: "Een 
woningbouwlocatie heeft geen belangrijke uitstraling van milieueffecten naar de omgeving. Te 
verwachten effecten hangen samen met de verkeersaantrekkende werking, mogelijk veranderingen 
in de waterhuishouding en potentiële afbreuk aan de cultuurhistorische en landschappelijke 
kwaliteiten van het gebied. Het bereik van het effect van een woningbouwlocatie is lokaal en heeft 
zeker niet een grensoverschrijdend karakter." De RUD stelt dat de cursieve gedeelten in zijn 
algemeenheid onjuist zijn en aangepast dienen te worden. De toelichting is op basis van deze 
reactie aangepast. De gewijzigde tekst is opgenomen in paragraaf 4.1. 

 De RUD is van mening dat ten aanzien van het aspect 'stikstofdepositie' er een verslechteringstoets 
uitgevoerd dient te worden. De gemeente is van mening dat als het gaat om mogelijke effecten van 
een toename van stikstofdepositie op dit moment de PAS geldt. Dit betekent dat als een project of 
andere handeling binnen de geldende PAS-regels is toegestaan en daarvoor een vergunningplicht 
geldt, de vergunning gewoon moet worden verleend. Het is dan onlogisch en juridisch volgens de 
PAS-regels ook niet mogelijk dat bij deze vergunningverlening de verslechteringstoets nog een 
(extra) rol speelt. Dat volgens artikel 2.7, tweede lid Wnb (soms) ook verslechtering van een Natura 
2000 als gevolg van een project of andere handeling vergunningplichtig kan zijn, is het gevolg van 
het feit dat de wetgever daarmee invulling heeft willen geven aan de voor alle lidstaten geldende 
verplichting, als bedoeld in artikel 6, tweede lid 2 van de Habitatrichtlijn. Deze verplichting houdt in 
dat lidstaten alle passende acties ondernemen, die redelijkerwijs van hen mogen worden verwacht, 
om te garanderen dat zich geen verslechtering of significante verstoring voordoet. Om hieraan te 
voldoen kunnen lidstaten zogeheten 'passende maatregelen' treffen. Van de PAS kan worden 
gezegd dat daarmee (deels) aan de verplichting, als bedoeld in artikel 6, tweede lid Habitatrichtlijn, 
invulling wordt gegeven. Dit maak het onlogisch het aspect verslechtering feitelijk voor een tweede 
keer - dus naast de PAS - bij de vergunningverlening te betrekken. Maar vanuit de systematiek van 
de PAS bezien is dit juridisch ook niet mogelijk. Immers, zoals hiervoor aangegeven, voldoe je aan 
de PAS-regels, dan krijg je gewoon de natuurvergunning (als bij een project alleen het aspect 
stikstof aan de orde is). Uit nadere beoordeling is vastgesteld, dat op de betreffende afstand tot 
Natura 2000 gebieden alleen de stikstofdepositie relevant is. Deze is lager dan 0,05 mol/ha/jr zoals 
berekend met de AERIUS methode. Zie ook paragraaf 4.8.  

 Kleine marterachtigen zijn niet vrijgesteld in de provincie Noord Holland. Er ontbreekt voor deze 
soortgroep een expliciete uitsluiting van aanwezigheid. De RUD is van mening dat een nadere 
onderbouwing noodzakelijk is. Dit geldt eveneens voor de rugstreeppad. Het onderzoeksrapport is 
hierop aangepast en opgenomen in bijlage 7 van deze toelichting. 

 De RUD stelt vast, dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat de verlichting die de bebouwing en het 
wegen- en padennet met zich meebrengt, niet verstorend werkt voor vleermuizen. Wel is aandacht 
en monitoring nodig om mogelijke verstoring tot een minimum te beperken. Uitgangspunt is, dat 
vleermuizen niet worden verstoord in zowel de aanleg- als de gebruiksfase. In de aanlegfase zullen 
alleen bouwlampen worden toegestaan, mits er extra maatregelen worden genomen. Hier zal in de 
vergunningsverlening rekening mee worden gehouden. Uitgangspunt is geen verlichting toe te 
passen tijdens de aanleg. Mocht verlichting wel nodig zijn tijdens de aanleg, dan zal onder 
ecologische deskundigheid en begeleiding een verlichtingsplan worden opgesteld. Dit geldt ook 
voor de gebruiksfase. Hier zal in de vergunningsfase nader aandacht aan worden besteed.       

 
Overige reacties 
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland geeft enkele suggesties en aanbevelingen voor de 
uitvoeringsfase van het plan. Hieraan zal gehoor worden gegeven in overleg met PWN. De Gasunie gaf 
aan, dat het plangebied buiten de 1% letaliteitsgrens van de dichtsbijzijnde aardgastransportleiding valt.  
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Bestemmingsplan Schagen - 't Zand Noord, fase 2  Rho Adviseurs B.V. 
Status: Vastgesteld / 13-03-2019  

Daarmee is vastgesteld, dat de leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. De provincie 
Noord-Holland gaf aan geen opmerkingen te hebben over het voorontwerp bestemmingsplan. Wel gaf 
de provincie aan aandacht te besteden aan de fasering van de bouw van de woningen in fase 2 ten 
opzichte van de afspraken in het KWK en de regio. Paragraaf 2.4 en 3.3 zijn hierop aangepast. In de 
uitvoeringsfase van het bestemmingsplan zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met 
technische uitvoeringsaspecten met betrekking tot het openbare gebied. 
 
Zienswijzen 
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan 
een ieder zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar maken. Eventuele zienswijzen worden door 
de gemeente beantwoord en al dan niet gegrond verklaard en al dan niet meegenomen in de 
vaststelling van het bestemmingsplan. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte 
gesteld. 
 
Vastgesteld is, dat gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag geen 
zienswijzen zijn ingediend. 
 
Vaststelling 
Na de ter inzagelegging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid 
De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de financiële 
haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van belang voor de 
economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de door haar gemaakte kosten 
kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan.  
 
Financiële haalbaarheid 
Over de verdeling van de kosten, voor de herinrichting van het openbaar gebied, zijn afspraken 
gemaakt. De kosten hiervoor komen uit financiële middelen van de ontwikkelaar. De kosten voor de 
ontwikkeling van de woningen worden verhaald uit de verkoop. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is de 
behoefte voor dit programma evident. Daarmee is de financiële haalbaarheid geborgd. 
 
Grondexploitatie 
De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
voorziet in de bouw van woongebouwen. Dit zijn bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. De 
grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in beginsel samen met dit bestemmingsplan een 
exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden afgezien als de kosten 'anderszins verzekerd' zijn, 
bijvoorbeeld door overeenkomsten. 
 
Gemeente en ontwikkelaar hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten die kan worden 
aangemerkt als anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst is onder andere de verdeling van 
kosten geregeld. Van de verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan kan daarom worden 
afgeweken. 
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‘t Zand Noord
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Oorspronkelijke groeikern

De kern ‘t Zand maakt deel uit van de gemeente Schagen in 

Noord-Holland. In de Toekomstvisie 2005-2015 van de voor-

malige gemeente Zijpe is ‘t Zand destijds aangewezen als 

groeikern. In 2009 heeft ons bureau een stedenbouwkundig 

plan met beeldkwaliteiteisen gemaakt voor een drietal uitbrei-

dingslocaties in ’t Zand. Het gaat om het Willem ’t Hartplein, 

’t Zand Oost en ’t Zand Noord. Het stedenbouwkundig plan 

met haar drie verkavelingen vormde een uitwerking van het 

‘Beeldkwaliteitplan ’t Zand’, opgesteld door HzA met als doel 

om de kwaliteit van de ruimtelijke structuur van ’t Zand op 

lange termijn te waarborgen, zonder de toenmalige situatie te 

bevriezen. Dit beeldkwaliteitplan was bedoeld om nieuwe, (niet) 

stedelijke ontwikkelingen zorgvuldig af te wegen ten opzichte 

van bestaande kwaliteiten van een gebied en deze daar zo goed 

mogelijk in te passen. 

Naast deze woningbouwlocaties wordt ook het bestaande be-

drijventerrein uitgebreid. Voor al deze uitbreidingen vormt de 

Koning Willem II-weg de belangrijkste ontsluitingsweg. Deze 

weg loopt als een rondweg aan de noord- en oostzijde langs het 

dorp.

Gerealiseerde plannen

Het Willem ’t Hartplein en ’t Zand Oost zijn inmiddels gereali-

seerd. De omvangrijkste locatie ’t Zand Noord is nog niet tot 

ontwikkeling gekomen omdat de ideeën over de omvang van 

de uitbreiding zijn gewijzigd vanwege de economische crisis en 

aansluiting op de regionale woningmarkt. 

Nieuwe plan

De uitbreiding ‘t Zand Noord is geprojecteerd in de oksel van 

de huidige bebouwde kom van het dorp, sluit in haar opzet aan 

op de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap, maakt 

gebruik van het bestaande slotenpatroon en wordt in elke fase 

afgerond door landschappelijke randen. Het is gebaseerd op 

het ‘Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Uitbreiding 

’t Zand’, dat weer een uitwerking is van het door HzA vervaar-

digde ‘Beeldkwaliteitplan ’t Zand’. Hierin wordt richting gege-

ven aan de ontwikkeling van de drie bouwlocaties in het dorp, 

waarbij een onderscheid is gemaakt tussen deze locaties van-

wege hun verschillende ruimtelijke karakteristieken. Uitbreiding 

’t Zand Noord is van deze drie oorspronkelijk de grootste en 

meest landschappelijke.

11. INLEIDING

De locatie
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22. LANDSCHAP EN IDENTITEIT

Ontstaansgeschiedenis ‘t Zand

’t Zand ligt in de Zijpe- en Hazepolder ligt, waar zich ooit het Zijper Bek-

ken bevond. De plannen voor de bedijking van de Zijpe dateren vanaf 1380. 

Telkens wanneer een stuk land bedijkt was, ontstonden echter weer nieuwe 

(doorbraak)gaten. Sinds de bedijking van 1597 heeft men de polder droog 

weten te houden.

De afwatering van de Zijpe wijkt af van latere droogmakerijen zoals de Beem-

ster. Er is geen ringsloot, de plaatsing van de molens werd geheel bepaald 

door de hoogteverschillen binnen de bedijking en verkaveling. De molens 

werden zowel in lage als hoge polderafdelingen geplaatst. De molens op de 

hogere gronden konden niet alleen water uitmalen, maar bij droogte kon ook 

water worden ingelaten. 

Via de Grote Sloot en diverse andere sloten werd het water naar het noorden 

getransporteerd, waar het op het Oude Veer werd geloosd. De molenbema-

ling bleef operationeel tot in de 20e eeuw. De Zijpe- en Hazepolder ligt 0 tot 

2 meter onder NAP. In de jaren tachtig zijn de meeste bouw- en graslanden in 

gebruik genomen ten behoeve van de bloembollenteelt.

2010
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Landschappelijk patroon

Het rechthoekige ontginningspatroon van de polder wordt bepaald door de 

Grote Sloot die excentrisch van noord naar zuid door het Zijper Bekken loopt 

en op afstand de knik in de Westfriese Omringdijk volgt. Parallel hieraan lo-

pen diverse wegen en sloten.

De Zijpe- en Hazepolder is verdeeld in twintig verschillende kleine polders, al 

naar gelang de hoogteligging van de grond. Deze polders hadden ieder deels 

hun eigen bemaling. Evenwijdig aan de Grote Sloot lopen op gelijke afstand 

(twee kaveldiepten) lengtewegen, de Ruigeweg, de Belkmerweg en de Bos-

weg. De lengtewegen werden onderling verbonden door dwarswegen die zijn 

uitgelijnd op de kerktorens van Schagerbrug, St. Maarten en ‘t Zand. De op ’t 

Zand gerichte Keinsmerweg staat niet haaks op de dwarswegen in de polder 

maar maakt een kleine hoekverdraaiing. Dat is waarschijnlijk het gevolg van 

de kleine verschillen in de richtingen van het slotenpatroon. 

Dorpskernen en buurtschappen

Op de kruisingen van de Grote Sloot en de oost-westwegen ontstonden al vrij 

snel na de bedijking diverse dorpskernen. Ook langs de Grote Sloot en langs 

de parallel daaraan gelegen wegen werden boerderijen en buitenplaatsen 

aangelegd. Daarnaast ontstonden op verschillende plekken buurtschappen. 

‘t Zand is in het begin van de 18e eeuw als buurtschap ontstaan op het 

kruispunt van de Bosweg met de Keinsmerweg, rond ‘t Wapen van Alkmaar. 

Aanvankelijk groeide het dorp in de vorm van bebouwingslinten op de pol-

derstructuur, met name de Keinsmerweg. Bij de verdere groei hebben de 

kavelrichtingen nauwelijks een rol gespeeld en is een betrekkelijk willekeurig 

stratenpatroon gevormd. Bij de afronding van het dorp wordt alsnog aange-

sloten op de kavelstructuur en het slotenpatroon om de bebouwde kom goed 

af te kunnen ronden. 

Identiteit van het dorp

De identiteit van ‘t Zand wordt bepaald door de ligging aan het NoordHol-

landschkanaal, dat op een opvallende manier de richtingen van de polder 

doorsnijdt. De aanleg van dit kanaal (1819-1825) vormde een grote ingreep in 

het polderlandschap en de waterhuishouding van de polder. Het kanaal werd 

dwars door de Zijpe- en Hazepolder gegraven en werd de nieuwe uitwate-

ringsboezem van de verschillende polders.

Bij de vlotbrug ontstond, op de kruising van het kanaal en de Keinsmerweg, 

een tweede concentratie van bebouwing langs het kanaal en een aantal voor-

zieningen tussen de kanaalkade en de Korte Bosweg. De Keinsmerweg vormt 

nu de belangrijkste verbindingsweg tussen ‘t Zand en Schagen. Binnen de 

kern heeft de weg verschillende functies. In het centrum heeft de weg een 

verblijfsfunctie. Hier heeft ook een concentratie van (winkel-)voorzieningen 

plaatsgevonden. Daarnaast heeft de weg een wijk ontsluitingsfunctie. Buiten 

de kern is de N249-N248 de aangewezen verbinding naar Schagen.

2
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33. VERSCHILLENDE WOONMILIEUS IN ‘T ZAND

Van buurtschap tot woonkern

‘t Zand heeft zich de afgelopen decennia verder ontwikkeld rond het kruispunt van de Keinsmerweg en 

de Korte Bosweg, het assenkruis van het dorp. De eerst gerealiseerde uitbreiding van ‘t Zand van om-

streeks 1900 ligt langs het kanaal, vooral ten noorden van de Keinsmerweg. Vervolgens is in de jaren 50 

rond de kruising van de Keinsmerweg en de Korte Bosweg enige bebouwing verrezen.

De eerste grootschaliger, meer suburbane woningbouw dateert uit de jaren 60 en ligt zuidelijk van de 

Korte Bosweg en westelijk van de Keinsmerweg, achter het bebouwingslint. In de jaren 70 komt noorde-

lijk van de Korte Bosweg een woonbuurt tot stand die doorloopt tot aan de kanaalbebouwing. Daarmee 

was het gehele oorspronkelijke dorp omringd door naoorlogse nieuwbouwprojecten. Aansluitend daarop 

is in de jaren 90 zuidelijk van de Korte Bosweg de laatste grotere uitbreiding gerealiseerd. Door deze 

laatste woonwijk heeft ’t Zand een betrekkelijk onregelmatige contour gekregen. De uitbreidingen ken-

merken zich voorts door een patroon dat niet zichtbaar is geïnspireerd op de oorspronkelijke polder. De 

structuur is niet altijd duidelijk, er komen op veel plekken doodlopende wegen voor en de bebouwing is 

eerder standaard dan echt dorps.

Het bedrijventerrein ten noordoosten van ‘t Zand is als afzonderlijk gebied voor grootschalige bedrijvig-

heid aan de rand van het dorp gesitueerd. De Koning Willem II-weg vormt de belangrijkste ontsluiting van 

het bedrijventerrein. 

Afronding van de bebouwing

Het eerdere plan voor ’t Zand Noord vormde de definitieve, noordoostelijke afronding van het dorp. Oor-

spronkelijk ging het om het gehele gebied vanaf de bestaande bebouwing en de Korte Bosweg tot aan 

de Koning Willem II-weg, de oostelijke randweg van het ’t Zand. Zo zou een vanzelfsprekende bebou-

wingsgrens ontstaan, waarbij de hoofdontsluiting ook de noordoostelijke dorpsrand wordt. In 2015 werd 

Keinsmerweg

Bosw
eg

te handhaven zichtlijn

groenstructuur
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duidelijk dat een dergelijke omvang op dit moment niet nodig is. Daarom wordt nu vooralsnog uitgegaan 

van een ontwikkeling vanuit de zuidwesthoek ter breedte van maximaal de eerste twee kavels. Zo wordt 

aangesloten op de bestaande dorpsrand, recht tegenover de bebouwing uit de jaren 80 en 90. 

Als startpunt van de uitbreiding van ‘t Zand is gekozen voor de locatie tussen de Korte Bosweg en de 

dwarssloot. Zo ontstaat een eerste nieuwe woonbuurt die geheel door kavelsloten wordt begrensd en 

in de oksel van de bestaande bebouwde kom ligt, tussen woonbuurten uit de jaren 70, 80 en 90 van de 

vorige eeuw. 

In de toekomst kan via een latere vervolgfase in noordelijke richting worden ontwikkeld, waarmee de 

verbinding kan worden gelegd met de kanaalbebouwing en dezelfde kavelsloot als landschappelijke rand 

wordt aangehouden. Ook deze uitbreiding krijgt daardoor een stabiele, landschappelijke beëindiging. 

Daarna zou eventueel weer in oostelijke richting kunnen worden gebouwd, totdat in één of meer fasen de 

door de Koning Willem II-weg wordt bereikt en deze weg alsnog de oostelijke dorpsrand van het noorde-

lijke deel van ’t Zand wordt.

Locatie Noord vanaf Korte Bosweg

3
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Versterking dorpse identiteit

De geleidelijke ontwikkeling van Noord biedt mogelijkheden om de dorpse en landschappelijke identiteit 

van ’t Zand te versterken. In de huidige dorpsranden is de relatie met het landschap beperkt. Ze bestaat 

meestal uit naar het landschap gerichte achterkanten met tuinen, sportvelden en de zuidelijk van de 

Korte Bosweg nogal slingerende Koning Willem II-weg. Noordelijk van de Korte Bosweg volgt de Koning 

Willem II-weg overigens wel de landschappelijke hoofdrichting. 

In het noordelijke deel van ’t Zand biedt de huidige dorpsrand verschillende ruimtelijke aanleidingen om 

op aan te sluiten. Zo vormen de rijwoningen haaks op de kavelsloot goede aanknopingspunten voor lang-

zaam verkeersverbindingen met de uitbreiding. Ook het wandelpad tussen de koppen van de rijwonin-

gen en de met bomen beplante oever van de sloot langs de locatie is een aantrekkelijk element voor de 

nieuwbouw. De combinatie van een bomenlaan met daarachter de losse bebouwingsstructuur van door 

kappen beëindigde blokje vormt daarnaast een mooie, gelaagde dorpsrand die per seizoen van verschij-

ningsvorm wisselt.

Ook in de bebouwing moet het dorpse karakter tot uitdrukking komen. Dat geldt niet alleen voor het sil-

houet van de gehele rand en de contour van de rijhuizen, tweekappers of vrijstaande woningen maar ook 

voor de architectonische verschijningsvorm en detaillering van de afzonderlijke woning.  

Dwarsstraten Julianastraat

Dwarsstraten Julianastraat

Dwarsstraten Julianastraat

Locatie vanaf Korte Bosweg Locatie vanaf wandelpad

3
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2. locatie met aangeheeld slotenpatroon

8. Locatie aangesloten op 
omgeving

4. locatie aangesloten op omgeving

Locatie met hoofdstructuur en bestaand slotenpatroon

Locatie verdeeld in vier kwadranten

Locatie met aangeheeld slotenpatroon en grastaluds

Locatie aangesloten op omgeving



17‘ t  Zand Noord, Beeldkwaliteitplan

4
4. RUIMTELIJK CONCEPT VOOR LOCATIE NOORD

Totaalvisie voor Noord

Het is belangrijk om deze verkaveling in te bedden in een samenhangend 

geheel door middel van een structuur voor het gehele gebied, gebaseerd op 

het landschappelijke patroon en de aansluiting op de bestaande transparante 

dorpsrand. Het ruimtelijk concept voor Noord wordt niet uitgewerkt tot ver-

kavelingsniveau omdat niet op de feiten vooruitgelopen moet worden en er 

uiteraard ook nog geen woningprogramma bekend is. Schematische tekenin-

gen bieden echter een duidelijk beeld van de stedenbouwkundige mogelijk-

heden voor een organische en flexibele ontwikkeling in de toekomst en de 

aansluiting van eerdere op latere fasen, zowel wat betreft  ontsluiting, groen 

als water.

Het landschap als onderlegger

De locatie kent nu meerdere sloten in langsrichting en één sloot in dwarsrich-

ting. De sloten lopen echter niet allemaal door tot de randen van het gebied. 

Omdat bij bebouwing ook meer open water wordt gevraagd is het een zin-

volle oplossing om de sloten te verlengen en op elkaar aan te sluiten en waar 

nodig te verbreden voor voldoende watercapaciteit. Zo ontstaat tevens een 

continu landschappelijk raster als onderlegger voor de verkaveling. De lange 

randen van de locatie zijn nu al ingericht als groenzone. Door ook de centrale 

sloot van groene randen te voorzien krijgt het eerste bebouwde deel meteen 

een groen ingerichte rand. Bij verdere bebouwing krijgt de centrale sloot ook 

een functie als te handhaven zichtlijn richting het Noordhollandsch Kanaal.

Verdeling locatie in vier delen

Dankzij de hiërarchie van de sloten in langsrichting en de enkele dwarssloot 

kent de locatie in haar opbouw een soort assenkruis van water en groen. 

Dat betekent dat het gehele gebied op een landschappelijke manier in vieren 

wordt gedeeld, de vier kwartieren van de locatie. De eerste bouwlocatie ligt 

in het zuidwestelijke kwartier en heeft zowel aan de noordwest- als zuidoost-

kant een groene rand. Bij een verdere ontwikkeling komen de randen geleide-

lijk tussen de woonbuurten te liggen.

Aansluiting op de omgeving   

Ruimtelijk gezien sluit de westelijk kant van de locatie in de eerste plaats aan 

op de woonstraten en –paden haaks op de Julianastraat. De woonstraten in 

Noord liggen in het verlengde hiervan. Via bruggen voor langzaam verkeer 

kunnen wandelroutes in oostwestrichting worden gecreëerd die eventueel 

ook als noodroute kunnen worden gebruikt. Ook is in een latere fase één ver-

binding voor autoverkeer voorzien. Via de woonstraten vindt de aanhechting 

aan het bestaande dorp plaats.

Functioneel gezien is de landschappelijke oriëntatie het belangrijkst. De ont-

sluiting loopt vanaf de Korte Bosweg grotendeels evenwijdig aan het sloten-

patroon. De kleine hoekverdraaiing die de sloten maken is gebruikt als aan-

leiding om de ontsluiting via twee bajonetten te knippen en daardoor lange 

rechtstanden te vermijden. De interne ontsluiting is fasegewijs op te bouwen 

en kan bij voltooiing uit één grote of twee kleine ringen bestaan.
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5. locatie ontsloten vanaf korte bosweg
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Locatie van lijnen en vlakken
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Lijnen, vlakken en bebouwingsstroken

Dankzij de sloten en straten bestaat de structuur uit een regelmatig patroon, 

een weefwerk van harde en zachte lijnen. De landschappelijke lijnen lopen 

vooral in langsrichting, de dorpsachtige lijnen vooral in dwarsrichting. Door 

de groen- en speelvlakken aan de centrale sloot en de dwarssloot te situeren 

wordt het assenkruis een steviger en daardoor beter herkenbaar element. De 

aanvankelijk nog open ruimten kunnen op den duur door bebouwing omge-

ven worden. Zo kan een weide langs de rand in een volgende fase een groene 

speelplek worden, in de daarop volgende fase een half open hof en uitein-

delijk een groen plein. De buitenkant van het eerste plandeel kan uiteindelijk 

een binnenkant worden in een groter geheel. 

De bebouwingsstroken zijn in twee richtingen geprojecteerd en volgen de 

ruimtelijke structuur. Slechts op enkele plekken komen straten met aan beide 

zijden langsgevels voor, in de meeste situaties staan langsgevels tegenover 

kopgevels met tuinen. Op deze manier worden straten enerzijds begrensd 

maar ruimtelijk niet te besloten. De profielen houden daardoor een soort 

openheid die past bij ligging van deze dorpse woonbuurt aan de rand van het 

landschap. 

Ruimtelijk concept

Bij de ontwikkeling van de locatie Noord is gekozen voor een landschappe-

lijke benadering door het versterken van het bestaande slotenpatroon. Dat 

gebeurt door sloten aan te helen of te verlengen en de belangrijkste water-

gangen van brede grastaluds te voorzien. De vier kwarten die vanuit het slo-

tenpatroon worden afgeleid vormen het blijvend groene raamwerk.

Binnen deze landschappelijke structuur is een stratenpatroon geprojec-

teerd dat is afgeleid van de huidige dorpsrand die wordt gekenmerkt door 

4de kopgevels van bouwblokken. Het nieuwe stratenpatroon krijgt dezelfde 

maaswijdte maar een gevarieerdere bebouwing met zowel voor- als zijgevels. 

Hierdoor wordt de dorpsrand minder een ontworpen en meer een gegroeide 

overgang naar het landschap.

Evenals de huidige dorpsrand bestaat ook de nieuwe dorpsrand van de eerste 

fase uit halfopen bebouwing. Dat kan het eindbeeld zijn maar dat hoeft niet. 

Op het moment dat de locatie verder wordt bebouwd worden uiteindelijk 

ook de grenzen van het gebied bereikt, voor een groot deel bestaande uit de 

groenzone langs de Koning Willem II-weg. Van een deels bebouwd gebied 

met een naar buiten gerichte extraverte dorpsrand kan de locatie Noord ge-

leidelijk evolueren tot een geheel bebouwd gebied rond enkele naar binnen 

gerichte centrale open ruimten met een meer introvert karakter. Elke fase 

betekent niet alleen meer bebouwing maar ook een verandering in de ruimte-

lijke karakteristiek. Zo begint ’t Zand Noord als extraverte uitbreiding van de 

dorpsrand om in de loop der jaren uit te kunnen groeien tot een meer intro-

vert gebied, een zelfstandig deel van ‘t Zand.
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5. EEN FLEXIBELE VERKAVELING 5Geleidelijke groei

Wanneer in plaats van een snelle realisatie voor een geleidelijke groei wordt gekozen, moet elke fase ook 

de kwaliteiten bezitten van een echte rand. Dat is mogelijk door de huidige kavelstructuur van het gebied 

te gebruiken om de randen van de verschillende fasen vorm te geven. In de eerste fase bestaan de land-

schappelijke randen uit de tweede kavelsloot en de enige dwarssloot in het gebied. Hierdoor kan het later 

te bebouwen deel van de oorspronkelijke locatie voorlopig haar landelijke uitstraling en agrarische ge-

bruik behouden. De sloten vormen duidelijke randen met een blijvende landschappelijke belevingswaarde 

dankzij hun brede grastaluds.

Landschappelijke randen

In de eerder ontworpen verkaveling van Noord is langs de tweede kavelsloot een brede groenstrook ge-

projecteerd als centraal gelegen buurtpark. Dit groenelement heeft ook de functie van een te handhaven 

zichtlijn. Bij de nu gekozen fasering wordt de groenstrook vormgegeven als een zachte overgang naar de 

kavelsloot met deels opgaande beplanting, waar de woningen met voor- en zijgevels op gericht worden. 

Zo wordt het groen ingezet als een gevarieerd, transparant scherm om de voorlopig oostelijke rand land-

schappelijk vorm te geven. Het mag echter het zicht op de omgeving vanuit het nieuwe woongebied niet 

blokkeren, want de weidsheid van het open landschap moet tot in de dorpsuitbreiding voelbaar blijven. 

Van slotenpatroon tot stratenplan

Niet alleen de randen maar ook de verkaveling zelf wordt afgeleid van de in het landschap aanwezige 

lijnen en elementen. Daarbij speelt ook de huidige groene rand van de bebouwde kom een belangrijke rol, 

evenals de haaks hierop uitkomende woon- en parkeerstraten die dezelfde richtingen volgen. Hierdoor 

lopen straten visueel door en de nieuwbouw wordt goed verbonden met de bestaande dorpsrand. Zo 

kunnen ook de nieuwe bewoners gebruik maken van het fraaie bomenlaantje langs de sloot en wordt het 

bestaande dorp via informele routes verbonden met de uitbreiding.
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Auto-ontsluiting

Voor de auto-ontsluiting van de eerste fase wordt aangetakt op de Korte Bos-

weg. Deze aansluiting ligt naast de kavelsloot en kruist de aanwezige wegsloot. 

Bij een volgende fase wordt aan de zijde van het bestaande dorp een tweede 

auto-ontsluiting geprojecteerd op de Julianastraat ter hoogte van de bocht naar 

de Kanaalkade. Een derde auto-ontsluiting is voorzien op de Koning Willem II-

weg aan de noord-oostkant van het plangebied, tegenover de ontsluiting naar 

het bedrijventerrein.

De interne wegenstructuur groeit met het realiseren van de verschillende plan-

delen uit tot een complete ring die eventueel halverwege nog van een dwars-

verbinding kan worden voorzien. Langs deze wegen wordt in principe alleen 

langs geparkeerd zodat het profiel een gestrekt verloop krijgt. In de woonstra-

ten, die grotendeels haaks op de ring zijn geprojecteerd, wordt voornamelijk 

haaks geparkeerd. Hierdoor ontstaat een meer erf-achtig profiel in straten waar 

weinig verkeer komt.  Op meerdere plekken komen postbodepaden waar de 

auto geen toegang heeft en dus ook niet kan worden geparkeerd. 

Bebouwingslint

De uitbreiding maakt een front naar de Korte Bosweg, zodat het huidige bebou-

wingslint wordt voortgezet. De woningen zijn bereikbaar via smalle bruggen 

over de wegsloot. Vanwege het talud naar deze sloot wordt de nieuwe bebou-

wingslijn verder teruggelegd dan de bestaande rooilijn. De huidige sloot naast 

het te slopen kassencomplex wordt doorgetrokken tot aan de wegsloot. In de 

uitbreiding wordt het bebouwingslint gespiegeld waardoor tuinen aan tuinen 

grenzen. 

Langsstraten

De straten in langsrichting liggen naast en bijna evenwijdig aan de oorspron-

kelijke kavelsloten. Dankzij deze watergangen en de beplante grastaluds 

krijgen deze straten een groen profiel. Ze vormen de belangrijkste openbare 

ruimten in de woonbuurt en laten de landschappelijke structuur doorklinken 

in de stedenbouwkundige verkaveling. De groen- en speelplekken van de vier 

kwadranten  worden ook aan deze straten geprojecteerd. De eventuele post-

bodepaden en andere langzaam verkeersroutes langs de centrale watergang 

maken deel uit van het groene verblijfsgebied van de locatie.  

Dwarsstraten

De dwarsstraten zijn belangrijk als parkeervoorziening. Ze lopen dood voor 

autoverkeer maar worden wel in het verlengde van de huidige dwarsstraten 

in de bebouwde kom gelegd. Zo kunnen ze wanneer een langzaam verkeers-

brug wordt geslagen ook dienst  doen als noodontsluiting. De bestaande als 

woonpad ingerichte dwarsstraten vormen ideale doorsteken voor voetgan-

gers en spelende kinderen richting dorpscentrum. Zo is er niet alleen sprake 

van een ruimtelijke maar ook van een functionele aanhechting van nieuw aan 

bestaand. 

Sloten

De aanwezige kavelsloten, de wegsloot langs de Korte Bosweg en de dwars-

sloot worden ingepast en verbreed om als landschappelijke elementen goed 

zichtbaar te blijven. Tegelijkertijd wordt hierdoor de waterberging op een 

gebiedseigen wijze vormgegeven en voorbereid op de te verwachten klimaat-

veranderingen. 
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De sloot halverwege de locatie wordt verbreed vanwege de waterhuishou-

ding. Zo komen veel woningen nabij  het water te liggen en krijgt de uitbrei-

ding een groene, waterrijke uitstraling. Niet alle woningen zijn bereikbaar 

met de auto maar er kan wel altijd op zeer korte afstand worden geparkeerd. 

Eventuele  postbodepaden zijn niet alleen een landschappelijke oplossing 

maar dragen ook bij aan de vermindering van de oppervlakte aan verharding.

Ruimtelijke profielen

Het dorpse karakter komt tot uitdrukking door relatief veel groen en water 

in de openbare ruimte. Landschappelijke elementen lopen door tot in de 

bebouwde kom en geven de ruimtelijke profielen extra maat en een zachte 

uitstraling. Toegankelijke grastaluds en postbodepaden komen zowel langs 

de randen als tussen de bouwblokken voor. Hierdoor blijft vanuit elke nieuwe 

woning het landschap voelbaar en ten opzichte van de bestaande dorpsbe-

bouwing de afstand erheen beperkt. De maatvoering van de ruimtelijke pro-

fielen is indicatief en wordt pas definitief gemaakt in het inrichtingsplan.

Duurzaamheid 

In de schematische verkaveling van het ruimtelijk concept liggen alle wonin-

gen een kwart slag gedraaid ten opzichte van de windroos, dus noordwest-

zuidoost en noordoost-zuidwest gericht. Elke woning met een zadeldak 

of mansardekap krijgt daardoor een hellend dakvlak op het zuidwesten of 

zuidoosten, waardoor de het plan met de huidige techniek van zonnepanelen 

100% zongericht is.

De oppervlakte aan groen draagt bij aan een goede wateropvang en de af-

name van het percentage verharding. Toename van het percentage water zal 

bij een verdere groei van Noord steeds gunstiger worden voor de opvang van 

water op de locatie zelf. Waar nodig kunnen sloten worden verbreed. Er zijn 

ecologische oevers voorzien langs de openbare westkant van de westelijke 

sloot (buiten het exploitatiegebied) en een deel van de westkant van de oos-

telijke sloot waar voldoende ruimte is (of te maken) voor de flauwe taluds van

minimaal 1:3.

5
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Dorpse bebouwing

Binnen de dorpse verkaveling voor ’t Zand Noord wordt uiteraard ook geko-

zen voor dorpse woningen. Het merendeel daarvan zal bestaan uit grondge-

bonden typen, zoals die ook voorkomen in het bestaande dorp. Daarbij gaat 

het voornamelijk om twee bouwlagen met kap met langs- en kopgevels. ’t 

Zand kent echter sinds enige tijd ook gestapelde woningen in de vorm van 

bescheiden complexen. Ook daarvoor is ruimte in de uitbreiding Noord, 

waarvoor in het bestemmingsplan specifieke plekken zijn aangewezen maar 

wel een wijzigingsbevoegdheid geldt. Deze heeft een relatie met de globali-

teit en flexibiliteit die het bestemmingsplan beoogt. Gezien de omvang van 

de uitbreiding Noord zal het plan een lange ontwikkelingstijd hebben. Het is 

dus denkbaar dat marktomstandigheden kunnen wijzigen en het plan hierop 

aangepast moet worden.

Dankzij gestapelde bebouwing kunnen niet alleen meer doelgroepen bediend 

worden maar kan ook de variatie in bebouwing toenemen. Het past ook in 

een dorp, dat van oudsher altijd grotere panden gekend heeft zoals een kerk 

met pastorie, monumentale woningen voor notabelen en een enkele fabriek. 

De appartementenblokken vormen wat dat betreft een goed middel om ook 

in een eigentijdse dorpse uitbreiding variatie aan te brengen. 

Vrijstaande woningen

De oorspronkelijke woningen in ’t Zand bestaan uit kleine vrijstaande wo-

ningen, zoals aan de Kanaalkade en langs de Keinsmerweg. Langs onder 

meer de Korte Bosweg komen ook recenter vrijstaande woningen voor en dit 

bebouwingslint wordt voortgezet in de eerste fase van de uitbreiding Noord. 

Langs de Korte Bosweg komen twee typen voor, geheel vrijstaande wonin-

6. WONINGTYPEN

gen op bredere kavels en geschakelde  woningen die met de garages tegen 

elkaar zijn gebouwd op smallere kavels. De woningen langs de Korte Bosweg 

zijn bereikbaar via bruggen over de watergang langs de weg, een oplossing 

die ook in de tweede fase wordt voorzien. Elders in de uitbreiding grenzen ka-

vels met vrijstaande en geschakelde woningen juist met de achtertuinen aan 

watergangen, zowel die in het midden van de locatie als langs de noordelijke 

rand waar ook een watergang is geprojecteerd. Omdat de continuïteit van de 

blauwgroene structuur niet onderbroken mag worden, moet altijd één zijde 

van deze watergangen als openbaar gebied worden ingericht. Vrijstaande 

woningen kunnen overigens ook door particulieren worden gerealiseerd op 

uit te geven kavels.

Twee aaneen gebouwd

Wanneer de woonbeuken van twee woningen tegen elkaar zijn gebouwd 

spreken we van twee onder één kap. Dit type vormt qua schaal een mooie 

overgang tussen de vrijstaande woningen en de rijwoningen. Ze dragen even-

als de vrijstaande woningen bij aan het luchtige, ruimtelijke straatbeeld van 

een dorpse uitbreiding. Door deze woningen langs de belangrijke randen en 

routes te situeren, kunnen transparante overgangen worden gemaakt naar de 

achtergelegen gebieden, wanneer de kavels breed genoeg zijn voor tuinen 

rondom de woning. Ook kunnen dergelijke woningen goed worden afgewis-

seld met de koppen van woningen in rijen. Variatie in langs- en dwarskap of 

de combinatie daarvan in samengestelde kappen dragen bij aan gedifferen-

tieerd ruimtelijk beeld. Uiteraard kunnen twee aaneen gebouwde woningen 

ook worden afgewisseld met vrijstaande woningen.
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6Rijwoningen

De losse structuur van vrijstaande en twee aaneen gebouwde woningen 

wordt in de uitbreiding Noord afgewisseld met korte rijen. Daar waar rijen 

tegenover deze woningen worden gebouwd ontstaat een opener straatbeeld 

dan bij twee rijen tegenover elkaar. Zo draagt de dorpse afwisseling van wo-

ningtypen bij aan de variatie in beslotenheid. De rijen op zich mogen niet te 

lang worden maar kleine sprongen in de rooilijn, afwisseling in de nokrichting 

door een dwarskap met topgevel op een langskap te plaatsen of toevoegin-

gen in de vorm van een (optionele) erker of veranda vormen ook goede mid-

delen voor variatie in het straatbeeld en de herkenbaarheid van de afzonder-

lijke woning. Ruimtelijk gezien hebben rijwoningen een belangrijke functie als 

begeleiding van de woonstraten. Ze krijgen geen (achter)tuinen aan het water 

vanwege de noodzaak om achterpaden aan te leggen. 

Appartementen

De appartementenblokken in ’t Zand Noord krijgen bouwhoogten die niet 

veel groter zijn dan die van de grondgebonden woningen. Om ze een dorps 

karakter te geven moeten ze ook qua bereikbaarheid en verschijningsvorm 

hierop aansluiten. Zo kunnen bijvoorbeeld de woningen op de begane grond 

een voordeur aan de straat krijgen, in combinatie met een galerij-ontsluiting 

aan de achterzijde voor de hogere bouwlagen. Verblijfsruimten of galerijen 

aan de straat kunnen achter het gevelvlak worden gesitueerd zodat een 

rustig gevelbeeld ontstaat. De bovenste verdieping kan heel goed worden 

vormgegeven met teruggelegde dakappartementen of woningen in de kap 

met dakterrassen in een open dakkapel. Van belang is dat een appartemen-

tencomplex niet alleen op een meer prominente plaats staat, wanneer wordt 

gekozen voor een afwijkende invulling, maar ook de bewoners wat te bieden 

moet hebben. Daarom is gekozen voor centrale locaties nabij groen, water en 

hoofdontsluitingen met hun ruimere profielen en uitzichten.
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77. DORPS BOUWEN

Thema’s voor een dorpse sfeer

Het is van belang dat een dorp als ’t Zand ook een ‘dorpse’ uitbreiding krijgt. 

Dat gebeurt door van een gemiddeld woningbouwprogramma een dorpse 

vertaling te maken. Dorps bouwen is echter een ruim begrip. Daarom is aan 

de hand van een aantal thema’s toegelicht wat hieronder wordt verstaan. 

Deze thema’s spelen ook een belangrijke rol in de uitwerking van de beeld-

kwaliteit. Voorbeelden kunnen als inspiratie dienen bij het ontwerp van de 

woonomgeving en/of de woning.

Randen

Dorpen worden vaak gekenmerkt door groene randen, al dan niet in combina-

tie met water, als overgang naar het landschap. Vanwege het polderkarakter 

van de locatie is in dit stedenbouwkundig plan gekozen voor groene randen 

in combinatie met waterlopen. Het plan is zodanig van opzet dat alle fasen 

een groene rand krijgen, totdat uiteindelijk de parkzone langs de Koning Wil-

lem II-weg als definitieve rand is bereikt.

Naar binnen of naar buiten gericht

In een dorp zijn altijd plekken met een besloten en een meer open karakter. 

Hierdoor ontstaat tevens een afwisseling tussen plekken waar vooral de aan-

wonenden komen en plekken waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen 

kunnen spelen. De eerste uitbreiding vormt deels een verplaatsing van de 

dorpsrand en heeft daardoor nog een open bebouwingsstructuur, waardoor 

de randen de ontmoetingsruimten vormen. Naarmate de bebouwing toe-

neemt, ontstaan er steeds meer omsloten ruimten met een publiek karakter, 

naast het rondje om de dorpsuitbreiding.   
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7
Parkeren op privéterrein

Kenmerkend voor dorps wonen is het parkeren op eigen terrein. Alle vrij-

staande en twee-onder-één-kapwoningen krijgen minimaal één opstelplaats 

op eigen terrein. Bij de situering van de garage en/of carport moet rekening 

gehouden worden met zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein. De vormge-

ving van de carport en/of garage moet worden afgestemd op de architectuur 

van de woning. Voor bezoekersparkeren en een eventueel tweede auto dient 

voldoende ruimte beschikbaar te zijn, deels in het openbaar gebied. Daarbij is 

rekening gehouden met de huidige parkeernormen in de gemeente Schagen.

 

Wonen aan de straat

Bij dorps wonen hoort onderling contact tussen bewoners en sociale veilig-

heid in het publieke domein. Hiervan is bij het ontwerp uitgegaan door alle 

woningen zicht te geven op het openbaar gebied en op de straat. Bij de uit-

werking van de beeldkwaliteiteisen wordt hier bij de gevelindeling rekening 

gehouden. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld erkers waardoor een leven-

dige overgangszone ontstaat tussen het openbaar gebied en het privégebied 

van de woning.

 

Hoeken en blokbeëindiging

Een lage goot draagt bij aan een dorpse uitstraling. Daarnaast moeten  blinde 

gevels op hoeken vermeden worden. Lange rijtjes met langskappen mogen 

het beeld niet gaan bepalen en kunnen voorkomen worden door het verbij-

zonderen of draaien van de hoekwoning of de kap. Op bijzondere plekken 

zoals bij groen- en speelvoorzieningen kunnen samengestelde kappen de 

locatie accenturen. Wel moet voorkomen worden dat een onrustig beeld gaat 

ontstaan.

	

Variatie in de bebouwing

Dorpen kennen door hun meestal geleidelijke groei een gevarieerde bebou-

wing. Bij projectgewijze nieuwbouw moet variatie doelbewust worden ont-

worpen. Dat gebeurt allereerst door per buurtje verschillende woningtypen te 

mengen, zowel korte rijen, tweekappers en geschakelde vrijstaande wonin-

gen. Vervolgens kan door middel van opties en differentiatie in materiaal- en 

kleurgebruik een verdere differentiatie worden bereikt. Wanneer te zijner tijd 

mogelijk tot een vervolguitbreiding wordt besloten, zal een ander architecto-

nisch handschrift worden gekozen.      

Water en bruggen

Er bevindt zich veel water in en om ‘t Zand. Dit verhoogt de kwaliteit van de 

woonomgeving. Daarom is er voor gekozen om in de locatie Noord zoveel 

mogelijk woningen aan het water en/of aan het groen te situeren. De over-

gangen naar het water worden op een vriendelijke en dorpse manier vormge-

geven waarop in het beeldkwaliteitplan verder wordt ingegaan. Er komen op 

diverse plekken bruggen en duikers, die afhankelijk van de plek, doorvaarbaar 

of niet doorvaarbaar zijn, afhankelijk van het onderhoud en de recreatieve 

mogelijkheden.

Inrichting openbare ruimte

De openbare ruimte krijgt een dorps karakter, gekenmerkt door een ruime 

opzet, groen gekoppeld aan sloten en randen, een goede kwaliteit en samen-

hang in de inrichting. Ook bij de keuze van de bestratingen moet rekening ge-

houden worden met een dorpse uitstraling. Zo kan een deel van de parkeer-

vakken in een open verharding of versterkte grasbermen worden aangelegd. 

Bij de inrichting van de wegen wordt uitgegaan van Duurzaam Veilig.
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Maximale lengte bouwblokken en beukmaten

Lange bouwblokken zo veel mogelijk vermijden omdat deze niet passen 

bij een dorpse uitstraling. Bij lange bouwblokken kan de lengte ‘gebroken’ 

worden door een verbijzondering of verspringing van de kap of van de gevel. 

Door toepassing van verschillende beukmaten kunnen verschillende woning-

types en categorieën in het plan een plek krijgen.

Detaillering

Bij de detaillering wordt gezocht naar elementen die een dorpse uitstraling 

hebben. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld mee ontworpen plan-

tenbakken tegen de gevel, groene erfscheidingen en zorgvuldig gedetail-

leerde voor- en zijgevels. 
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8. BEELDKWALITEIT

Dorpse beeldkwaliteit

Het beeldkwaliteitplan geeft met het stedenbouwkundig plan als basis, in 

woord en beeld voor verschillende schaalniveaus de uitgangspunten aan 

voor het architectonisch ontwerp van de woningen en voor de inrichting 

van de openbare ruimte. Deze beschrijving dient dan ook als leidraad bij de 

verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Daarbij wordt uitgegaan 

van samenhang op stedenbouwkundige schaalniveau en differentiatie in 

de architectuur. Variatie in architectonische verschijningsvorm op kavel- en 

blokniveau draagt bij aan de herkenbaarheid van de eigen woning. Verande-

ringen in smaak en stijl leiden tot subtiel onderscheid tussen de verschillende 

planfasen. De woningen dienen zich op een zorgvuldige manier te voegen 

in het dorpse karakter van ‘t Zand. Dit betekent dat een woning van één of 

twee lagen met kap het uitgangspunt is. Hierbij is het niet de bedoeling de 

bouwstijlen in het bestaande dorp te kopiëren. De voorkeur gaat uit naar ont-

werpen met een eigentijdse interpretatie van lokale kenmerken. Architecten 

worden uitgedaagd op basis van de bestaande karakteristieke bebouwing 

nieuwe ontwerpen te maken. Daarbij kiest de gemeente Schagen meer voor 

een traditionele dan een moderne vormgeving door kenmerkende details 

eerder te accentueren dan weg te werken in abstracte oplossingen.

Bouwvolume 

 � Uitgangspunt zijn rijen van maximaal vijf woningen. 

 � Woningen met kap waarvan bij voorkeur de kapvorm varieert. 

 � Goothoogte variabel, met een wisseling in hoge en lage goten. 

 � Bouwhoogte maximaal twee bouwlagen met kap.

 � Variatie bij voorkeur door verbijzondering van de kap. 

mogelijke kapvormen
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Gevels 

 �  Binnen het bouwblok herkenbare woningen, bij voorkeur een variatie in 

indeling van de gevel. 

 �  Samenhang in gevelbeeld binnen bouwvolume, individuele woningen 

ondergeschikt. 

 �   Geen blinde gevels naar het openbaar gebied. 

 �  Individuele uitbouwen aan de voorzijde in de vorm van bijvoorbeeld 

entrees, erkers, fietsenbergingen en dakopbouwen zijn toegestaan indien 

ze ondergeschikt zijn aan het hoofdvolume. 

Rooilijnen 

 �  Verspringende rooilijnen binnen de rijen van maximaal 1 meter door mid-

del van naar voren uitstekende topgevels en kleine verschuivingen tussen 

de rijwoningen.  

 �  Verspringende rooilijnen tussen tweekappers en vrijstaande woningen 

onderling maximaal 2 meter.

 �  In straten haaks op centrale groensingel voortuin minimaal 3 meter diep in 

verband met groene uitstraling. 

 � Hoekwoningen zo min mogelijk op erfgrens. 

Materiaal- en kleurgebruik 

 � Eénheid en rust zijn het uitgangspunt. 

 � Per ruimtelijke eenheid één kleur baksteen of ton-sur-ton. 

 �  (Bruin)rode baksteen (vanaf eerste verdieping een verticale of horizontale 

beschieting mogelijk). 

Bijgebouwen 

 �  Bijgebouwen in de vorm van bergingen, carports en garages zijn altijd 

ondergeschikt aan de woning en vooral aan het hoofdvolume van het 

bouwblok en moeten worden afgedekt met een kap. 

 �  Garages of carports hebben bij voorkeur een opstelplaats die achter de 

voorgevelrooilijn ligt, bij voorkeur zoveel mogelijk naar  achteren. 

 �  Bij een kavel (vrijstaand of twee-onder-één-kap) met de zijkant aan het 

openbare gebied staat bij voorkeur de woning aan het openbaar gebied. 

 �  Bijgebouwen in tuinen die aan het openbaar gebied grenzen worden 

zoveel mogelijk geïntegreerd in de erfscheiding opgenomen. 

Erfscheidingen 

 �  Alle erfscheidingen tussen openbaar en privé bestaan uit hagen of klimop 

op een transparant hekwerk met een groene uitstraling. 

 � Geen hoge erfscheidingen aan het water. 

 �  Aan voorzijde lage groene erfscheiding en woningen met zijtuin naar het 

openbaar gebied krijgen vanaf de achtergevel een duurzame erfscheiding 

in de vorm van een hekwerk begroeid met een groen blijvende klimop-

soort of groenblijvende haag. 

 �  Bij woningen met een tuin aan het water wordt het hoogteverschil bij 

voorkeur zoveel mogelijk ‘getrapt’ overwonnen. 

 � Eventuele toe te passen vlonders en terrassen in de tuin liggen zo dicht  

 mogelijk bij het water en vormen een eenheid met de mee ontworpen  

 overgang tussen de tuin en het water. 

 �  Bij toegang tot de woning via een brug dient het ontwerp daarvan mee 

genomen te worden in het totaal.
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Openbare ruimte 

 �  De inrichting van het openbaar gebied kenmerkt zich door duurzame 

materialen, gedekte kleuren en een eenvoudige, robuuste detaillering. 

 �  De kleur van de straatsteen is roodbruin en wordt gelegd in diverse ver-

banden. Zo kan een parkeerplaats dezelfde steen als de rijweg, maar 

onderscheidt zich door een ander legverband. Bij parkeerplaatsen in of 

langs een groenelement is ook halfopen verharding toegestaan.

 �  Ook een voetpad kan in de roodbruine steen uitgevoerd worden, maar 

soms ook in de standaard grijze 30x30 cm tegel. 

 �  De keuze van de lichtmasten, bankjes en vuilnisbakken hebben een dorpse 

uitstraling en alle dezelfde kleur (RAL 7022). 

 �  De keuze van de bomen en de overige beplanting sluit aan bij de plaatse-

lijke, gebiedseigen flora.

 �  Langs de sloten worden minimaal beschoeide en waar mogelijk natuur-

vriendelijke oevers aangelegd.
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Architectonische sfeer

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een verzameling architectonische sfeer-

beelden die door beide ontwikkelende partijen in overleg met de gemeente 

Schagen zijn uitgekozen. Daarbij wordt aangesloten bij wat in ’t Zand be-

langrijk wordt gevonden: eenvoudige dorpse woningen in een traditionele 

architectuur. Op de lokale woningmarkt zijn dergelijke woningen favoriet 

want ze passen bij het uitgangspunt veel ruimte voor niet te hoge aankoop-

prijzen. Binnen deze marges vormen tweelaagse woningen met zadeldak en 

bruikbare zolderruimte het ideale model. Variatie in dwars- en langskappen 

en licht overstekende dakschilden met houten dakranden en bak- en mastgo-

ten vormen de belangrijkste ingrediënten van deze dorpse wijze van bouwen. 

In feite wordt hiermee aangesloten op woningtypologieën die al sinds jaar en 

dag gebruikelijk zijn de kop van Noord-Holland. 

8
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1. Inleiding  3 

1.1. Aanleiding 

Aan de noordoostzijde van ’t Zand, gemeente Schagen, is een nieuwe woningbouwlocatie voorzien. De 

woningbouwlocatie word in fases ontwikkeld. Het voorliggend rapport gaat over de tweede fase van de 

woonontwikkeling. Het plan voor de tweede fase omvat een programma van circa 228 woningen in 

verschillende segmenten.  

 

Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de wettelijke normen uit de 

wet geluidhinder (hierna Wgh) indien de woningen zijn gelegen binnen de wettelijke geluidzone van een 

(spoor)weg. Voorliggende rapportage betreft het hiervoor benodigde akoestisch onderzoek naar 

wegverkeerslawaai.  

 

Het doel van onderhavig onderzoek is dan ook de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de 

nieuwbouwwoningen van het plan te bepalen en te toetsen aan de eisen uit de Wet geluidhinder.  

 

 
Figuur 1: ligging plangebied 

 

Het plangebied ligt binnen de zone van de Koning Willem‐II weg en het gedeelte van de Korte Bosweg 

dat buiten de bebouwde kom is gelegen. De geluidbelasting van deze wegen op het plangebied wordt 

getoetst aan de geluidnormen uit de Wet geluidhinder. 
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De hele bebouwde kom van ‘t Zand ligt in een 30 km/h gebied, waarbij de wegen in de directe omgeving 

van het nieuwbouwplan volgens de Wet geluidhinder geen geluidzone hebben en er dus formeel ook 

geen toetsingskader voor deze wegen is. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis 

van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt te worden 

of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Ter onderbouwing hiervan wordt bij gebrek aan 

wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. 

 

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven, in hoofdstuk 3 volgen de berekeningsuitgangspunten. 

De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.  
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2. Toetsingskader  5 

2.1. Normstelling wegverkeerslawaai 

Langs alle wegen met uitzondering van 30 km/h‐wegen en woonerven  bevinden zich op grond van de 
Wgh geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 

 

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen‐ of 

buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanuit de as van de weg. De breedte van een 

geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. 

 

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken  Breedte van de geluidszone (in meters) 

  Buitenstedelijk gebied  Stedelijk gebied 

5 of meer  600  350 

3 of 4  400  350 

1 of 2  250  200 

  

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 

definities luiden: 

 

- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied 

binnen de zone van een autoweg of autosnelweg 

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de 

bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg 

 

Het plangebied is gelegen binnen de geluidszones van de Koning Willem II‐weg en de Korte Bosweg, 

beiden in buitenstedelijk gebied gelegen met 1 tot 2 rijstroken. De breedte van de geluidzones van deze 

wegen bedraagt daarmee 250 meter, gerekend vanaf de rand van de weg. 

 

Dosismaat Lden 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day‐evening‐night). 

Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidswaarde in Lden vertegenwoordigt het 

gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  

 

Artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai 

betreffen waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het 

wegverkeer een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het 

wegverkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek 

bedraagt 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

minder dan 70 km/h bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/h of 

meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een 

geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. 
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Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden 

toegepast bij toetsing van de geluidbelasting aan de normstellingen uit de Wgh.  

Bij binnenwaardenberekeningen dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting 

exclusief de aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken‐ en meetvoorschrift 2012. 

 

2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 

binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde 

gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 

verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige 

bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 

ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. De maximale 

ontheffingswaarde voor de nieuwe woningen in het plangebied is afhankelijk van de bron en de ligging 

van het plangebied. Gezien de ligging binnen de bebouwde kom bedraagt de maximale 

ontheffingswaarde 63 dB voor de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Korte Bosweg en 

de Koning Willem II‐weg. 

 

Tabel 2.2: Relevante grenswaarden 

Bron  Voorkeursgrenswaarde  Maximale ontheffingswaarde 

Korte Bosweg (wegvakken 

buiten de bebouwde kom) 

48 dB  63 dB 

Koning Willem II‐weg  48 dB  63 dB 

Rijksweg N9  48 dB  53 dB 

 

30 km/h wegen 

De planlocatie is gelegen aan het binnen de bebouwde kom van ’t Zand gelegen deel van de Korte 

Bosweg. De maximaal toegestane rijsnelheid op deze weg bedraagt 30 km/h. Zoals gesteld zijn 

dergelijke wegen op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen 

blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te 

worden gemaakt of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient 

te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels 

noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn.  

 

Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke 

normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat 

oogpunt wordt de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde 

van 63 dB volgens de Wgh als maximaal aanvaardbare waarde. 

 

2.3. Gemeentelijk beleid 

Geluidhinder is lokaal van aard. Sinds 2007 heeft de gemeente daarom meer verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden binnen de Wet geluidhinder gekregen. Dit biedt de gemeente meer gelegenheid om naar 

eigen inzicht te werken en maatwerk te leveren. Wel dient de gemeente daarvoor gemeentelijk 

geluidsbeleid vast te stellen. De gemeente Schagen heeft hieraan invulling gegeven door een 

beleidsnotitie op te stellen, in samenwerking met de Milieudienst Kop van Noord‐Holland. In dit 

geluidsbeleid, vastgesteld dd. 27‐11‐2012, zijn beleidsregels opgenomen ten aanzien van hogere 

grenswaarden Wgh voor weg‐ en spoorweglawaai. 
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Door middel van het hogere waarde beleid wordt zorg gedragen voor een zo goed mogelijke akoestische 

kwaliteit van de leefomgeving in situaties waar geluidsniveaus boven de wettelijke voorkeurswaarden 

niet kunnen worden voorkomen. In de gemeentelijke beleidsregels zijn voorwaarden geformuleerd voor 

het toestaan van hogere geluidsbelastingen dan de voorkeursgrenswaarde. Deze komen voor een deel 

overeen met de grenswaarden en criteria die zijn opgelegd door de Wet geluidhinder voor ten hoogst 

toelaatbare geluidsbelastingen en zijn voor een deel door de gemeente zelf ingevuld.  

 

In de ‘Beleidsnotitie Hogere grenswaarde Wet geluidhinder’ van de gemeente Schagen is aangegeven, in 

navolging van de Wgh, dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden eerst onderzocht en 

gemotiveerd dient te worden (middels een akoestisch onderzoek) of maatregelen aan de bron, in de 

overdrachtssfeer en bij de ontvanger mogelijk zijn om de toekomstige geluidbelasting tot de 

voorkeursgrenswaarde te beperken.  

 

Bij kleinschalige ontwikkelingen (maximaal 6 woningen/woonappartementen) hoeft 

maatregelenonderzoek niet uitputtend plaats te vinden, aangezien in dit geval de mogelijke 

maatregelen veelal gepaard gaan met hoge kosten, waardoor zij bij voorbaat niet realistisch en 

kosteneffectief zijn.  

 

Daar waar toepassing van maatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de 

voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel op overwegende bezwaren stuit van 

stedenbouwkundige, verkeers‐ of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan gebruik 

worden gemaakt van de in de notitie genoemde ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor woningen 

en andere geluidgevoelige bestemmingen.  

 

B&W zullen van deze ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting slechts onder bepaalde voorwaarden 

gebruik maken. De voorwaarden zijn afhankelijk van de vraag welke geluidsbron het betreft, of het 

woningen dan wel om andere geluidsgevoelige bestemmingen gaat, welk van de twee het eerste 

aanwezig was en onder welke omstandigheden de woningen of geluidgevoelige bestemmingen dan wel 

de geluidsbron worden gerealiseerd. Deze voorwaarden worden in de notitie nader uitgewerkt. 

 

In het gemeentelijk geluidbeleid wordt tevens aangegeven, dat het gebruik van ‘dove’ gevels zoveel 

mogelijk vermeden dient te worden. Daar waar dit niet anders kan, zal er voor de betreffende 

geluidsgevoelige bestemming tenminste altijd één geluidsluwe gevel aanwezig moeten zijn, terwijl er 

naar gestreefd wordt het aantal ‘dove gevels’ per woning tot maximaal één te beperken. 

 

Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde +5 dB geldt aanvullend dat de 

woningindeling zodanig moet zijn dat geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe 

zijde(n) liggen en dat ten minste één slaapkamer aan de geluidluwe zijde ligt. Ook tuinen dienen bij 

voorkeur aan de geluidluwe zijde te zijn gesitueerd, dit in verband met een goede ruimtelijke ordening. 

 

Tot slot wordt in het gemeentelijk beleid gesteld dat het effect van de gecumuleerde geluidbelasting 

alleen in beeld hoeft te worden gebracht als de geluidgevoelige bestemmingen geprojecteerd worden in 

zones van meerdere geluidbronnen. Daarbij stelt de gemeente dat een gecumuleerde geluidbelasting 

nog acceptabel is als deze niet meer dan 3 dB hoger is dan de te verlenen hogere waarde. 

 

Ook bij een gecumuleerde geluidbelasting geldt dat voldaan moet worden aan de wettelijke toegestane 

binnenniveaus. Daarom dient bij het berekenen van de gevelwering van geluidgevoelige bestemmingen 

uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelasting als hierbij als gevolg van deze cumulatie een 

hogere geluidsbelasting optreedt. 

 

30 km/h wegen of woonerven 

Een weg met een maximumsnelheid van 30 km/h heeft conform de Wgh geen geluidzone. Uit 

jurisprudentie blijkt dat voor een goede ruimtelijke ordening van een ontwikkeling, een dergelijke weg 

in de beoordeling meegenomen moet worden indien vooraf aangenomen kan worden dat deze weg 
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geluidsniveaus veroorzaakt die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Dit kan al het geval zijn op een 

weg met een intensiteit van 1500 mvt/etmaal (asfalt) of 600 mvt/etmaal (klinkers).  

Bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen kan er daarom voor gekozen worden om voor dergelijke 

wegen de akoestische situatie te (laten) onderzoeken. De werkelijke geluidbelasting op de toekomstige 

gevels is dan de maat voor de toe te passen geluidwering. 
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3. Berekeningsuitgangspunten 9 

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het  akoestisch  onderzoek  is  uitgevoerd  conform  de  Standaard  Rekenmethode  II  uit  het  Reken‐  en 

Meetvoorschrift  Geluidhinder  2012  (RMW  2012).  Het  overdrachtsmodel  is  opgesteld  in  het 

softwareprogramma Geomilieu versie 4.40 van DGMR. 

 

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben 

deze factoren betrekking op het verkeer en de weg (geluidafstraling); voor een ander deel op de 

omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste 

factoren. 

 

3.2. Verkeersgegevens 

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 

het  aantal  motorvoertuigen  per  uur  is  uitgegaan  van  de  gemiddelde  weekdagintensiteiten  in 

motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen. 

 

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 

1.  lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 

2.  middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 

3.  zware voertuigen (zware vrachtauto's). 

 

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende wegen betrokken: Korte Bosweg (30 km/h binnen de 

bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) en Koning Willem II‐weg (60 km/h). Verder is de 

Rijksweg N9 ook betrokken in het onderzoek. Deze wegen zijn geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 

meter boven het wegdek liggen.  

 

De verkeersgegevens voor de Rijksweg N9 zijn ontleend aan het geluidregister van Rijkswaterstaat. 

Vanaf 1 juli 2012 zijn emissieplafonds (Geluidsproductieplafonds GPP) langs hoofdinfrastructuur 

vastgesteld. De N9 valt onder deze hoofdinfrastructuur. Voor deze wegen zijn de verkeersgegevens in 

het centrale emissieregister vastgelegd die moeten worden gebruikt in dit akoestisch onderzoek. In het 

emissieregister is voor de N9 het gebruik voor het peiljaar 2012 vastgelegd. De geluidbelasting wordt op 

basis van dit gebruik bepaald. Daarbij wordt 1,5 dB bij de berekende waarde opgeteld. Deze 1,5 dB kan 

worden gezien als werkruimte voor de wegbeheerder. 

 

De invoergegevens voor de N9 zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare geluidregister: 

http://www.rws.nl/geotool/geluidregister.aspx. 

 

De verkeersintensiteiten voor de Koning Willem II‐weg en de Korte Bosweg zijn ontleend aan een 

akoestisch onderzoek dat eerder door Grontmij is uitgevoerd voor nieuwbouwplan ’t Zand Noord 

(277580.rsd.431.R001, revisie 3 dd. 30‐11‐2009). De gehanteerde etmaalintensiteiten uit het 

desbetreffende onderzoek gelden voor het jaar 2022 en betreffen 1.051 motorvoertuigen voor de 
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Koning Willem II‐weg, 2.576 motorvoertuigen voor de Korte Bosweg ten westen van de 

wijkontsluitingsweg en 1.360 motorvoertuigen ten oosten van de wijkontsluitingsweg. 

Vervolgens is op basis van kentallen van het CROW de verkeersgeneratie van het beoogd bouwplan 

bepaald aan de hand van publicatie 317 (CROW, 2012). 

 

Voor onderhavig onderzoek zijn de mvt/etmaal voor een weekdag van toepassing. Aangezien niet 

bekend is hoe de verkeersafwikkeling van het verkeer vanuit de wijkontsluitingsweg over de Korte 

Bosweg en de Koning Willem II‐weg is, wordt in onderhavig onderzoek uitgegaan van een worst‐case 

benadering. Daarin wordt bij zowel de Korte Bosweg als de Koning Willem II‐weg, zowel in oostelijke als 

in westelijke richting, de volledige verkeersgeneratie vanwege het plan opgeteld bij de 

verkeersintensiteit die voor het prognosejaar 2030 is berekend. Hierbij is dus geen verdeling gemaakt in 

het verkeer dat zich verspreid richting centrum of naar (en over) de Koning Willem II‐weg.  

De verkregen etmaalintensiteiten zijn vervolgens op 100‐tallen afgerond. 

 

In tabel 3.1 zijn de verkeersintensiteiten opgenomen zoals toegepast in het rekenmodel.  

 

Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal weekdag  

Verkeersintensiteiten mvt/etmaal weekdag (prognose 2030, 

inclusief autonome groei en 100% verkeersgeneratie 

nieuwbouwplan) 

Totaal 

Korte Bosweg ten westen van wijkontsluitingsweg  4.567 

Korte Bosweg ten oosten van wijkontsluitingsweg (tot KW II‐weg)  3.250 

Korte Bosweg ten oosten van Koning Willem II‐weg   3.250 

Koning Willem II‐weg   2916 

Rijksweg N9  14.900 

 

De voertuigverdeling van de betrokken wegen is ongewijzigd overgenomen uit het akoestisch onderzoek 

van Grontmij. In tabel 3.2 zijn de gehanteerde voertuigverdelingen te zien. 

 

Tabel 3.2: Voertuigverdeling per weg  

Weg  Voertuigverdeling (%) 

(Licht/Middelzwaar/Zwaar)1 

Dag‐, avond‐, 

nachtpercentages2 

Korte Bosweg  Dagperiode: 97,0/2,5/0,5 

Avondperiode: 97,0/2,5/0,5 

Nachtperiode: 97,0/2,5/0,5 

6,73/3,15/0,83 

Koning Willem II‐

weg 

Dagperiode: 73,2/17,1/9,7 

Avondperiode: 81,9/7,8/10,4 

Nachtperiode: 55,3/17,7/27,0 

6,60/2,30/1,40 

 

Voor de gehanteerde verkeersgegevens per wegvak wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. 

Dit is over het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Op het binnen de bebouwde kom gelegen 

deel van de Korte Bosweg is de maximaal toegestane snelheid 30 km/h. Buiten de bebouwde kom heeft 

de Korte Bosweg een maximaal toegestane snelheid van 60 km/h. Op de Koning Willem II‐weg geldt 

eveneens een maximaal toegestane snelheid van 60 km/h. Op de Rijksweg N9 geldt een maximum 

snelheidsregime van 80 km/h. 

 

Type wegdek 

                                                                 
1 Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00 
2 Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode 
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Voor geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheid maken in motorgeluid en rolgeluid. Het 

rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is 

hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek 

onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter 

dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere 

invloed op de geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. 

 

De huidige wegdekverharding bestaat op alle in het onderzoek betrokken wegen voornamelijk uit asfalt 

(in het rekenmodel opgenomen als W0 – Referentiewegdek). Enige uitzondering vormen de kruisingen 

op de Korte Bosweg met de zijstraten, waarbij klinkers in keperverband zijn toegepast op de 

verkeersplateaus (in het rekenmodel opgenomen als W9a ‐ Elementenverharding in keperverband). 

Op de Rijksweg N9 is 1‐laags ZOAB toegepast ( in het rekenmodel opgenomen als W1 – 1‐laags ZOAB). 

 

In onderhavig onderzoek wordt ervan uit gegaan dat de huidige wegdekverharding ongewijzigd blijft tot 

het prognosejaar 2030. 

 

De verkeersplateaus zijn niet als obstakels in het rekenmodel ingevoerd, aangezien aangenomen wordt 

dat de invloed daarvan op 30 km/h wegen zeer beperkt zal zijn. 

 

3.3. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 

omgeving en de aanwezigheid van geluidreflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water, Bf=0,0) 

of geluidabsorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland, Bf=1,0) bodemgebied.  

 

Het  rekenmodel  staat  standaard  ingesteld met een  zachte bodem  (Bf=1,0). De wegen en water  in de 

omgeving van het plangebied zijn gemodelleerd als een hard,  reflecterend bodemgebied. Rondom de 

bouwkavels is een bodemgebied met een bodemfactor van 0,5 ingevoerd, omdat hierbij tuinen (zacht) 

zullen worden afgewisseld met bestrating (hard).  

 

In de omgeving van het plangebied is geen sprake van significante hoogteverschillen. Het maaiveld staat 

in het rekenmodel standaard op 0,0 meter.  

 

Op basis van een luchtfoto en kadastrale ondergrond en de plankaart van de nieuwbouw in DWG, zijn de 

voor de locatie relevante rijlijnen, bodemgebieden en objecten (gebouwen) ingevoerd.  

De hoogte van de gebouwen in de omgeving van het plangebied is bepaald op basis van informatie uit het 

Actueel Hoogtebestand van Nederland. 

 

Voor een weergave van de modellering en een overzicht van de invoergegevens in numerieke vorm 

wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

3.4. Waarneempunten 

Omdat er geen stedenbouwkundig plan is. Is er gerekend aan de uiterste zijden van de bouwvlakken en 

op de maximum bouwhoogte die in het bestemmingsplan staat vastgesteld. Dit geeft een beeld van een 

worstcase scenario.  

De toetspunten zijn op 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (1ste verdieping), 7,5 meter (2de verdieping) 

en 10,5 meter (3de verdieping). De toetspunten bevinden zich 10 centimete van de bouwvlakken 

verwijderd. 

 

3.5. Sectorhoek en reflecties 

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een 

sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische 
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Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in 

rekenprogrammatuur te minimaliseren. 
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4.1. Resultaten gezoneerde wegen 

De in dit onderzoek betrokken gezoneerde wegen betreffen de Korte Bosweg (alleen buitenstedelijk 

gebied), Koning Willem II‐weg en de Rijksweg N9. De rekenresultaten en beoordeling van de 

geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze wegen wordt in deze paragraaf gegeven. Alle 

rekenresultaten vanwege de gezoneerde wegen zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

4.1.1. Resultaten koning Willem II‐weg 

Als gevolg van het wegverkeer op de Koning Willem II‐weg bedraagt de geluidbelasting maximaal 56 dB 

inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting is alleen berekend voor een enkel toetspunt. 

Dit toetspunt is gelegen aan de oostzijde van het plan (zie figuur 4.1).  

 

 
Figuur 4.1:Geluidbelasting in het plangebied als gevolg het wegverkeer op de  

Koning Willem II‐weg (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 

 

Uit de rekenresultaten kan worden geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden 

door deze bron. De maximale ontheffingswaarde waarde van 63 dB wordt niet overschreden. 
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4.1.2. Resultaten Korte Bosweg 

Als gevolg van het wegverkeer op de Korte Bosweg, buiten de bebouwde kom, bedraagt de 

geluidbelasting maximaal 53 dB inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh. 

 

 
Figuur 4.2: Geluidbelasting op het plangebied als gevolg van het wegverkeer op de Korte Bosweg (buiten 

bebouwde kom en inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 

 

Uit de rekenresultaten kan worden geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh 

wordt overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 53 dB. De maximale ontheffingswaarde 

waarde wordt niet overschreden. 

 

4.1.3. Resultaten Rijksweg N9 

Als gevolg van het wegverkeer op de Rijksweg N9, bedraagt de geluidbelasting maximaal 52 dB inclusief 

aftrek artikel 110g Wgh. 
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Figuur 4.3: Geluidbelasting op het plangebied als gevolg van het wegverkeer op de Rijksweg N9 exclusief 

aftrek artikel 110 Wgh 

 

Uit de rekenresultaten kan worden geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh 

wordt overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 52 dB. De maximale ontheffingswaarde 

waarde wordt niet overschreden. 

 

4.2. Resultaten niet gezoneerde wegen 

De in dit onderzoek betrokken niet‐gezoneerde weg betreft de Korte Bosweg (binnen de bebouwde kom). 

De rekenresultaten en beoordeling van de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg wordt 

in deze paragraaf gegeven. Alle  rekenresultaten vanwege de niet‐gezoneerde weg  zijn opgenomen  in 

bijlage 3. 

 

4.2.1. Resultaten Korte Bosweg (binnen de bebouwdekom) 

Als gevolg van het wegverkeer op de Korte Bosweg, binnen de bebouwde kom, bedraagt de 

geluidbelasting maximaal 48 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 
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Figuur 4.4: Geluidbelasting op het plangebied als gevolg van het wegverkeer op de Korte Bosweg (30 

km/h) inclusief aftrek artikel 110 Wgh 

 

Uit de rekenresultaten kan worden geconcludeerd dat de richtwaarde van 48 dB niet wordt 

overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 48 dB.  

 

4.3. Maatregelen 

Als gevolg van het wegverkeer op de Rijksweg N9, Korte Bosweg (60 km/h) en de Koning Willem II‐weg 

wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Bezien is of met maatregelen ter reductie van 

de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er zijn een aantal maatregelen ter reductie 

van de geluidbelasting denkbaar. De criteria welke gesteld worden in het gemeentelijk beleid, zoals 

beschreven in hoofdstuk 2, worden hier in ogenschouw genomen. 

 

Maatregelen aan de bron 

In het geval van wegverkeerslawaai vallen hieronder bijvoorbeeld het verlagen van de maximum 

snelheid en het terugdringen van het verkeersaanbod.  

De Rijksweg N9 behoort tot de hoofdverkeerstructuur van Schagen en heeft een ontsluitingsfunctie. 

Derhalve zijn aanpassingen als het wijzigen van de functie van deze weg waarmee het gebruik 

teruggedrongen kan worden of het verlagen van de maximum snelheid geen reële maatregelen.  

Het veranderen van de snelheid of samenstelling van het verkeer op de Rijksweg N9 zal op overwegende 

bezwaren stuiten van verkeers‐ en vervoerskundige aard. De Rijksweg N9 is een stroomweg waar 

bereikbaarheid prioriteit heeft, afwaardering wordt niet mogelijk geacht.  

 

De korte Bosweg en Koning Willem II‐weg zijn beide 60 km/h wegen. Het terugdringen van de 

maximumsnelheid zal op overwegende bezwaren stuiten van verkeers‐ en vervoerkundige aard. 
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Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een geluidreducerende deklaag. Vanwege de 

hoge kosten wordt het voor de te nieuwe realiseren woningen niet doelmatig geacht om de drie wegen 

van een geluidreducerende deklaag te voorzien.  

 

Maatregelen in overdrachtsgebied 

Hieronder vallen maatregelen zoals het toepassen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand 

tussen de geluidsbron en de gevel van het wooncomplex. Maatregelen in het overdrachtsgebied in de 

vorm van geluidsafschermende voorzieningen zijn een scherm of wal. Om overal aan de 

voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen is in onderhavige situatie meerdere hoge schermen nodig. 

Dergelijke geluidafschermende voorzieningen zijn in stedelijk gebied niet toepasbaar en stuiten op 

bezwaren van stedenbouwkundige aard. Het vergroten van de afstand is niet mogelijk. De planlocatie 

ligt tussen de drie wegen in (het verlagen van de geluidbelasting op de westelijke gevel, zal leiden tot 

een verhoging van de geluidbelasting op de oostelijke gevel). Verder is er niet genoeg ruimte om de 

voorkeursgrenswaarde te behalen. 

 

Maatregel aan de gevel 

Het toepassen van een dove gevel is niet gewenst. In het gemeentelijk beleid wordt er aangegeven dat 

er zo min mogelijk gebruik gemaakt mag worden van dove gevels. 

 

4.4. Cumulatie 

Als gevolg van het wegverkeer op de Rijksweg, Korte Bosweg en de Koning Willem II‐weg wordt de 

voorkeursgrenswaarde overschreden. Maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van de woning 

terug te dringen zijn onvoldoende doeltreffend, of stuiten op overwegende bezwaren van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Omdat de 

maximale ontheffingswaarde uit de Wgh niet wordt overschreden kunnen hogere waarden worden 

aangevraagd. 

 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden 

(overschrijding van de voorkeursgrenswaarde) ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Omdat 

ten aanzien van verschillende bronnen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 

dient in onderhavige situatie ook de gecumuleerde geluidbelasting in ogenschouw genomen te worden. 

 

In het gemeentelijk beleid van Schagen wordt gesteld dat het effect van de gecumuleerde 

geluidbelasting alleen in beeld hoeft te worden gebracht als de geluidgevoelige bestemmingen 

geprojecteerd worden in zones van meerdere geluidbronnen. Daarbij stelt de gemeente dat een 

gecumuleerde geluidbelasting nog acceptabel is als deze niet meer dan 3 dB hoger is dan de te verlenen 

hogere waarde. 

 

Bij de cumulatie wordt de hoogst berekende geluidbelasting van de afzonderlijke bron exclusief aftrek 

artikel 110g Wgh als maatgevend gehanteerd. In Tabel 4.1 is de hoogst berekende geluidbelasting van 

de afzonderlijke maatgevende bron exclusief aftrek artikel 110g Wgh weergegeven. Ook is in de tabel de 

gecumuleerde geluidbelasting van alle bronnen samen weergeven.  

 

Hieruit blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting niet resulteert in een toename ten opzichte van de 

hoogst berekende geluidbelasting voor een afzonderlijke bron. De gecumuleerde geluidbelasting staat 

het verlenen van hogere waarden daarom niet in de weg. 
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Tabel 4.2: Gecumuleerde geluidbelasting ten opzichte van de maatgevende bron (exclusief aftrek artikel 

110g Wgh) 

Bron  Hoogste geluidbelasting 

wooncomplex 

Alle bronnen samen 

(gecumuleerd) 

Koning Willem II‐weg  61 dB (Toetspunt Wnp‐57, 4,50m)  61 dB (Toetspunt Wnp‐57, 

4,50 m) 
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5. Conclusie 19 

Aan de noordoostzijde van ’t Zand, gemeente Schagen, is een nieuwe woningbouwlocatie voorzien. De 

woningbouwlocatie word in fases ontwikkeld. Het voorliggend rapport gaat over de tweede fase van de 

woonontwikkeling. Het plan voor de tweede fase omvat een programma van circa 228 woningen in 

verschillende segmenten. Het stedenbouwkundig plan is niet gereed, waardoor de invulling van het 

plangebied nog niet bekend is. In dit rapport is gerekend aan de uiterste zijden van de bouwvlakken en 

op de maximum bouwhoogte die in het bestemmingsplan staat vastgesteld. Dit geeft een beeld van een 

worstcase scenario. 

 

Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Rijksweg N9 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

overschreden. De hoogst berekende waarde t.o.v. de N9 bedraagt 52 dB inclusief aftrek artikel 110 Wgh. 

De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

 

Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Koning Willem II‐weg wordt de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 56 dB inclusief aftrek artikel 110 Wgh. De 

maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

 

Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Korte Bosweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 53 dB inclusief aftrek artikel 110 Wgh. De 

maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

 

Als gevolg van het verkeer op de niet gezoneerde Korte Bosweg wordt de richtwaarde van 48 dB niet 

overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 48 dB. 

 

Omdat de wettelijke voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient een hogere waarden procedure 

te worden gevoerd. Uit maatregelenonderzoek blijkt dat er geen doelmatige maatregelen mogelijk zijn. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen dient een hogere waarde te 

verlenen conform tabel 5.1. 
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Figuur 5.1.: Naamgeving Bouwvlakken. 

 

Tabel 5.1: Ontheffingswaarde wegverkeerslawaai 

Vlak  Ontheffingswaarde  Bron 

Vlak A  52 dB  Rijksweg N9 

Vlak B  53 dB  Koning Willem II‐weg 

Vlak H  56 dB  Koning Willem II‐weg 

Vlak I  53 dB  Korte Bosweg 

 

Wanneer het stedenbouwkundig plan gereed is, kan het akoestisch rapport, indien gewenst, worden 

aangepast. In dat geval kunnen er hogere waarden worden aangevraagd voor specifieke woningen. 
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Bijlage  1 Invoergegevens  1 



Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Grp.ID Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef.

Korte Bosweg 30 km/h           1 KB 30 Korte Bosweg      0,00      0,00 Eigen waarde
Korte Bosweg 30 km/h           1 KB 30 Korte Bosweg      0,00      0,00 Eigen waarde
Korte Bosweg 30 km/h           1 KB 30 Korte Bosweg      0,00      0,00 Eigen waarde
Korte Bosweg 30 km/h           1 KB 30 Korte Bosweg      0,00      0,00 Eigen waarde
Korte Bosweg 30 km/h           1 KB 30 Korte Bosweg      0,00      0,00 Eigen waarde

Korte Bosweg 30 km/h           1 KB 30 Korte Bosweg      0,00      0,00 Eigen waarde
Koning Willem II-weg           2 KWII-weg Koning Willem II-weg      0,00      0,00 Eigen waarde
Korte Bosweg 60 km/u           3 KB 60 Korte Bosweg      0,00      0,00 Eigen waarde
Korte Bosweg 60 km/u           3 KB 60 Korte Bosweg      0,00      0,00 Eigen waarde
Rijksweg N9           4 4970   0 /   0,000 /   0,000      1,59      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 29341   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 27994   9 / 103,897 / 104,203 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 4990   9 / 103,897 / 104,203 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 17348   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 38560   9 /  98,380 /  98,389 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 3938   9 /  96,000 /  97,208 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 22944   9 /  99,759 /  99,769      2,01      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 27340   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 14813   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 23600   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 21331   9 / 108,667 / 108,889 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 25875   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 16636   9 /  97,208 /  97,218 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 3947   9 /  98,870 /  98,880 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 36217   9 /  97,976 /  98,380 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 16250   9 / 103,476 / 103,896 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 19998   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 327   9 /  98,389 /  98,870 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 30720   9 / 103,476 / 103,896 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 10944   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 24903   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 17565   9 / 108,889 / 108,890 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 19987   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 22732   9 / 108,456 / 108,667 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 35059   9 / 102,672 / 102,687 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 19617   9 / 106,066 / 108,456 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 15007   9 / 105,466 / 105,476 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 18873   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 19470   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 30881   9 /  97,849 /  97,973 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 123   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 25954   9 /  97,218 /  97,558 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 15850   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 20509   9 /  97,973 /  97,976 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 17010   9 / 103,416 / 103,476 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 36871   9 /  97,218 /  97,558 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 27262   0 /   0,000 /   0,000      1,61      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 4999   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 10486   9 /  96,000 /  97,208 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 36868   9 / 103,896 / 104,203 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 16455   9 /  97,849 /  97,973 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 14576   9 / 108,667 / 108,889 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 19364   9 / 101,264 / 102,672 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 30170   0 / 101,755 / 103,552 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 13404   9 / 108,669 / 108,889 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 4947   0 /   0,000 /   0,000      1,61      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 38861   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 21973   9 / 106,056 / 106,066 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 20982   9 / 103,896 / 104,203 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 20463   9 /  97,218 /  97,558 --      0,00 Absoluut
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

Korte Bosweg 30 km/h W0 -- -- -- --  30  30  30 --
Korte Bosweg 30 km/h W0 -- -- -- --  30  30  30 --
Korte Bosweg 30 km/h W9a -- -- -- --  30  30  30 --
Korte Bosweg 30 km/h W0 -- -- -- --  30  30  30 --
Korte Bosweg 30 km/h W9a -- -- -- --  30  30  30 --

Korte Bosweg 30 km/h W0 -- -- -- --  30  30  30 --
Koning Willem II-weg W0 -- -- -- --  60  60  60 --
Korte Bosweg 60 km/u W0 -- -- -- --  60  60  60 --
Korte Bosweg 60 km/u W0 -- -- -- --  60  60  60 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  60  60  60 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W2 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W2 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W11 -- -- -- --  60  60  60 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

3-7-2018 16:04:51Geomilieu V4.40



Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4))

Korte Bosweg 30 km/h  30  30  30 --  30  30  30 --
Korte Bosweg 30 km/h  30  30  30 --  30  30  30 --
Korte Bosweg 30 km/h  30  30  30 --  30  30  30 --
Korte Bosweg 30 km/h  30  30  30 --  30  30  30 --
Korte Bosweg 30 km/h  30  30  30 --  30  30  30 --

Korte Bosweg 30 km/h  30  30  30 --  30  30  30 --
Koning Willem II-weg  60  60  60 --  60  60  60 --
Korte Bosweg 60 km/u  60  60  60 --  60  60  60 --
Korte Bosweg 60 km/u  60  60  60 --  60  60  60 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --

Rijksweg N9  60  60  60 --  60  60  60 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --

Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  60  60  60 --  60  60  60 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

Korte Bosweg 30 km/h   4567,00   6,73   3,15   0,83 -- -- -- -- --
Korte Bosweg 30 km/h   2000,00   6,73   3,15   0,83 -- -- -- -- --
Korte Bosweg 30 km/h   4567,00   6,73   3,15   0,83 -- -- -- -- --
Korte Bosweg 30 km/h   4567,00   6,73   3,15   0,83 -- -- -- -- --
Korte Bosweg 30 km/h   2000,00   6,73   3,15   0,83 -- -- -- -- --

Korte Bosweg 30 km/h   3250,00   6,73   3,15   0,83 -- -- -- -- --
Koning Willem II-weg   2916,00   6,60   2,30   1,40 -- -- -- -- --
Korte Bosweg 60 km/u   3250,00   6,73   3,15   0,83 -- -- -- -- --
Korte Bosweg 60 km/u   3250,00   6,73   3,15   0,83 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   6397,60   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   3642,40   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7313,96   6,62   2,99   1,08 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7313,96   6,62   2,99   1,08 -- -- -- -- --
Rijksweg N9    960,00   6,47   2,74   1,43 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --

Rijksweg N9  11200,92   6,40   2,98   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8556,40   6,47   2,75   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8556,40   6,47   2,75   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8556,40   6,47   2,75   1,42 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   7783,76   6,58   3,09   1,08 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8440,00   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11200,92   6,40   2,98   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   7937,48   6,45   2,62   1,52 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8556,40   6,47   2,75   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7937,48   6,45   2,62   1,52 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   6397,60   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   8440,00   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8207,72   6,45   2,75   1,45 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   1601,20   6,54   3,32   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7313,96   6,62   2,99   1,08 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  15597,52   6,52   2,84   1,29 -- -- -- -- --

Rijksweg N9  14844,96   6,54   2,79   1,29 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  14844,96   6,54   2,79   1,29 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   4798,40   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   6486,80   6,47   2,75   1,43 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   1601,20   6,54   3,32   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11200,92   6,40   2,98   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   4798,40   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  15597,52   6,52   2,84   1,29 -- -- -- -- --

Rijksweg N9  11200,92   6,40   2,98   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8440,00   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   4798,40   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11200,92   6,40   2,98   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7530,88   6,47   2,60   1,49 -- -- -- -- --

Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7783,76   6,58   3,09   1,08 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  15597,52   6,52   2,84   1,29 -- -- -- -- --
Rijksweg N9      0,00 -- -- -- -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8207,72   6,45   2,75   1,45 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   8556,40   6,47   2,75   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   3030,80   6,47   2,75   1,43 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  14844,96   6,54   2,79   1,29 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7530,88   6,47   2,60   1,49 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11200,92   6,40   2,98   1,42 -- -- -- -- --
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

Korte Bosweg 30 km/h  97,00  97,00  97,00 --   2,50   2,50   2,50 --   0,50   0,50   0,50
Korte Bosweg 30 km/h  97,00  97,00  97,00 --   2,50   2,50   2,50 --   0,50   0,50   0,50
Korte Bosweg 30 km/h  97,00  97,00  97,00 --   2,50   2,50   2,50 --   0,50   0,50   0,50
Korte Bosweg 30 km/h  97,00  97,00  97,00 --   2,50   2,50   2,50 --   0,50   0,50   0,50
Korte Bosweg 30 km/h  97,00  97,00  97,00 --   2,50   2,50   2,50 --   0,50   0,50   0,50

Korte Bosweg 30 km/h  97,00  97,00  97,00 --   2,50   2,50   2,50 --   0,50   0,50   0,50
Koning Willem II-weg  73,20  81,90  55,30 --  17,10   7,80  17,70 --   9,70  10,40  27,00
Korte Bosweg 60 km/u  97,00  97,00  97,00 --   2,50   2,50   2,50 --   0,50   0,50   0,50
Korte Bosweg 60 km/u  97,00  97,00  97,00 --   2,50   2,50   2,50 --   0,50   0,50   0,50
Rijksweg N9  90,63  95,91  89,97 --   7,12   2,96   5,93 --   2,25   1,13   4,10

Rijksweg N9  90,60  95,87  90,11 --   7,14   2,97   5,88 --   2,27   1,16   4,01
Rijksweg N9  86,14  92,58  84,03 --  10,64   6,39  11,39 --   3,22   1,03   4,58
Rijksweg N9  86,14  92,58  84,03 --  10,64   6,39  11,39 --   3,22   1,03   4,58
Rijksweg N9  89,86  95,82  88,32 --   7,41   3,42   8,76 --   2,74   0,76   2,92
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24

Rijksweg N9  90,20  95,14  88,20 --   6,52   3,14   7,48 --   3,28   1,73   4,32
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24
Rijksweg N9  89,86  95,62  88,43 --   7,34   3,53   8,45 --   2,80   0,85   3,12
Rijksweg N9  89,86  95,62  88,43 --   7,34   3,53   8,45 --   2,80   0,85   3,12
Rijksweg N9  89,86  95,62  88,43 --   7,34   3,53   8,45 --   2,80   0,85   3,12

Rijksweg N9  87,85  93,11  86,85 --   9,03   5,58   8,82 --   3,11   1,31   4,33
Rijksweg N9  90,63  95,90  89,87 --   7,12   2,96   5,98 --   2,25   1,14   4,14
Rijksweg N9  90,20  95,14  88,20 --   6,52   3,14   7,48 --   3,28   1,73   4,32
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24

Rijksweg N9  88,00  92,58  86,73 --   8,67   5,70  10,48 --   3,33   1,72   2,79
Rijksweg N9  89,86  95,62  88,43 --   7,34   3,53   8,45 --   2,80   0,85   3,12
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24
Rijksweg N9  88,00  92,58  86,73 --   8,67   5,70  10,48 --   3,33   1,72   2,79
Rijksweg N9  90,63  95,91  89,97 --   7,12   2,96   5,93 --   2,25   1,13   4,10

Rijksweg N9  90,63  95,90  89,87 --   7,12   2,96   5,98 --   2,25   1,14   4,14
Rijksweg N9  88,11  92,84  86,31 --   8,60   5,49  10,82 --   3,29   1,66   2,87
Rijksweg N9  90,54  95,86  89,70 --   7,16   3,01   6,06 --   2,29   1,13   4,24
Rijksweg N9  86,14  92,58  84,03 --  10,64   6,39  11,39 --   3,22   1,03   4,58
Rijksweg N9  88,06  92,91  86,88 --   8,77   5,59   9,74 --   3,17   1,50   3,37

Rijksweg N9  86,36  92,41  84,40 --  10,32   6,39  12,07 --   3,31   1,21   3,52
Rijksweg N9  86,36  92,41  84,40 --  10,32   6,39  12,07 --   3,31   1,21   3,52
Rijksweg N9  90,60  95,93  90,06 --   7,14   2,94   5,88 --   2,26   1,13   4,06
Rijksweg N9  89,87  95,62  88,43 --   7,34   3,54   8,43 --   2,79   0,84   3,14
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24

Rijksweg N9  90,54  95,86  89,70 --   7,16   3,01   6,06 --   2,29   1,13   4,24
Rijksweg N9  90,20  95,14  88,20 --   6,52   3,14   7,48 --   3,28   1,73   4,32
Rijksweg N9  90,60  95,93  90,06 --   7,14   2,94   5,88 --   2,26   1,13   4,06
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24
Rijksweg N9  88,06  92,91  86,88 --   8,77   5,59   9,74 --   3,17   1,50   3,37

Rijksweg N9  90,20  95,14  88,20 --   6,52   3,14   7,48 --   3,28   1,73   4,32
Rijksweg N9  90,63  95,90  89,87 --   7,12   2,96   5,98 --   2,25   1,14   4,14
Rijksweg N9  90,60  95,93  90,06 --   7,14   2,94   5,88 --   2,26   1,13   4,06
Rijksweg N9  90,20  95,14  88,20 --   6,52   3,14   7,48 --   3,28   1,73   4,32
Rijksweg N9  86,59  92,21  84,67 --  10,00   6,39  12,55 --   3,40   1,40   2,77

Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24
Rijksweg N9  87,85  93,11  86,85 --   9,03   5,58   8,82 --   3,11   1,31   4,33
Rijksweg N9  88,06  92,91  86,88 --   8,77   5,59   9,74 --   3,17   1,50   3,37
Rijksweg N9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Rijksweg N9  88,11  92,84  86,31 --   8,60   5,49  10,82 --   3,29   1,66   2,87

Rijksweg N9  89,86  95,62  88,43 --   7,34   3,53   8,45 --   2,80   0,85   3,12
Rijksweg N9  89,85  95,56  88,43 --   7,35   3,60   8,56 --   2,81   0,84   3,01
Rijksweg N9  86,36  92,41  84,40 --  10,32   6,39  12,07 --   3,31   1,21   3,52
Rijksweg N9  86,59  92,21  84,67 --  10,00   6,39  12,55 --   3,40   1,40   2,77
Rijksweg N9  90,20  95,14  88,20 --   6,52   3,14   7,48 --   3,28   1,73   4,32
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %ZV(P4)

Korte Bosweg 30 km/h --
Korte Bosweg 30 km/h --
Korte Bosweg 30 km/h --
Korte Bosweg 30 km/h --
Korte Bosweg 30 km/h --

Korte Bosweg 30 km/h --
Koning Willem II-weg --
Korte Bosweg 60 km/u --
Korte Bosweg 60 km/u --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

3-7-2018 16:04:51Geomilieu V4.40



Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Grp.ID Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef.

Rijksweg N9           4 31750   9 / 105,476 / 106,056 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 40233   9 /  97,558 /  97,849 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 31150   9 / 103,895 / 103,897 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 9772   9 /  97,218 /  97,558 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 15016   9 /  97,558 /  97,849 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 32230   9 / 108,669 / 108,889 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 31813   0 /   0,000 /   0,000      1,59      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 24889   9 / 108,889 / 108,890 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 36379   9 / 104,203 / 105,466 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 7817   9 / 108,456 / 108,669 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 28712   9 / 103,476 / 103,897 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 39813   9 /  97,218 /  97,558 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 9649   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 20012   9 / 108,456 / 108,669 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 18248   9 / 108,903 / 109,405 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 1708   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 416   9 / 108,456 / 108,667 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 29991   9 /  98,880 /  99,759 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 23582   9 /  97,558 /  97,849 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 36995   9 / 108,890 / 108,903 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 693   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 32357   9 / 102,687 / 103,416 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 36368   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 20906   9 /  97,558 /  97,849 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 34531   9 /  99,769 / 100,935 --      0,00 Absoluut

Rijksweg N9           4 5025   0 /   0,000 /   0,000      0,60      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 37682   9 / 103,476 / 103,897 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 9759   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 21771   0 /   0,000 /   0,000 --      0,00 Absoluut
Rijksweg N9           4 634   9 /  97,976 /  98,380 --      0,00 Absoluut
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W11 -- -- -- --  60  60  60 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W2 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W2 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --

Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W0 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W2 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
Rijksweg N9 W1 -- -- -- --  80  80  80 --
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4))

Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  60  60  60 --  60  60  60 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  50  50  50 --  50  50  50 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --

Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  80  80  80 --
Rijksweg N9  80  80  80 --  75  75  75 --
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

Rijksweg N9  14844,96   6,54   2,79   1,29 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  12152,64   6,47   2,85   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9      0,00 -- -- -- -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11200,92   6,40   2,98   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  12152,64   6,47   2,85   1,37 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   8207,72   6,45   2,75   1,45 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   6486,80   6,47   2,75   1,43 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7783,76   6,58   3,09   1,08 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  14844,96   6,54   2,79   1,29 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7530,88   6,47   2,60   1,49 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   7659,92   6,61   3,06   1,06 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11200,92   6,40   2,98   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   6486,80   6,47   2,75   1,43 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7530,88   6,47   2,60   1,49 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  15991,44   6,52   2,91   1,27 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   6397,60   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7313,96   6,62   2,99   1,08 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  12152,64   6,47   2,85   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  15991,44   6,52   2,91   1,27 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   4798,40   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  15597,52   6,52   2,84   1,29 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   5529,20   6,47   2,75   1,43 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  12152,64   6,47   2,85   1,37 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --

Rijksweg N9   4798,40   6,54   3,33   1,03 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   7659,92   6,61   3,06   1,06 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8556,40   6,47   2,75   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9   8556,40   6,47   2,75   1,42 -- -- -- -- --
Rijksweg N9  11870,88   6,46   2,89   1,37 -- -- -- -- --
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

Rijksweg N9  86,36  92,41  84,40 --  10,32   6,39  12,07 --   3,31   1,21   3,52
Rijksweg N9  91,35  96,76  90,85 --   5,94   2,28   6,08 --   2,71   0,95   3,07
Rijksweg N9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Rijksweg N9  90,20  95,14  88,20 --   6,52   3,14   7,48 --   3,28   1,73   4,32
Rijksweg N9  91,35  96,76  90,85 --   5,94   2,28   6,08 --   2,71   0,95   3,07

Rijksweg N9  88,11  92,84  86,31 --   8,60   5,49  10,82 --   3,29   1,66   2,87
Rijksweg N9  89,87  95,62  88,43 --   7,34   3,54   8,43 --   2,79   0,84   3,14
Rijksweg N9  87,85  93,11  86,85 --   9,03   5,58   8,82 --   3,11   1,31   4,33
Rijksweg N9  86,36  92,41  84,40 --  10,32   6,39  12,07 --   3,31   1,21   3,52
Rijksweg N9  86,59  92,21  84,67 --  10,00   6,39  12,55 --   3,40   1,40   2,77

Rijksweg N9  88,13  93,21  87,11 --   8,86   5,49   8,64 --   3,01   1,29   4,25
Rijksweg N9  90,20  95,14  88,20 --   6,52   3,14   7,48 --   3,28   1,73   4,32
Rijksweg N9  89,87  95,62  88,43 --   7,34   3,54   8,43 --   2,79   0,84   3,14
Rijksweg N9  86,59  92,21  84,67 --  10,00   6,39  12,55 --   3,40   1,40   2,77
Rijksweg N9  87,98  92,98  86,54 --   8,81   5,54   9,99 --   3,20   1,48   3,47

Rijksweg N9  90,63  95,91  89,97 --   7,12   2,96   5,93 --   2,25   1,13   4,10
Rijksweg N9  86,14  92,58  84,03 --  10,64   6,39  11,39 --   3,22   1,03   4,58
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24
Rijksweg N9  91,35  96,76  90,85 --   5,94   2,28   6,08 --   2,71   0,95   3,07
Rijksweg N9  87,98  92,98  86,54 --   8,81   5,54   9,99 --   3,20   1,48   3,47

Rijksweg N9  90,60  95,93  90,06 --   7,14   2,94   5,88 --   2,26   1,13   4,06
Rijksweg N9  88,06  92,91  86,88 --   8,77   5,59   9,74 --   3,17   1,50   3,37
Rijksweg N9  89,85  95,59  88,45 --   7,35   3,55   8,50 --   2,80   0,86   3,05
Rijksweg N9  91,35  96,76  90,85 --   5,94   2,28   6,08 --   2,71   0,95   3,07
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24

Rijksweg N9  90,60  95,93  90,06 --   7,14   2,94   5,88 --   2,26   1,13   4,06
Rijksweg N9  88,13  93,21  87,11 --   8,86   5,49   8,64 --   3,01   1,29   4,25
Rijksweg N9  89,86  95,62  88,43 --   7,34   3,53   8,45 --   2,80   0,85   3,12
Rijksweg N9  89,86  95,62  88,43 --   7,34   3,53   8,45 --   2,80   0,85   3,12
Rijksweg N9  91,62  96,64  90,90 --   5,66   2,33   5,86 --   2,72   1,02   3,24
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Invoergegevens wegen

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %ZV(P4)

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --

Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
Rijksweg N9 --
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Invoergegevens Toetspunten

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Wnp-01 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-02 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-03 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-04 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-05 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-06 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-07 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-08 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-09 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-10 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-11 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-12 Vlak A      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-13 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-14 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-15 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-16 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-17 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-18 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-19 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-20 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-21 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-22 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-23 Vlak B      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-24 Vlak C      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-25 Vlak C      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-26 Vlak C      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-27 Vlak C      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-28 Vlak D      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-29 Vlak D      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-30 Vlak D      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-31 Vlak D      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-32 Vlak E      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-33 Vlak E      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-34 Vlak E      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-35 Vlak E      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-36 Vlak F      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-37 Vlak F      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-38 Vlak F      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-39 Vlak F      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-40 Vlak G      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-41 Vlak G      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-42 Vlak G      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-43 Vlak G      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-44 Vlak G      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-45 Vlak G      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-46 Vlak G      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-47 Vlak G      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-48 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-49 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-50 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-51 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-52 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-53 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-54 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-55 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

Wnp-56 Vlak H      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-57 Vlak I      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-58 Vlak I      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-59 Vlak I      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-60 Vlak I      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Invoergegevens Toetspunten

Model: Kopie van Contouren 1,5 meter
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Wnp-61 Vlak I      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
Wnp-62 Vlak I      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Bijlage  2 Resultaten gezoneerde wegen  1 



Resultaten Koning Willem II-weg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koning Willem II-weg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-01_A Vlak A 1,50 15 10 10 18
Wnp-01_B Vlak A 4,50 18 13 14 21
Wnp-01_C Vlak A 7,50 19 14 14 22
Wnp-01_D Vlak A 10,50 15 10 10 18
Wnp-02_A Vlak A 1,50 15 10 10 17

Wnp-02_B Vlak A 4,50 17 11 12 19
Wnp-02_C Vlak A 7,50 17 12 13 20
Wnp-02_D Vlak A 10,50 10 5 5 12
Wnp-03_A Vlak A 1,50 17 12 12 20
Wnp-03_B Vlak A 4,50 19 14 15 22

Wnp-03_C Vlak A 7,50 21 16 16 23
Wnp-03_D Vlak A 10,50 19 14 14 21
Wnp-04_A Vlak A 1,50 20 15 15 23
Wnp-04_B Vlak A 4,50 22 17 17 25
Wnp-04_C Vlak A 7,50 25 19 20 27

Wnp-04_D Vlak A 10,50 26 21 21 28
Wnp-05_A Vlak A 1,50 19 14 15 22
Wnp-05_B Vlak A 4,50 21 16 17 24
Wnp-05_C Vlak A 7,50 23 18 18 26
Wnp-05_D Vlak A 10,50 24 18 19 26

Wnp-06_A Vlak A 1,50 21 16 16 24
Wnp-06_B Vlak A 4,50 24 18 19 26
Wnp-06_C Vlak A 7,50 26 21 22 29
Wnp-06_D Vlak A 10,50 27 22 23 30
Wnp-07_A Vlak A 1,50 21 16 16 23

Wnp-07_B Vlak A 4,50 23 18 18 25
Wnp-07_C Vlak A 7,50 25 20 20 27
Wnp-07_D Vlak A 10,50 27 21 22 29
Wnp-08_A Vlak A 1,50 21 16 16 24
Wnp-08_B Vlak A 4,50 24 19 19 27

Wnp-08_C Vlak A 7,50 25 20 21 28
Wnp-08_D Vlak A 10,50 27 21 22 29
Wnp-09_A Vlak A 1,50 26 21 21 28
Wnp-09_B Vlak A 4,50 27 23 22 30
Wnp-09_C Vlak A 7,50 28 23 23 30

Wnp-09_D Vlak A 10,50 29 24 24 31
Wnp-10_A Vlak A 1,50 18 12 13 20
Wnp-10_B Vlak A 4,50 20 15 15 23
Wnp-10_C Vlak A 7,50 21 16 17 24
Wnp-10_D Vlak A 10,50 21 15 16 23

Wnp-11_A Vlak A 1,50 18 13 13 20
Wnp-11_B Vlak A 4,50 20 15 15 22
Wnp-11_C Vlak A 7,50 20 15 16 23
Wnp-11_D Vlak A 10,50 15 10 10 18
Wnp-12_A Vlak A 1,50 17 12 12 19

Wnp-12_B Vlak A 4,50 18 13 14 21
Wnp-12_C Vlak A 7,50 19 14 14 22
Wnp-12_D Vlak A 10,50 16 11 11 19
Wnp-13_A Vlak B 1,50 19 14 14 22
Wnp-13_B Vlak B 4,50 21 16 16 24

Wnp-13_C Vlak B 7,50 22 17 18 25
Wnp-13_D Vlak B 10,50 24 19 19 26
Wnp-14_A Vlak B 1,50 18 13 13 21
Wnp-14_B Vlak B 4,50 21 16 16 23
Wnp-14_C Vlak B 7,50 23 18 18 26

Wnp-14_D Vlak B 10,50 25 19 20 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Koning Willem II-weg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koning Willem II-weg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-15_A Vlak B 1,50 27 23 22 30
Wnp-15_B Vlak B 4,50 29 24 23 31
Wnp-15_C Vlak B 7,50 29 24 24 32
Wnp-15_D Vlak B 10,50 30 25 25 32
Wnp-16_A Vlak B 1,50 41 36 35 43

Wnp-16_B Vlak B 4,50 43 38 37 45
Wnp-16_C Vlak B 7,50 43 38 38 45
Wnp-16_D Vlak B 10,50 43 38 38 46
Wnp-17_A Vlak B 1,50 54 49 49 56
Wnp-17_B Vlak B 4,50 56 51 51 58

Wnp-17_C Vlak B 7,50 56 51 51 58
Wnp-17_D Vlak B 10,50 56 51 51 58
Wnp-18_A Vlak B 1,50 53 48 47 55
Wnp-18_B Vlak B 4,50 55 50 49 57
Wnp-18_C Vlak B 7,50 55 50 50 57

Wnp-18_D Vlak B 10,50 55 50 50 57
Wnp-19_A Vlak B 1,50 52 47 47 54
Wnp-19_B Vlak B 4,50 54 49 49 56
Wnp-19_C Vlak B 7,50 54 49 49 57
Wnp-19_D Vlak B 10,50 54 50 49 57

Wnp-20_A Vlak B 1,50 45 40 40 47
Wnp-20_B Vlak B 4,50 47 42 42 49
Wnp-20_C Vlak B 7,50 48 43 42 50
Wnp-20_D Vlak B 10,50 48 43 43 50
Wnp-21_A Vlak B 1,50 23 18 18 26

Wnp-21_B Vlak B 4,50 26 20 21 28
Wnp-21_C Vlak B 7,50 27 22 22 29
Wnp-21_D Vlak B 10,50 28 23 24 31
Wnp-22_A Vlak B 1,50 22 17 18 25
Wnp-22_B Vlak B 4,50 25 19 20 27

Wnp-22_C Vlak B 7,50 27 22 22 30
Wnp-22_D Vlak B 10,50 29 24 25 32
Wnp-23_A Vlak B 1,50 20 15 15 22
Wnp-23_B Vlak B 4,50 22 17 17 25
Wnp-23_C Vlak B 7,50 24 18 19 26

Wnp-23_D Vlak B 10,50 24 19 20 27
Wnp-24_A Vlak C 1,50 20 15 15 22
Wnp-24_B Vlak C 4,50 22 17 17 24
Wnp-24_C Vlak C 7,50 24 18 19 26
Wnp-24_D Vlak C 10,50 25 19 20 27

Wnp-25_A Vlak C 1,50 22 17 17 24
Wnp-25_B Vlak C 4,50 24 19 19 27
Wnp-25_C Vlak C 7,50 27 22 22 30
Wnp-25_D Vlak C 10,50 28 23 24 31
Wnp-26_A Vlak C 1,50 31 26 26 33

Wnp-26_B Vlak C 4,50 32 27 27 34
Wnp-26_C Vlak C 7,50 33 28 28 35
Wnp-26_D Vlak C 10,50 33 29 28 36
Wnp-27_A Vlak C 1,50 18 13 14 21
Wnp-27_B Vlak C 4,50 20 15 16 23

Wnp-27_C Vlak C 7,50 22 17 17 24
Wnp-27_D Vlak C 10,50 23 18 18 25
Wnp-28_A Vlak D 1,50 22 17 17 24
Wnp-28_B Vlak D 4,50 24 19 19 26
Wnp-28_C Vlak D 7,50 26 21 21 28

Wnp-28_D Vlak D 10,50 27 22 23 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Koning Willem II-weg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koning Willem II-weg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-29_A Vlak D 1,50 25 20 20 27
Wnp-29_B Vlak D 4,50 28 23 23 30
Wnp-29_C Vlak D 7,50 30 25 25 32
Wnp-29_D Vlak D 10,50 32 27 27 34
Wnp-30_A Vlak D 1,50 35 30 30 37

Wnp-30_B Vlak D 4,50 36 32 31 39
Wnp-30_C Vlak D 7,50 37 32 32 40
Wnp-30_D Vlak D 10,50 38 33 33 40
Wnp-31_A Vlak D 1,50 20 15 15 22
Wnp-31_B Vlak D 4,50 22 17 17 25

Wnp-31_C Vlak D 7,50 24 19 19 26
Wnp-31_D Vlak D 10,50 25 20 20 27
Wnp-32_A Vlak E 1,50 19 14 14 21
Wnp-32_B Vlak E 4,50 20 15 15 23
Wnp-32_C Vlak E 7,50 22 17 17 24

Wnp-32_D Vlak E 10,50 24 19 19 26
Wnp-33_A Vlak E 1,50 25 20 20 27
Wnp-33_B Vlak E 4,50 26 21 21 29
Wnp-33_C Vlak E 7,50 27 22 22 29
Wnp-33_D Vlak E 10,50 28 23 23 30

Wnp-34_A Vlak E 1,50 23 18 18 25
Wnp-34_B Vlak E 4,50 25 20 20 27
Wnp-34_C Vlak E 7,50 26 21 22 29
Wnp-34_D Vlak E 10,50 28 23 23 30
Wnp-35_A Vlak E 1,50 21 16 16 24

Wnp-35_B Vlak E 4,50 23 18 18 26
Wnp-35_C Vlak E 7,50 24 19 19 27
Wnp-35_D Vlak E 10,50 25 20 20 28
Wnp-36_A Vlak F 1,50 22 17 17 25
Wnp-36_B Vlak F 4,50 24 19 20 27

Wnp-36_C Vlak F 7,50 25 20 21 28
Wnp-36_D Vlak F 10,50 27 21 22 29
Wnp-37_A Vlak F 1,50 22 17 17 25
Wnp-37_B Vlak F 4,50 25 19 20 27
Wnp-37_C Vlak F 7,50 28 22 23 30

Wnp-37_D Vlak F 10,50 29 24 24 31
Wnp-38_A Vlak F 1,50 27 22 22 30
Wnp-38_B Vlak F 4,50 29 24 24 31
Wnp-38_C Vlak F 7,50 30 25 25 32
Wnp-38_D Vlak F 10,50 31 26 26 34

Wnp-39_A Vlak F 1,50 17 12 13 20
Wnp-39_B Vlak F 4,50 20 15 15 22
Wnp-39_C Vlak F 7,50 22 17 17 24
Wnp-39_D Vlak F 10,50 22 17 17 25
Wnp-40_A Vlak G 1,50 35 31 30 38

Wnp-40_B Vlak G 4,50 37 32 31 39
Wnp-40_C Vlak G 7,50 37 33 32 40
Wnp-40_D Vlak G 10,50 38 33 33 40
Wnp-41_A Vlak G 1,50 25 20 21 28
Wnp-41_B Vlak G 4,50 28 23 23 30

Wnp-41_C Vlak G 7,50 30 25 25 33
Wnp-41_D Vlak G 10,50 32 27 27 35
Wnp-42_A Vlak G 1,50 25 20 20 27
Wnp-42_B Vlak G 4,50 27 22 22 30
Wnp-42_C Vlak G 7,50 30 25 25 32

Wnp-42_D Vlak G 10,50 32 27 27 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Koning Willem II-weg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koning Willem II-weg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-43_A Vlak G 1,50 25 20 20 28
Wnp-43_B Vlak G 4,50 27 22 22 30
Wnp-43_C Vlak G 7,50 30 25 25 33
Wnp-43_D Vlak G 10,50 33 28 28 35
Wnp-44_A Vlak G 1,50 25 20 20 28

Wnp-44_B Vlak G 4,50 29 24 24 31
Wnp-44_C Vlak G 7,50 29 24 24 32
Wnp-44_D Vlak G 10,50 33 28 28 35
Wnp-45_A Vlak G 1,50 20 15 15 23
Wnp-45_B Vlak G 4,50 23 18 18 25

Wnp-45_C Vlak G 7,50 23 18 18 26
Wnp-45_D Vlak G 10,50 24 19 19 27
Wnp-46_A Vlak G 1,50 21 15 16 23
Wnp-46_B Vlak G 4,50 23 18 18 26
Wnp-46_C Vlak G 7,50 25 20 20 27

Wnp-46_D Vlak G 10,50 26 21 21 28
Wnp-47_A Vlak G 1,50 19 14 14 21
Wnp-47_B Vlak G 4,50 21 16 16 23
Wnp-47_C Vlak G 7,50 22 17 17 25
Wnp-47_D Vlak G 10,50 23 18 18 26

Wnp-48_A Vlak H 1,50 45 40 40 47
Wnp-48_B Vlak H 4,50 47 42 41 49
Wnp-48_C Vlak H 7,50 48 43 42 50
Wnp-48_D Vlak H 10,50 48 43 42 50
Wnp-49_A Vlak H 1,50 52 47 47 54

Wnp-49_B Vlak H 4,50 54 49 49 56
Wnp-49_C Vlak H 7,50 54 50 49 57
Wnp-49_D Vlak H 10,50 54 50 49 57
Wnp-50_A Vlak H 1,50 51 46 46 53
Wnp-50_B Vlak H 4,50 53 48 48 55

Wnp-50_C Vlak H 7,50 53 48 48 56
Wnp-50_D Vlak H 10,50 53 49 48 56
Wnp-51_A Vlak H 1,50 51 46 46 54
Wnp-51_B Vlak H 4,50 53 48 48 56
Wnp-51_C Vlak H 7,50 54 49 48 56

Wnp-51_D Vlak H 10,50 54 49 48 56
Wnp-52_A Vlak H 1,50 53 48 47 55
Wnp-52_B Vlak H 4,50 55 50 49 57
Wnp-52_C Vlak H 7,50 55 50 50 57
Wnp-52_D Vlak H 10,50 55 50 50 57

Wnp-53_A Vlak H 1,50 24 19 19 26
Wnp-53_B Vlak H 4,50 26 21 21 29
Wnp-53_C Vlak H 7,50 28 23 24 31
Wnp-53_D Vlak H 10,50 31 26 26 33
Wnp-54_A Vlak H 1,50 24 19 19 27

Wnp-54_B Vlak H 4,50 26 21 22 29
Wnp-54_C Vlak H 7,50 28 23 24 31
Wnp-54_D Vlak H 10,50 30 25 25 33
Wnp-55_A Vlak H 1,50 24 19 19 26
Wnp-55_B Vlak H 4,50 26 21 21 29

Wnp-55_C Vlak H 7,50 28 23 23 30
Wnp-55_D Vlak H 10,50 30 24 25 32
Wnp-56_A Vlak H 1,50 23 18 18 25
Wnp-56_B Vlak H 4,50 25 20 20 28
Wnp-56_C Vlak H 7,50 27 22 22 30

Wnp-56_D Vlak H 10,50 29 24 24 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Koning Willem II-weg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koning Willem II-weg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-57_A Vlak I 1,50 58 53 53 60
Wnp-57_B Vlak I 4,50 58 53 53 61
Wnp-57_C Vlak I 7,50 58 53 53 60
Wnp-57_D Vlak I 10,50 58 53 53 60
Wnp-58_A Vlak I 1,50 55 50 49 57

Wnp-58_B Vlak I 4,50 56 51 51 58
Wnp-58_C Vlak I 7,50 56 51 51 58
Wnp-58_D Vlak I 10,50 56 51 51 58
Wnp-59_A Vlak I 1,50 49 44 44 52
Wnp-59_B Vlak I 4,50 51 46 46 53

Wnp-59_C Vlak I 7,50 52 47 47 54
Wnp-59_D Vlak I 10,50 52 47 47 54
Wnp-60_A Vlak I 1,50 47 42 42 49
Wnp-60_B Vlak I 4,50 49 44 44 51
Wnp-60_C Vlak I 7,50 50 45 45 52

Wnp-60_D Vlak I 10,50 50 45 45 52
Wnp-61_A Vlak I 1,50 28 23 23 31
Wnp-61_B Vlak I 4,50 32 27 27 34
Wnp-61_C Vlak I 7,50 31 26 26 33
Wnp-61_D Vlak I 10,50 33 28 28 35

Wnp-62_A Vlak I 1,50 23 18 18 25
Wnp-62_B Vlak I 4,50 25 20 20 28
Wnp-62_C Vlak I 7,50 28 23 23 30
Wnp-62_D Vlak I 10,50 31 26 26 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Korte Bosweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 60 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-01_A Vlak A 1,50 4 0 -5 4
Wnp-01_B Vlak A 4,50 6 3 -3 6
Wnp-01_C Vlak A 7,50 6 3 -3 7
Wnp-01_D Vlak A 10,50 1 -2 -8 2
Wnp-02_A Vlak A 1,50 -1 -4 -10 0

Wnp-02_B Vlak A 4,50 -- -- -- --
Wnp-02_C Vlak A 7,50 -- -- -- --
Wnp-02_D Vlak A 10,50 -- -- -- --
Wnp-03_A Vlak A 1,50 5 1 -4 5
Wnp-03_B Vlak A 4,50 7 4 -2 8

Wnp-03_C Vlak A 7,50 10 6 1 10
Wnp-03_D Vlak A 10,50 -- -- -- --
Wnp-04_A Vlak A 1,50 4 1 -5 5
Wnp-04_B Vlak A 4,50 7 3 -2 7
Wnp-04_C Vlak A 7,50 10 7 1 10

Wnp-04_D Vlak A 10,50 13 10 4 14
Wnp-05_A Vlak A 1,50 7 4 -2 8
Wnp-05_B Vlak A 4,50 10 7 1 10
Wnp-05_C Vlak A 7,50 12 9 3 12
Wnp-05_D Vlak A 10,50 13 10 4 14

Wnp-06_A Vlak A 1,50 8 5 -1 9
Wnp-06_B Vlak A 4,50 10 7 1 11
Wnp-06_C Vlak A 7,50 13 10 4 14
Wnp-06_D Vlak A 10,50 16 12 6 16
Wnp-07_A Vlak A 1,50 11 8 2 12

Wnp-07_B Vlak A 4,50 13 10 4 14
Wnp-07_C Vlak A 7,50 16 13 7 16
Wnp-07_D Vlak A 10,50 17 14 8 18
Wnp-08_A Vlak A 1,50 11 8 2 12
Wnp-08_B Vlak A 4,50 14 10 5 14

Wnp-08_C Vlak A 7,50 16 12 7 16
Wnp-08_D Vlak A 10,50 17 14 8 18
Wnp-09_A Vlak A 1,50 11 8 2 12
Wnp-09_B Vlak A 4,50 14 10 5 14
Wnp-09_C Vlak A 7,50 15 12 6 15

Wnp-09_D Vlak A 10,50 16 12 6 16
Wnp-10_A Vlak A 1,50 8 5 -1 9
Wnp-10_B Vlak A 4,50 11 8 2 12
Wnp-10_C Vlak A 7,50 13 10 4 14
Wnp-10_D Vlak A 10,50 10 7 1 11

Wnp-11_A Vlak A 1,50 10 7 1 11
Wnp-11_B Vlak A 4,50 12 9 3 13
Wnp-11_C Vlak A 7,50 14 11 5 15
Wnp-11_D Vlak A 10,50 12 9 3 13
Wnp-12_A Vlak A 1,50 9 6 0 10

Wnp-12_B Vlak A 4,50 12 8 3 12
Wnp-12_C Vlak A 7,50 13 10 4 14
Wnp-12_D Vlak A 10,50 8 5 -1 9
Wnp-13_A Vlak B 1,50 4 1 -5 5
Wnp-13_B Vlak B 4,50 6 3 -3 7

Wnp-13_C Vlak B 7,50 9 6 0 10
Wnp-13_D Vlak B 10,50 12 9 3 13
Wnp-14_A Vlak B 1,50 0 -3 -9 1
Wnp-14_B Vlak B 4,50 2 -1 -7 3
Wnp-14_C Vlak B 7,50 2 -1 -7 3

Wnp-14_D Vlak B 10,50 3 -1 -6 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Korte Bosweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 60 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-15_A Vlak B 1,50 6 3 -3 7
Wnp-15_B Vlak B 4,50 9 5 0 9
Wnp-15_C Vlak B 7,50 12 8 2 12
Wnp-15_D Vlak B 10,50 14 11 5 14
Wnp-16_A Vlak B 1,50 0 -3 -9 1

Wnp-16_B Vlak B 4,50 2 -1 -7 3
Wnp-16_C Vlak B 7,50 2 -1 -7 2
Wnp-16_D Vlak B 10,50 -- -- -- --
Wnp-17_A Vlak B 1,50 26 23 17 27
Wnp-17_B Vlak B 4,50 27 23 18 27

Wnp-17_C Vlak B 7,50 27 23 18 27
Wnp-17_D Vlak B 10,50 27 24 18 28
Wnp-18_A Vlak B 1,50 28 24 19 28
Wnp-18_B Vlak B 4,50 28 25 19 29
Wnp-18_C Vlak B 7,50 28 25 19 29

Wnp-18_D Vlak B 10,50 29 25 20 29
Wnp-19_A Vlak B 1,50 30 27 21 30
Wnp-19_B Vlak B 4,50 30 27 21 31
Wnp-19_C Vlak B 7,50 31 27 22 31
Wnp-19_D Vlak B 10,50 31 28 22 31

Wnp-20_A Vlak B 1,50 15 11 5 15
Wnp-20_B Vlak B 4,50 17 14 8 17
Wnp-20_C Vlak B 7,50 19 16 10 20
Wnp-20_D Vlak B 10,50 23 20 14 24
Wnp-21_A Vlak B 1,50 11 8 2 12

Wnp-21_B Vlak B 4,50 13 10 4 14
Wnp-21_C Vlak B 7,50 14 11 5 15
Wnp-21_D Vlak B 10,50 17 13 8 17
Wnp-22_A Vlak B 1,50 10 7 1 11
Wnp-22_B Vlak B 4,50 12 9 3 13

Wnp-22_C Vlak B 7,50 15 12 6 16
Wnp-22_D Vlak B 10,50 18 15 9 19
Wnp-23_A Vlak B 1,50 9 5 0 9
Wnp-23_B Vlak B 4,50 11 8 2 12
Wnp-23_C Vlak B 7,50 13 10 4 14

Wnp-23_D Vlak B 10,50 15 12 6 16
Wnp-24_A Vlak C 1,50 8 5 -1 9
Wnp-24_B Vlak C 4,50 10 7 1 11
Wnp-24_C Vlak C 7,50 13 10 4 14
Wnp-24_D Vlak C 10,50 16 12 7 16

Wnp-25_A Vlak C 1,50 11 8 2 12
Wnp-25_B Vlak C 4,50 14 10 4 14
Wnp-25_C Vlak C 7,50 16 13 7 16
Wnp-25_D Vlak C 10,50 18 15 9 19
Wnp-26_A Vlak C 1,50 13 10 4 14

Wnp-26_B Vlak C 4,50 15 12 6 16
Wnp-26_C Vlak C 7,50 17 13 8 17
Wnp-26_D Vlak C 10,50 18 14 9 18
Wnp-27_A Vlak C 1,50 11 7 2 11
Wnp-27_B Vlak C 4,50 13 10 4 13

Wnp-27_C Vlak C 7,50 14 11 5 15
Wnp-27_D Vlak C 10,50 15 12 6 16
Wnp-28_A Vlak D 1,50 8 5 -1 9
Wnp-28_B Vlak D 4,50 10 7 1 11
Wnp-28_C Vlak D 7,50 13 9 4 13

Wnp-28_D Vlak D 10,50 16 13 7 17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Korte Bosweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 60 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-29_A Vlak D 1,50 14 10 4 14
Wnp-29_B Vlak D 4,50 16 12 7 16
Wnp-29_C Vlak D 7,50 18 14 9 18
Wnp-29_D Vlak D 10,50 20 17 11 21
Wnp-30_A Vlak D 1,50 12 9 3 13

Wnp-30_B Vlak D 4,50 15 11 6 15
Wnp-30_C Vlak D 7,50 17 14 8 17
Wnp-30_D Vlak D 10,50 19 16 10 20
Wnp-31_A Vlak D 1,50 10 7 1 11
Wnp-31_B Vlak D 4,50 13 9 3 13

Wnp-31_C Vlak D 7,50 15 12 6 15
Wnp-31_D Vlak D 10,50 16 13 7 17
Wnp-32_A Vlak E 1,50 5 1 -4 5
Wnp-32_B Vlak E 4,50 7 4 -2 8
Wnp-32_C Vlak E 7,50 9 6 0 10

Wnp-32_D Vlak E 10,50 6 3 -3 7
Wnp-33_A Vlak E 1,50 8 5 -1 9
Wnp-33_B Vlak E 4,50 10 7 1 11
Wnp-33_C Vlak E 7,50 13 9 3 13
Wnp-33_D Vlak E 10,50 14 10 4 14

Wnp-34_A Vlak E 1,50 14 10 5 14
Wnp-34_B Vlak E 4,50 16 13 7 17
Wnp-34_C Vlak E 7,50 18 15 9 18
Wnp-34_D Vlak E 10,50 20 16 11 20
Wnp-35_A Vlak E 1,50 14 11 5 15

Wnp-35_B Vlak E 4,50 16 13 7 17
Wnp-35_C Vlak E 7,50 18 14 8 18
Wnp-35_D Vlak E 10,50 19 15 9 19
Wnp-36_A Vlak F 1,50 11 7 2 11
Wnp-36_B Vlak F 4,50 13 10 4 14

Wnp-36_C Vlak F 7,50 15 12 6 16
Wnp-36_D Vlak F 10,50 16 13 7 17
Wnp-37_A Vlak F 1,50 14 10 5 14
Wnp-37_B Vlak F 4,50 16 13 7 17
Wnp-37_C Vlak F 7,50 19 15 9 19

Wnp-37_D Vlak F 10,50 21 18 12 22
Wnp-38_A Vlak F 1,50 17 13 8 17
Wnp-38_B Vlak F 4,50 19 16 10 20
Wnp-38_C Vlak F 7,50 22 19 13 23
Wnp-38_D Vlak F 10,50 24 21 15 25

Wnp-39_A Vlak F 1,50 10 7 1 11
Wnp-39_B Vlak F 4,50 13 10 4 14
Wnp-39_C Vlak F 7,50 16 13 7 16
Wnp-39_D Vlak F 10,50 17 14 8 18
Wnp-40_A Vlak G 1,50 12 8 3 12

Wnp-40_B Vlak G 4,50 14 11 5 15
Wnp-40_C Vlak G 7,50 16 13 7 17
Wnp-40_D Vlak G 10,50 18 15 9 19
Wnp-41_A Vlak G 1,50 14 11 5 15
Wnp-41_B Vlak G 4,50 16 13 7 17

Wnp-41_C Vlak G 7,50 19 15 10 19
Wnp-41_D Vlak G 10,50 22 18 13 22
Wnp-42_A Vlak G 1,50 16 13 7 17
Wnp-42_B Vlak G 4,50 18 15 9 19
Wnp-42_C Vlak G 7,50 20 17 11 21

Wnp-42_D Vlak G 10,50 23 20 14 24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Korte Bosweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 60 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-43_A Vlak G 1,50 18 15 9 19
Wnp-43_B Vlak G 4,50 20 17 11 21
Wnp-43_C Vlak G 7,50 23 20 14 24
Wnp-43_D Vlak G 10,50 26 23 17 27
Wnp-44_A Vlak G 1,50 21 18 12 22

Wnp-44_B Vlak G 4,50 23 20 14 24
Wnp-44_C Vlak G 7,50 26 23 17 27
Wnp-44_D Vlak G 10,50 29 26 20 30
Wnp-45_A Vlak G 1,50 13 10 4 14
Wnp-45_B Vlak G 4,50 15 12 6 16

Wnp-45_C Vlak G 7,50 17 14 8 18
Wnp-45_D Vlak G 10,50 19 15 9 19
Wnp-46_A Vlak G 1,50 13 10 4 14
Wnp-46_B Vlak G 4,50 15 12 6 16
Wnp-46_C Vlak G 7,50 18 14 8 18

Wnp-46_D Vlak G 10,50 20 17 11 21
Wnp-47_A Vlak G 1,50 11 7 1 11
Wnp-47_B Vlak G 4,50 13 9 4 13
Wnp-47_C Vlak G 7,50 14 11 5 15
Wnp-47_D Vlak G 10,50 16 13 7 17

Wnp-48_A Vlak H 1,50 19 16 10 20
Wnp-48_B Vlak H 4,50 20 17 11 21
Wnp-48_C Vlak H 7,50 21 17 12 21
Wnp-48_D Vlak H 10,50 22 19 13 23
Wnp-49_A Vlak H 1,50 33 30 24 34

Wnp-49_B Vlak H 4,50 34 30 25 34
Wnp-49_C Vlak H 7,50 34 31 25 35
Wnp-49_D Vlak H 10,50 34 31 25 35
Wnp-50_A Vlak H 1,50 36 33 27 37
Wnp-50_B Vlak H 4,50 37 34 28 38

Wnp-50_C Vlak H 7,50 38 34 28 38
Wnp-50_D Vlak H 10,50 38 35 29 39
Wnp-51_A Vlak H 1,50 39 35 30 39
Wnp-51_B Vlak H 4,50 39 36 30 40
Wnp-51_C Vlak H 7,50 40 37 31 41

Wnp-51_D Vlak H 10,50 41 38 32 42
Wnp-52_A Vlak H 1,50 41 38 32 42
Wnp-52_B Vlak H 4,50 43 39 34 43
Wnp-52_C Vlak H 7,50 44 40 35 44
Wnp-52_D Vlak H 10,50 44 41 35 45

Wnp-53_A Vlak H 1,50 15 12 6 16
Wnp-53_B Vlak H 4,50 17 14 8 18
Wnp-53_C Vlak H 7,50 20 17 11 21
Wnp-53_D Vlak H 10,50 23 20 14 24
Wnp-54_A Vlak H 1,50 16 12 7 16

Wnp-54_B Vlak H 4,50 18 14 9 18
Wnp-54_C Vlak H 7,50 20 16 11 20
Wnp-54_D Vlak H 10,50 22 19 13 23
Wnp-55_A Vlak H 1,50 14 11 5 15
Wnp-55_B Vlak H 4,50 16 13 7 17

Wnp-55_C Vlak H 7,50 18 15 9 19
Wnp-55_D Vlak H 10,50 21 18 12 22
Wnp-56_A Vlak H 1,50 14 11 5 14
Wnp-56_B Vlak H 4,50 16 13 7 17
Wnp-56_C Vlak H 7,50 18 15 9 19

Wnp-56_D Vlak H 10,50 20 17 11 21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:21:43Geomilieu V4.40



Resultaten Korte Bosweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 60 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-57_A Vlak I 1,50 46 43 37 46
Wnp-57_B Vlak I 4,50 48 44 39 48
Wnp-57_C Vlak I 7,50 48 45 39 49
Wnp-57_D Vlak I 10,50 48 45 39 49
Wnp-58_A Vlak I 1,50 57 54 48 58

Wnp-58_B Vlak I 4,50 58 54 49 58
Wnp-58_C Vlak I 7,50 57 54 48 58
Wnp-58_D Vlak I 10,50 57 54 48 58
Wnp-59_A Vlak I 1,50 52 48 42 52
Wnp-59_B Vlak I 4,50 53 50 44 54

Wnp-59_C Vlak I 7,50 53 50 44 54
Wnp-59_D Vlak I 10,50 53 50 44 54
Wnp-60_A Vlak I 1,50 46 43 37 47
Wnp-60_B Vlak I 4,50 47 44 38 48
Wnp-60_C Vlak I 7,50 48 45 39 49

Wnp-60_D Vlak I 10,50 48 45 39 49
Wnp-61_A Vlak I 1,50 21 18 12 22
Wnp-61_B Vlak I 4,50 26 23 17 27
Wnp-61_C Vlak I 7,50 26 22 17 26
Wnp-61_D Vlak I 10,50 26 23 17 27

Wnp-62_A Vlak I 1,50 17 14 8 18
Wnp-62_B Vlak I 4,50 19 16 10 20
Wnp-62_C Vlak I 7,50 21 18 12 22
Wnp-62_D Vlak I 10,50 23 20 14 24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:21:43Geomilieu V4.40



Resultaten Rijksweg N9

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg N9
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-01_A Vlak A 1,50 41 37 34 43
Wnp-01_B Vlak A 4,50 45 41 38 46
Wnp-01_C Vlak A 7,50 49 46 42 51
Wnp-01_D Vlak A 10,50 52 48 45 53
Wnp-02_A Vlak A 1,50 43 39 36 44

Wnp-02_B Vlak A 4,50 47 43 40 48
Wnp-02_C Vlak A 7,50 51 47 44 52
Wnp-02_D Vlak A 10,50 53 49 46 54
Wnp-03_A Vlak A 1,50 43 39 36 45
Wnp-03_B Vlak A 4,50 45 41 38 47

Wnp-03_C Vlak A 7,50 49 45 42 51
Wnp-03_D Vlak A 10,50 51 47 44 53
Wnp-04_A Vlak A 1,50 46 42 39 47
Wnp-04_B Vlak A 4,50 47 43 40 49
Wnp-04_C Vlak A 7,50 48 44 41 49

Wnp-04_D Vlak A 10,50 48 44 41 50
Wnp-05_A Vlak A 1,50 44 40 37 46
Wnp-05_B Vlak A 4,50 46 42 39 47
Wnp-05_C Vlak A 7,50 47 43 40 48
Wnp-05_D Vlak A 10,50 48 44 41 49

Wnp-06_A Vlak A 1,50 38 34 31 39
Wnp-06_B Vlak A 4,50 40 36 33 41
Wnp-06_C Vlak A 7,50 41 37 34 42
Wnp-06_D Vlak A 10,50 43 39 36 45
Wnp-07_A Vlak A 1,50 29 24 22 30

Wnp-07_B Vlak A 4,50 31 27 24 33
Wnp-07_C Vlak A 7,50 35 31 28 36
Wnp-07_D Vlak A 10,50 40 35 33 41
Wnp-08_A Vlak A 1,50 31 27 24 32
Wnp-08_B Vlak A 4,50 34 29 27 35

Wnp-08_C Vlak A 7,50 37 33 30 39
Wnp-08_D Vlak A 10,50 41 37 34 43
Wnp-09_A Vlak A 1,50 31 27 25 33
Wnp-09_B Vlak A 4,50 34 30 27 36
Wnp-09_C Vlak A 7,50 38 34 31 39

Wnp-09_D Vlak A 10,50 41 37 34 43
Wnp-10_A Vlak A 1,50 34 30 27 35
Wnp-10_B Vlak A 4,50 37 33 30 38
Wnp-10_C Vlak A 7,50 41 37 34 42
Wnp-10_D Vlak A 10,50 44 40 37 45

Wnp-11_A Vlak A 1,50 35 31 28 36
Wnp-11_B Vlak A 4,50 38 34 31 39
Wnp-11_C Vlak A 7,50 42 38 35 43
Wnp-11_D Vlak A 10,50 46 42 39 47
Wnp-12_A Vlak A 1,50 38 34 31 39

Wnp-12_B Vlak A 4,50 41 37 34 42
Wnp-12_C Vlak A 7,50 45 41 38 46
Wnp-12_D Vlak A 10,50 48 45 41 50
Wnp-13_A Vlak B 1,50 42 38 34 43
Wnp-13_B Vlak B 4,50 44 40 37 46

Wnp-13_C Vlak B 7,50 46 42 39 47
Wnp-13_D Vlak B 10,50 47 43 40 49
Wnp-14_A Vlak B 1,50 41 38 34 43
Wnp-14_B Vlak B 4,50 44 40 37 45
Wnp-14_C Vlak B 7,50 46 42 39 47

Wnp-14_D Vlak B 10,50 48 44 41 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:22:15Geomilieu V4.40



Resultaten Rijksweg N9

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg N9
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-15_A Vlak B 1,50 40 36 33 41
Wnp-15_B Vlak B 4,50 42 38 35 44
Wnp-15_C Vlak B 7,50 45 41 38 46
Wnp-15_D Vlak B 10,50 47 43 40 48
Wnp-16_A Vlak B 1,50 43 39 36 45

Wnp-16_B Vlak B 4,50 45 41 38 47
Wnp-16_C Vlak B 7,50 48 44 41 49
Wnp-16_D Vlak B 10,50 50 46 43 51
Wnp-17_A Vlak B 1,50 37 33 30 39
Wnp-17_B Vlak B 4,50 40 36 33 42

Wnp-17_C Vlak B 7,50 44 40 37 46
Wnp-17_D Vlak B 10,50 47 43 40 49
Wnp-18_A Vlak B 1,50 37 33 30 39
Wnp-18_B Vlak B 4,50 40 36 33 42
Wnp-18_C Vlak B 7,50 43 39 36 44

Wnp-18_D Vlak B 10,50 45 41 38 46
Wnp-19_A Vlak B 1,50 35 31 28 36
Wnp-19_B Vlak B 4,50 39 35 32 40
Wnp-19_C Vlak B 7,50 40 37 33 42
Wnp-19_D Vlak B 10,50 43 39 36 44

Wnp-20_A Vlak B 1,50 31 27 24 32
Wnp-20_B Vlak B 4,50 33 29 27 35
Wnp-20_C Vlak B 7,50 35 31 28 37
Wnp-20_D Vlak B 10,50 38 34 31 40
Wnp-21_A Vlak B 1,50 29 24 22 30

Wnp-21_B Vlak B 4,50 31 27 24 33
Wnp-21_C Vlak B 7,50 34 30 27 36
Wnp-21_D Vlak B 10,50 38 34 31 39
Wnp-22_A Vlak B 1,50 29 25 22 30
Wnp-22_B Vlak B 4,50 32 27 25 33

Wnp-22_C Vlak B 7,50 35 31 28 36
Wnp-22_D Vlak B 10,50 39 35 32 41
Wnp-23_A Vlak B 1,50 38 34 31 39
Wnp-23_B Vlak B 4,50 40 36 33 41
Wnp-23_C Vlak B 7,50 41 37 34 42

Wnp-23_D Vlak B 10,50 43 39 36 44
Wnp-24_A Vlak C 1,50 29 25 22 31
Wnp-24_B Vlak C 4,50 32 28 25 33
Wnp-24_C Vlak C 7,50 35 31 28 37
Wnp-24_D Vlak C 10,50 41 37 34 42

Wnp-25_A Vlak C 1,50 33 29 26 34
Wnp-25_B Vlak C 4,50 35 31 28 37
Wnp-25_C Vlak C 7,50 37 33 30 39
Wnp-25_D Vlak C 10,50 41 37 34 42
Wnp-26_A Vlak C 1,50 29 25 22 30

Wnp-26_B Vlak C 4,50 32 28 25 33
Wnp-26_C Vlak C 7,50 34 30 27 35
Wnp-26_D Vlak C 10,50 38 34 31 39
Wnp-27_A Vlak C 1,50 30 26 23 31
Wnp-27_B Vlak C 4,50 33 28 26 34

Wnp-27_C Vlak C 7,50 35 31 28 37
Wnp-27_D Vlak C 10,50 40 36 33 41
Wnp-28_A Vlak D 1,50 29 25 22 31
Wnp-28_B Vlak D 4,50 32 27 25 33
Wnp-28_C Vlak D 7,50 35 31 28 37

Wnp-28_D Vlak D 10,50 40 36 34 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:22:15Geomilieu V4.40



Resultaten Rijksweg N9

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg N9
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-29_A Vlak D 1,50 29 25 23 31
Wnp-29_B Vlak D 4,50 32 28 25 34
Wnp-29_C Vlak D 7,50 36 31 29 37
Wnp-29_D Vlak D 10,50 41 36 34 42
Wnp-30_A Vlak D 1,50 29 25 22 30

Wnp-30_B Vlak D 4,50 32 28 25 33
Wnp-30_C Vlak D 7,50 35 31 28 36
Wnp-30_D Vlak D 10,50 39 35 32 41
Wnp-31_A Vlak D 1,50 29 25 22 31
Wnp-31_B Vlak D 4,50 32 28 25 33

Wnp-31_C Vlak D 7,50 35 30 28 36
Wnp-31_D Vlak D 10,50 39 35 32 41
Wnp-32_A Vlak E 1,50 34 30 27 35
Wnp-32_B Vlak E 4,50 37 33 30 38
Wnp-32_C Vlak E 7,50 39 35 32 41

Wnp-32_D Vlak E 10,50 40 36 33 41
Wnp-33_A Vlak E 1,50 31 26 24 32
Wnp-33_B Vlak E 4,50 33 29 26 35
Wnp-33_C Vlak E 7,50 36 32 29 38
Wnp-33_D Vlak E 10,50 40 36 33 42

Wnp-34_A Vlak E 1,50 31 27 24 32
Wnp-34_B Vlak E 4,50 34 29 27 35
Wnp-34_C Vlak E 7,50 37 32 30 38
Wnp-34_D Vlak E 10,50 42 38 35 43
Wnp-35_A Vlak E 1,50 32 27 25 33

Wnp-35_B Vlak E 4,50 36 32 29 37
Wnp-35_C Vlak E 7,50 39 35 32 40
Wnp-35_D Vlak E 10,50 39 35 32 41
Wnp-36_A Vlak F 1,50 31 27 24 33
Wnp-36_B Vlak F 4,50 34 30 27 35

Wnp-36_C Vlak F 7,50 37 33 30 38
Wnp-36_D Vlak F 10,50 41 37 35 43
Wnp-37_A Vlak F 1,50 29 25 22 30
Wnp-37_B Vlak F 4,50 32 28 25 33
Wnp-37_C Vlak F 7,50 35 30 28 36

Wnp-37_D Vlak F 10,50 39 35 32 40
Wnp-38_A Vlak F 1,50 31 27 24 32
Wnp-38_B Vlak F 4,50 35 31 28 37
Wnp-38_C Vlak F 7,50 38 34 31 39
Wnp-38_D Vlak F 10,50 39 35 32 40

Wnp-39_A Vlak F 1,50 31 27 24 33
Wnp-39_B Vlak F 4,50 35 31 28 36
Wnp-39_C Vlak F 7,50 38 34 31 39
Wnp-39_D Vlak F 10,50 38 34 31 40
Wnp-40_A Vlak G 1,50 30 25 23 31

Wnp-40_B Vlak G 4,50 33 28 26 34
Wnp-40_C Vlak G 7,50 36 32 29 37
Wnp-40_D Vlak G 10,50 40 36 33 42
Wnp-41_A Vlak G 1,50 29 25 22 30
Wnp-41_B Vlak G 4,50 32 28 25 33

Wnp-41_C Vlak G 7,50 35 30 28 36
Wnp-41_D Vlak G 10,50 40 36 33 41
Wnp-42_A Vlak G 1,50 29 24 22 30
Wnp-42_B Vlak G 4,50 32 27 25 33
Wnp-42_C Vlak G 7,50 35 30 28 36

Wnp-42_D Vlak G 10,50 40 36 33 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:22:15Geomilieu V4.40



Resultaten Rijksweg N9

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg N9
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-43_A Vlak G 1,50 28 24 21 30
Wnp-43_B Vlak G 4,50 31 27 24 33
Wnp-43_C Vlak G 7,50 34 30 27 35
Wnp-43_D Vlak G 10,50 39 35 32 40
Wnp-44_A Vlak G 1,50 31 27 24 32

Wnp-44_B Vlak G 4,50 33 29 26 35
Wnp-44_C Vlak G 7,50 35 31 28 36
Wnp-44_D Vlak G 10,50 37 33 30 39
Wnp-45_A Vlak G 1,50 32 27 25 33
Wnp-45_B Vlak G 4,50 35 30 28 36

Wnp-45_C Vlak G 7,50 37 33 30 38
Wnp-45_D Vlak G 10,50 39 35 32 41
Wnp-46_A Vlak G 1,50 28 24 21 29
Wnp-46_B Vlak G 4,50 30 26 23 31
Wnp-46_C Vlak G 7,50 33 28 26 34

Wnp-46_D Vlak G 10,50 38 33 31 39
Wnp-47_A Vlak G 1,50 30 26 23 32
Wnp-47_B Vlak G 4,50 34 30 27 35
Wnp-47_C Vlak G 7,50 36 32 29 37
Wnp-47_D Vlak G 10,50 39 35 32 41

Wnp-48_A Vlak H 1,50 29 24 22 30
Wnp-48_B Vlak H 4,50 31 27 24 33
Wnp-48_C Vlak H 7,50 35 31 28 37
Wnp-48_D Vlak H 10,50 40 35 33 41
Wnp-49_A Vlak H 1,50 35 31 28 36

Wnp-49_B Vlak H 4,50 38 34 31 39
Wnp-49_C Vlak H 7,50 39 35 32 40
Wnp-49_D Vlak H 10,50 40 36 33 42
Wnp-50_A Vlak H 1,50 34 30 27 35
Wnp-50_B Vlak H 4,50 36 32 29 38

Wnp-50_C Vlak H 7,50 37 33 30 38
Wnp-50_D Vlak H 10,50 38 34 31 40
Wnp-51_A Vlak H 1,50 35 31 28 36
Wnp-51_B Vlak H 4,50 37 33 30 39
Wnp-51_C Vlak H 7,50 38 34 31 40

Wnp-51_D Vlak H 10,50 39 35 32 41
Wnp-52_A Vlak H 1,50 33 30 26 35
Wnp-52_B Vlak H 4,50 36 32 29 37
Wnp-52_C Vlak H 7,50 36 32 29 38
Wnp-52_D Vlak H 10,50 37 33 30 38

Wnp-53_A Vlak H 1,50 28 24 21 30
Wnp-53_B Vlak H 4,50 31 27 24 33
Wnp-53_C Vlak H 7,50 34 30 27 36
Wnp-53_D Vlak H 10,50 39 35 32 40
Wnp-54_A Vlak H 1,50 28 24 22 30

Wnp-54_B Vlak H 4,50 31 27 24 33
Wnp-54_C Vlak H 7,50 34 30 27 35
Wnp-54_D Vlak H 10,50 39 35 32 40
Wnp-55_A Vlak H 1,50 28 24 21 30
Wnp-55_B Vlak H 4,50 31 27 24 32

Wnp-55_C Vlak H 7,50 34 30 27 35
Wnp-55_D Vlak H 10,50 39 35 32 40
Wnp-56_A Vlak H 1,50 29 25 22 31
Wnp-56_B Vlak H 4,50 32 28 25 34
Wnp-56_C Vlak H 7,50 35 31 28 36

Wnp-56_D Vlak H 10,50 40 36 33 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:22:15Geomilieu V4.40



Resultaten Rijksweg N9

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg N9
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-57_A Vlak I 1,50 34 30 27 35
Wnp-57_B Vlak I 4,50 36 32 29 38
Wnp-57_C Vlak I 7,50 37 33 30 38
Wnp-57_D Vlak I 10,50 37 33 30 39
Wnp-58_A Vlak I 1,50 30 27 24 32

Wnp-58_B Vlak I 4,50 34 30 27 35
Wnp-58_C Vlak I 7,50 33 29 26 34
Wnp-58_D Vlak I 10,50 34 31 28 36
Wnp-59_A Vlak I 1,50 29 25 22 31
Wnp-59_B Vlak I 4,50 32 28 25 33

Wnp-59_C Vlak I 7,50 31 27 24 32
Wnp-59_D Vlak I 10,50 30 25 23 31
Wnp-60_A Vlak I 1,50 28 24 22 30
Wnp-60_B Vlak I 4,50 31 27 24 32
Wnp-60_C Vlak I 7,50 31 27 25 33

Wnp-60_D Vlak I 10,50 29 25 22 30
Wnp-61_A Vlak I 1,50 32 28 25 34
Wnp-61_B Vlak I 4,50 36 32 29 38
Wnp-61_C Vlak I 7,50 37 33 30 39
Wnp-61_D Vlak I 10,50 37 33 30 39

Wnp-62_A Vlak I 1,50 29 25 22 31
Wnp-62_B Vlak I 4,50 32 28 25 33
Wnp-62_C Vlak I 7,50 34 29 27 35
Wnp-62_D Vlak I 10,50 37 33 30 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:22:15Geomilieu V4.40



 

Rho Adviseurs B.V.      2017.00.58 
vestiging Rotterdam 

Bijlage  3 Resultaten niet gezoneerde wegen  1 



Resultaten Korte Bosweg 30 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-01_A Vlak A 1,50 8 5 -1 9
Wnp-01_B Vlak A 4,50 10 7 1 11
Wnp-01_C Vlak A 7,50 12 9 3 13
Wnp-01_D Vlak A 10,50 8 5 -1 8
Wnp-02_A Vlak A 1,50 7 4 -2 8

Wnp-02_B Vlak A 4,50 8 5 -1 9
Wnp-02_C Vlak A 7,50 11 8 2 12
Wnp-02_D Vlak A 10,50 5 1 -4 5
Wnp-03_A Vlak A 1,50 6 2 -3 6
Wnp-03_B Vlak A 4,50 8 4 -2 8

Wnp-03_C Vlak A 7,50 9 6 0 10
Wnp-03_D Vlak A 10,50 -2 -5 -11 -1
Wnp-04_A Vlak A 1,50 7 3 -2 7
Wnp-04_B Vlak A 4,50 8 5 -1 9
Wnp-04_C Vlak A 7,50 11 8 2 12

Wnp-04_D Vlak A 10,50 15 12 6 16
Wnp-05_A Vlak A 1,50 2 -2 -7 2
Wnp-05_B Vlak A 4,50 2 -2 -8 2
Wnp-05_C Vlak A 7,50 3 0 -6 4
Wnp-05_D Vlak A 10,50 -- -- -- --

Wnp-06_A Vlak A 1,50 18 15 9 19
Wnp-06_B Vlak A 4,50 19 16 10 19
Wnp-06_C Vlak A 7,50 19 16 10 20
Wnp-06_D Vlak A 10,50 20 16 10 20
Wnp-07_A Vlak A 1,50 11 7 2 11

Wnp-07_B Vlak A 4,50 13 9 3 13
Wnp-07_C Vlak A 7,50 15 12 6 16
Wnp-07_D Vlak A 10,50 20 16 10 20
Wnp-08_A Vlak A 1,50 14 11 5 15
Wnp-08_B Vlak A 4,50 16 13 7 17

Wnp-08_C Vlak A 7,50 18 14 9 18
Wnp-08_D Vlak A 10,50 20 16 11 20
Wnp-09_A Vlak A 1,50 16 13 7 17
Wnp-09_B Vlak A 4,50 18 15 9 19
Wnp-09_C Vlak A 7,50 20 17 11 21

Wnp-09_D Vlak A 10,50 23 20 14 24
Wnp-10_A Vlak A 1,50 13 10 4 14
Wnp-10_B Vlak A 4,50 15 12 6 16
Wnp-10_C Vlak A 7,50 18 14 9 18
Wnp-10_D Vlak A 10,50 20 17 11 21

Wnp-11_A Vlak A 1,50 10 7 1 11
Wnp-11_B Vlak A 4,50 12 9 3 13
Wnp-11_C Vlak A 7,50 15 12 6 16
Wnp-11_D Vlak A 10,50 18 15 9 19
Wnp-12_A Vlak A 1,50 11 8 2 11

Wnp-12_B Vlak A 4,50 13 9 4 13
Wnp-12_C Vlak A 7,50 16 12 7 16
Wnp-12_D Vlak A 10,50 18 15 9 19
Wnp-13_A Vlak B 1,50 5 2 -4 6
Wnp-13_B Vlak B 4,50 7 4 -2 8

Wnp-13_C Vlak B 7,50 8 5 -1 9
Wnp-13_D Vlak B 10,50 8 4 -1 8
Wnp-14_A Vlak B 1,50 3 0 -6 4
Wnp-14_B Vlak B 4,50 5 1 -4 5
Wnp-14_C Vlak B 7,50 6 3 -3 7

Wnp-14_D Vlak B 10,50 7 4 -2 8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:22:45Geomilieu V4.40



Resultaten Korte Bosweg 30 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-15_A Vlak B 1,50 9 5 0 9
Wnp-15_B Vlak B 4,50 10 7 1 11
Wnp-15_C Vlak B 7,50 12 9 3 13
Wnp-15_D Vlak B 10,50 15 12 6 15
Wnp-16_A Vlak B 1,50 -4 -7 -13 -4

Wnp-16_B Vlak B 4,50 -3 -6 -12 -2
Wnp-16_C Vlak B 7,50 -2 -6 -11 -2
Wnp-16_D Vlak B 10,50 -2 -5 -11 -1
Wnp-17_A Vlak B 1,50 -- -- -- --
Wnp-17_B Vlak B 4,50 -- -- -- --

Wnp-17_C Vlak B 7,50 -- -- -- --
Wnp-17_D Vlak B 10,50 -- -- -- --
Wnp-18_A Vlak B 1,50 -- -- -- --
Wnp-18_B Vlak B 4,50 -- -- -- --
Wnp-18_C Vlak B 7,50 -- -- -- --

Wnp-18_D Vlak B 10,50 -- -- -- --
Wnp-19_A Vlak B 1,50 -- -- -- --
Wnp-19_B Vlak B 4,50 -- -- -- --
Wnp-19_C Vlak B 7,50 -- -- -- --
Wnp-19_D Vlak B 10,50 -- -- -- --

Wnp-20_A Vlak B 1,50 12 8 3 12
Wnp-20_B Vlak B 4,50 14 10 5 14
Wnp-20_C Vlak B 7,50 15 12 6 16
Wnp-20_D Vlak B 10,50 18 15 9 19
Wnp-21_A Vlak B 1,50 14 10 5 14

Wnp-21_B Vlak B 4,50 16 12 7 16
Wnp-21_C Vlak B 7,50 18 14 9 18
Wnp-21_D Vlak B 10,50 19 16 10 20
Wnp-22_A Vlak B 1,50 10 6 1 10
Wnp-22_B Vlak B 4,50 12 8 2 12

Wnp-22_C Vlak B 7,50 14 11 5 14
Wnp-22_D Vlak B 10,50 18 14 9 18
Wnp-23_A Vlak B 1,50 18 14 8 18
Wnp-23_B Vlak B 4,50 19 15 10 19
Wnp-23_C Vlak B 7,50 19 16 10 20

Wnp-23_D Vlak B 10,50 20 17 11 21
Wnp-24_A Vlak C 1,50 9 6 0 10
Wnp-24_B Vlak C 4,50 11 7 2 11
Wnp-24_C Vlak C 7,50 13 9 4 13
Wnp-24_D Vlak C 10,50 16 13 7 17

Wnp-25_A Vlak C 1,50 21 17 11 21
Wnp-25_B Vlak C 4,50 21 18 12 22
Wnp-25_C Vlak C 7,50 22 18 13 22
Wnp-25_D Vlak C 10,50 22 19 13 23
Wnp-26_A Vlak C 1,50 19 15 10 19

Wnp-26_B Vlak C 4,50 20 17 11 21
Wnp-26_C Vlak C 7,50 22 18 12 22
Wnp-26_D Vlak C 10,50 23 20 14 24
Wnp-27_A Vlak C 1,50 15 12 6 16
Wnp-27_B Vlak C 4,50 17 14 8 18

Wnp-27_C Vlak C 7,50 18 15 9 19
Wnp-27_D Vlak C 10,50 20 17 11 21
Wnp-28_A Vlak D 1,50 9 5 0 9
Wnp-28_B Vlak D 4,50 10 7 1 11
Wnp-28_C Vlak D 7,50 13 9 4 13

Wnp-28_D Vlak D 10,50 16 13 7 17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:22:45Geomilieu V4.40



Resultaten Korte Bosweg 30 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-29_A Vlak D 1,50 7 4 -2 8
Wnp-29_B Vlak D 4,50 9 6 0 9
Wnp-29_C Vlak D 7,50 10 7 1 11
Wnp-29_D Vlak D 10,50 12 8 3 12
Wnp-30_A Vlak D 1,50 13 10 4 14

Wnp-30_B Vlak D 4,50 15 12 6 16
Wnp-30_C Vlak D 7,50 17 14 8 18
Wnp-30_D Vlak D 10,50 21 17 11 21
Wnp-31_A Vlak D 1,50 22 19 13 22
Wnp-31_B Vlak D 4,50 23 19 14 23

Wnp-31_C Vlak D 7,50 23 20 14 24
Wnp-31_D Vlak D 10,50 24 20 15 24
Wnp-32_A Vlak E 1,50 25 22 16 26
Wnp-32_B Vlak E 4,50 24 21 15 25
Wnp-32_C Vlak E 7,50 24 21 15 25

Wnp-32_D Vlak E 10,50 25 22 16 26
Wnp-33_A Vlak E 1,50 11 8 2 12
Wnp-33_B Vlak E 4,50 13 10 4 14
Wnp-33_C Vlak E 7,50 15 12 6 16
Wnp-33_D Vlak E 10,50 18 15 9 19

Wnp-34_A Vlak E 1,50 24 21 15 25
Wnp-34_B Vlak E 4,50 24 21 15 25
Wnp-34_C Vlak E 7,50 25 21 16 25
Wnp-34_D Vlak E 10,50 26 23 17 27
Wnp-35_A Vlak E 1,50 31 27 21 31

Wnp-35_B Vlak E 4,50 32 28 22 32
Wnp-35_C Vlak E 7,50 32 29 23 33
Wnp-35_D Vlak E 10,50 33 30 24 34
Wnp-36_A Vlak F 1,50 12 8 3 12
Wnp-36_B Vlak F 4,50 13 10 4 14

Wnp-36_C Vlak F 7,50 15 12 6 16
Wnp-36_D Vlak F 10,50 17 13 8 17
Wnp-37_A Vlak F 1,50 29 26 20 29
Wnp-37_B Vlak F 4,50 30 26 21 30
Wnp-37_C Vlak F 7,50 30 27 21 31

Wnp-37_D Vlak F 10,50 31 28 22 31
Wnp-38_A Vlak F 1,50 35 32 26 36
Wnp-38_B Vlak F 4,50 36 33 27 37
Wnp-38_C Vlak F 7,50 37 34 28 38
Wnp-38_D Vlak F 10,50 38 35 29 39

Wnp-39_A Vlak F 1,50 29 26 20 30
Wnp-39_B Vlak F 4,50 30 27 21 31
Wnp-39_C Vlak F 7,50 31 28 22 32
Wnp-39_D Vlak F 10,50 32 29 23 33
Wnp-40_A Vlak G 1,50 12 8 3 12

Wnp-40_B Vlak G 4,50 13 10 4 14
Wnp-40_C Vlak G 7,50 16 12 7 16
Wnp-40_D Vlak G 10,50 18 15 9 19
Wnp-41_A Vlak G 1,50 10 6 0 10
Wnp-41_B Vlak G 4,50 11 8 2 12

Wnp-41_C Vlak G 7,50 13 9 4 13
Wnp-41_D Vlak G 10,50 15 11 6 15
Wnp-42_A Vlak G 1,50 13 10 4 14
Wnp-42_B Vlak G 4,50 15 11 5 15
Wnp-42_C Vlak G 7,50 16 13 7 17

Wnp-42_D Vlak G 10,50 18 15 9 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Korte Bosweg 30 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-43_A Vlak G 1,50 15 12 6 16
Wnp-43_B Vlak G 4,50 17 14 8 18
Wnp-43_C Vlak G 7,50 19 16 10 20
Wnp-43_D Vlak G 10,50 21 18 12 22
Wnp-44_A Vlak G 1,50 24 21 15 25

Wnp-44_B Vlak G 4,50 27 24 18 28
Wnp-44_C Vlak G 7,50 29 26 20 30
Wnp-44_D Vlak G 10,50 30 27 21 31
Wnp-45_A Vlak G 1,50 36 33 27 37
Wnp-45_B Vlak G 4,50 37 34 28 38

Wnp-45_C Vlak G 7,50 38 35 29 39
Wnp-45_D Vlak G 10,50 39 36 30 40
Wnp-46_A Vlak G 1,50 30 26 21 30
Wnp-46_B Vlak G 4,50 30 27 21 31
Wnp-46_C Vlak G 7,50 31 28 22 32

Wnp-46_D Vlak G 10,50 32 29 23 32
Wnp-47_A Vlak G 1,50 26 23 17 27
Wnp-47_B Vlak G 4,50 27 24 18 27
Wnp-47_C Vlak G 7,50 27 24 18 28
Wnp-47_D Vlak G 10,50 28 25 19 29

Wnp-48_A Vlak H 1,50 11 8 2 12
Wnp-48_B Vlak H 4,50 13 10 4 14
Wnp-48_C Vlak H 7,50 15 12 6 16
Wnp-48_D Vlak H 10,50 17 14 8 18
Wnp-49_A Vlak H 1,50 -- -- -- --

Wnp-49_B Vlak H 4,50 -- -- -- --
Wnp-49_C Vlak H 7,50 -- -- -- --
Wnp-49_D Vlak H 10,50 -- -- -- --
Wnp-50_A Vlak H 1,50 -- -- -- --
Wnp-50_B Vlak H 4,50 -- -- -- --

Wnp-50_C Vlak H 7,50 -- -- -- --
Wnp-50_D Vlak H 10,50 -- -- -- --
Wnp-51_A Vlak H 1,50 9 6 0 10
Wnp-51_B Vlak H 4,50 11 7 2 11
Wnp-51_C Vlak H 7,50 11 8 2 12

Wnp-51_D Vlak H 10,50 12 8 3 12
Wnp-52_A Vlak H 1,50 13 10 4 14
Wnp-52_B Vlak H 4,50 15 12 6 16
Wnp-52_C Vlak H 7,50 16 13 7 17
Wnp-52_D Vlak H 10,50 17 14 8 18

Wnp-53_A Vlak H 1,50 19 15 10 19
Wnp-53_B Vlak H 4,50 21 17 12 21
Wnp-53_C Vlak H 7,50 23 20 14 24
Wnp-53_D Vlak H 10,50 26 22 17 26
Wnp-54_A Vlak H 1,50 17 14 8 18

Wnp-54_B Vlak H 4,50 19 15 10 19
Wnp-54_C Vlak H 7,50 21 18 12 22
Wnp-54_D Vlak H 10,50 24 21 15 25
Wnp-55_A Vlak H 1,50 16 13 7 17
Wnp-55_B Vlak H 4,50 18 14 9 18

Wnp-55_C Vlak H 7,50 20 17 11 21
Wnp-55_D Vlak H 10,50 23 20 14 24
Wnp-56_A Vlak H 1,50 16 12 6 16
Wnp-56_B Vlak H 4,50 17 14 8 18
Wnp-56_C Vlak H 7,50 20 16 11 20

Wnp-56_D Vlak H 10,50 22 18 13 22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Korte Bosweg 30 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Korte Bosweg 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-57_A Vlak I 1,50 15 12 6 16
Wnp-57_B Vlak I 4,50 16 13 7 17
Wnp-57_C Vlak I 7,50 14 11 5 15
Wnp-57_D Vlak I 10,50 2 -1 -7 3
Wnp-58_A Vlak I 1,50 46 42 37 46

Wnp-58_B Vlak I 4,50 47 44 38 48
Wnp-58_C Vlak I 7,50 47 44 38 48
Wnp-58_D Vlak I 10,50 47 44 38 48
Wnp-59_A Vlak I 1,50 52 48 43 52
Wnp-59_B Vlak I 4,50 52 49 43 53

Wnp-59_C Vlak I 7,50 52 48 43 52
Wnp-59_D Vlak I 10,50 51 48 42 52
Wnp-60_A Vlak I 1,50 52 49 43 53
Wnp-60_B Vlak I 4,50 53 50 44 53
Wnp-60_C Vlak I 7,50 53 49 44 53

Wnp-60_D Vlak I 10,50 52 49 43 53
Wnp-61_A Vlak I 1,50 44 41 35 45
Wnp-61_B Vlak I 4,50 46 43 37 47
Wnp-61_C Vlak I 7,50 46 43 37 47
Wnp-61_D Vlak I 10,50 47 43 38 47

Wnp-62_A Vlak I 1,50 20 17 11 21
Wnp-62_B Vlak I 4,50 22 19 13 23
Wnp-62_C Vlak I 7,50 25 22 16 26
Wnp-62_D Vlak I 10,50 29 25 19 29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-01_A Vlak A 1,50 41 37 34 43
Wnp-01_B Vlak A 4,50 45 41 38 46
Wnp-01_C Vlak A 7,50 49 46 42 51
Wnp-01_D Vlak A 10,50 52 48 45 53
Wnp-02_A Vlak A 1,50 43 39 36 44

Wnp-02_B Vlak A 4,50 47 43 40 48
Wnp-02_C Vlak A 7,50 51 47 44 52
Wnp-02_D Vlak A 10,50 53 49 46 54
Wnp-03_A Vlak A 1,50 43 39 36 45
Wnp-03_B Vlak A 4,50 45 41 38 47

Wnp-03_C Vlak A 7,50 49 45 42 51
Wnp-03_D Vlak A 10,50 51 47 44 53
Wnp-04_A Vlak A 1,50 46 42 39 47
Wnp-04_B Vlak A 4,50 47 43 40 49
Wnp-04_C Vlak A 7,50 48 44 41 49

Wnp-04_D Vlak A 10,50 48 45 41 50
Wnp-05_A Vlak A 1,50 44 40 37 46
Wnp-05_B Vlak A 4,50 46 42 39 47
Wnp-05_C Vlak A 7,50 47 43 40 48
Wnp-05_D Vlak A 10,50 48 44 41 49

Wnp-06_A Vlak A 1,50 38 34 31 39
Wnp-06_B Vlak A 4,50 40 36 33 41
Wnp-06_C Vlak A 7,50 41 37 34 43
Wnp-06_D Vlak A 10,50 44 40 37 45
Wnp-07_A Vlak A 1,50 29 25 23 31

Wnp-07_B Vlak A 4,50 32 28 25 33
Wnp-07_C Vlak A 7,50 35 31 29 37
Wnp-07_D Vlak A 10,50 40 36 33 41
Wnp-08_A Vlak A 1,50 31 27 25 33
Wnp-08_B Vlak A 4,50 34 30 28 36

Wnp-08_C Vlak A 7,50 38 33 31 39
Wnp-08_D Vlak A 10,50 41 37 34 43
Wnp-09_A Vlak A 1,50 33 28 26 34
Wnp-09_B Vlak A 4,50 35 31 29 37
Wnp-09_C Vlak A 7,50 38 34 32 40

Wnp-09_D Vlak A 10,50 42 38 35 43
Wnp-10_A Vlak A 1,50 34 30 27 35
Wnp-10_B Vlak A 4,50 37 33 30 39
Wnp-10_C Vlak A 7,50 41 37 34 43
Wnp-10_D Vlak A 10,50 44 40 37 45

Wnp-11_A Vlak A 1,50 35 31 28 37
Wnp-11_B Vlak A 4,50 38 34 31 39
Wnp-11_C Vlak A 7,50 42 38 35 43
Wnp-11_D Vlak A 10,50 46 42 39 47
Wnp-12_A Vlak A 1,50 38 34 31 39

Wnp-12_B Vlak A 4,50 41 37 34 42
Wnp-12_C Vlak A 7,50 45 41 38 46
Wnp-12_D Vlak A 10,50 48 45 41 50
Wnp-13_A Vlak B 1,50 42 38 35 43
Wnp-13_B Vlak B 4,50 44 40 37 46

Wnp-13_C Vlak B 7,50 46 42 39 47
Wnp-13_D Vlak B 10,50 47 43 40 49
Wnp-14_A Vlak B 1,50 41 38 34 43
Wnp-14_B Vlak B 4,50 44 40 37 45
Wnp-14_C Vlak B 7,50 46 42 39 47

Wnp-14_D Vlak B 10,50 48 44 41 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-15_A Vlak B 1,50 40 36 33 41
Wnp-15_B Vlak B 4,50 42 38 35 44
Wnp-15_C Vlak B 7,50 45 41 38 47
Wnp-15_D Vlak B 10,50 47 43 40 49
Wnp-16_A Vlak B 1,50 45 41 39 47

Wnp-16_B Vlak B 4,50 47 43 41 49
Wnp-16_C Vlak B 7,50 49 45 43 51
Wnp-16_D Vlak B 10,50 51 47 44 52
Wnp-17_A Vlak B 1,50 54 49 49 56
Wnp-17_B Vlak B 4,50 56 51 51 58

Wnp-17_C Vlak B 7,50 56 51 51 58
Wnp-17_D Vlak B 10,50 56 52 51 58
Wnp-18_A Vlak B 1,50 53 48 48 55
Wnp-18_B Vlak B 4,50 55 50 50 57
Wnp-18_C Vlak B 7,50 55 50 50 57

Wnp-18_D Vlak B 10,50 55 51 50 57
Wnp-19_A Vlak B 1,50 52 47 47 54
Wnp-19_B Vlak B 4,50 54 49 49 56
Wnp-19_C Vlak B 7,50 55 50 49 57
Wnp-19_D Vlak B 10,50 55 50 49 57

Wnp-20_A Vlak B 1,50 45 40 40 47
Wnp-20_B Vlak B 4,50 47 42 42 49
Wnp-20_C Vlak B 7,50 48 43 43 50
Wnp-20_D Vlak B 10,50 48 44 43 51
Wnp-21_A Vlak B 1,50 30 25 23 31

Wnp-21_B Vlak B 4,50 32 28 26 34
Wnp-21_C Vlak B 7,50 35 31 28 37
Wnp-21_D Vlak B 10,50 38 34 32 40
Wnp-22_A Vlak B 1,50 30 25 23 31
Wnp-22_B Vlak B 4,50 32 28 26 34

Wnp-22_C Vlak B 7,50 36 31 29 37
Wnp-22_D Vlak B 10,50 40 36 33 41
Wnp-23_A Vlak B 1,50 38 34 31 39
Wnp-23_B Vlak B 4,50 40 36 33 41
Wnp-23_C Vlak B 7,50 41 37 34 42

Wnp-23_D Vlak B 10,50 43 39 36 44
Wnp-24_A Vlak C 1,50 30 26 23 31
Wnp-24_B Vlak C 4,50 32 28 26 34
Wnp-24_C Vlak C 7,50 36 31 29 37
Wnp-24_D Vlak C 10,50 41 37 34 42

Wnp-25_A Vlak C 1,50 34 30 27 35
Wnp-25_B Vlak C 4,50 36 32 29 37
Wnp-25_C Vlak C 7,50 38 34 31 39
Wnp-25_D Vlak C 10,50 41 37 34 42
Wnp-26_A Vlak C 1,50 33 29 27 35

Wnp-26_B Vlak C 4,50 35 31 29 37
Wnp-26_C Vlak C 7,50 37 32 30 38
Wnp-26_D Vlak C 10,50 39 35 33 41
Wnp-27_A Vlak C 1,50 30 26 23 32
Wnp-27_B Vlak C 4,50 33 29 26 34

Wnp-27_C Vlak C 7,50 36 31 29 37
Wnp-27_D Vlak C 10,50 40 36 33 41
Wnp-28_A Vlak D 1,50 30 26 23 31
Wnp-28_B Vlak D 4,50 32 28 26 34
Wnp-28_C Vlak D 7,50 36 31 29 37

Wnp-28_D Vlak D 10,50 41 37 34 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-29_A Vlak D 1,50 31 26 25 33
Wnp-29_B Vlak D 4,50 34 29 27 35
Wnp-29_C Vlak D 7,50 37 32 30 38
Wnp-29_D Vlak D 10,50 41 37 34 43
Wnp-30_A Vlak D 1,50 36 31 31 38

Wnp-30_B Vlak D 4,50 38 33 32 40
Wnp-30_C Vlak D 7,50 39 35 34 41
Wnp-30_D Vlak D 10,50 42 37 36 44
Wnp-31_A Vlak D 1,50 30 26 23 32
Wnp-31_B Vlak D 4,50 33 29 26 34

Wnp-31_C Vlak D 7,50 35 31 28 37
Wnp-31_D Vlak D 10,50 39 35 33 41
Wnp-32_A Vlak E 1,50 34 31 27 36
Wnp-32_B Vlak E 4,50 37 33 30 38
Wnp-32_C Vlak E 7,50 39 36 33 41

Wnp-32_D Vlak E 10,50 40 36 33 42
Wnp-33_A Vlak E 1,50 32 27 25 33
Wnp-33_B Vlak E 4,50 34 30 28 36
Wnp-33_C Vlak E 7,50 37 33 30 38
Wnp-33_D Vlak E 10,50 41 37 34 42

Wnp-34_A Vlak E 1,50 32 28 25 34
Wnp-34_B Vlak E 4,50 35 31 28 36
Wnp-34_C Vlak E 7,50 37 33 30 39
Wnp-34_D Vlak E 10,50 42 38 35 43
Wnp-35_A Vlak E 1,50 34 31 27 36

Wnp-35_B Vlak E 4,50 37 34 30 39
Wnp-35_C Vlak E 7,50 40 36 32 41
Wnp-35_D Vlak E 10,50 40 37 33 42
Wnp-36_A Vlak F 1,50 32 28 25 33
Wnp-36_B Vlak F 4,50 35 30 28 36

Wnp-36_C Vlak F 7,50 37 33 30 39
Wnp-36_D Vlak F 10,50 42 38 35 43
Wnp-37_A Vlak F 1,50 32 29 25 34
Wnp-37_B Vlak F 4,50 34 30 27 36
Wnp-37_C Vlak F 7,50 37 33 30 38

Wnp-37_D Vlak F 10,50 40 36 33 41
Wnp-38_A Vlak F 1,50 37 34 29 38
Wnp-38_B Vlak F 4,50 39 36 32 40
Wnp-38_C Vlak F 7,50 41 37 33 42
Wnp-38_D Vlak F 10,50 42 38 34 43

Wnp-39_A Vlak F 1,50 34 30 26 35
Wnp-39_B Vlak F 4,50 36 33 29 38
Wnp-39_C Vlak F 7,50 39 35 31 40
Wnp-39_D Vlak F 10,50 39 36 32 41
Wnp-40_A Vlak G 1,50 36 32 31 38

Wnp-40_B Vlak G 4,50 38 33 32 40
Wnp-40_C Vlak G 7,50 40 35 34 42
Wnp-40_D Vlak G 10,50 42 38 36 44
Wnp-41_A Vlak G 1,50 31 26 24 32
Wnp-41_B Vlak G 4,50 33 29 27 35

Wnp-41_C Vlak G 7,50 36 32 30 38
Wnp-41_D Vlak G 10,50 41 37 34 42
Wnp-42_A Vlak G 1,50 30 26 24 32
Wnp-42_B Vlak G 4,50 33 29 27 35
Wnp-42_C Vlak G 7,50 36 32 30 38

Wnp-42_D Vlak G 10,50 40 36 34 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-43_A Vlak G 1,50 30 26 24 32
Wnp-43_B Vlak G 4,50 33 29 27 35
Wnp-43_C Vlak G 7,50 36 32 30 38
Wnp-43_D Vlak G 10,50 40 36 33 41
Wnp-44_A Vlak G 1,50 33 29 26 34

Wnp-44_B Vlak G 4,50 36 32 29 37
Wnp-44_C Vlak G 7,50 37 33 30 39
Wnp-44_D Vlak G 10,50 40 35 33 41
Wnp-45_A Vlak G 1,50 38 34 29 39
Wnp-45_B Vlak G 4,50 39 36 31 40

Wnp-45_C Vlak G 7,50 41 37 33 42
Wnp-45_D Vlak G 10,50 42 39 34 43
Wnp-46_A Vlak G 1,50 32 28 24 33
Wnp-46_B Vlak G 4,50 34 30 26 35
Wnp-46_C Vlak G 7,50 35 31 28 37

Wnp-46_D Vlak G 10,50 39 35 32 40
Wnp-47_A Vlak G 1,50 32 28 25 33
Wnp-47_B Vlak G 4,50 35 31 28 36
Wnp-47_C Vlak G 7,50 36 32 29 38
Wnp-47_D Vlak G 10,50 40 36 33 41

Wnp-48_A Vlak H 1,50 45 40 40 47
Wnp-48_B Vlak H 4,50 47 42 41 49
Wnp-48_C Vlak H 7,50 48 43 42 50
Wnp-48_D Vlak H 10,50 48 44 43 50
Wnp-49_A Vlak H 1,50 52 48 47 55

Wnp-49_B Vlak H 4,50 54 49 49 56
Wnp-49_C Vlak H 7,50 55 50 49 57
Wnp-49_D Vlak H 10,50 55 50 49 57
Wnp-50_A Vlak H 1,50 51 46 46 53
Wnp-50_B Vlak H 4,50 53 48 48 55

Wnp-50_C Vlak H 7,50 54 49 48 56
Wnp-50_D Vlak H 10,50 54 49 48 56
Wnp-51_A Vlak H 1,50 52 47 46 54
Wnp-51_B Vlak H 4,50 54 49 48 56
Wnp-51_C Vlak H 7,50 54 49 49 56

Wnp-51_D Vlak H 10,50 54 49 49 56
Wnp-52_A Vlak H 1,50 53 48 48 55
Wnp-52_B Vlak H 4,50 55 50 50 57
Wnp-52_C Vlak H 7,50 55 50 50 57
Wnp-52_D Vlak H 10,50 55 50 50 57

Wnp-53_A Vlak H 1,50 30 26 24 32
Wnp-53_B Vlak H 4,50 33 29 26 34
Wnp-53_C Vlak H 7,50 36 31 29 37
Wnp-53_D Vlak H 10,50 40 36 33 41
Wnp-54_A Vlak H 1,50 30 26 24 32

Wnp-54_B Vlak H 4,50 33 29 26 34
Wnp-54_C Vlak H 7,50 35 31 29 37
Wnp-54_D Vlak H 10,50 40 36 33 41
Wnp-55_A Vlak H 1,50 30 25 23 31
Wnp-55_B Vlak H 4,50 32 28 26 34

Wnp-55_C Vlak H 7,50 35 31 29 37
Wnp-55_D Vlak H 10,50 39 35 33 41
Wnp-56_A Vlak H 1,50 31 26 24 32
Wnp-56_B Vlak H 4,50 33 29 27 35
Wnp-56_C Vlak H 7,50 36 32 29 37

Wnp-56_D Vlak H 10,50 40 36 33 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:23:14Geomilieu V4.40



Resultaten Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Contouren 1,5 meter

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Wnp-57_A Vlak I 1,50 58 53 53 60
Wnp-57_B Vlak I 4,50 59 54 53 61
Wnp-57_C Vlak I 7,50 59 54 53 61
Wnp-57_D Vlak I 10,50 58 54 53 60
Wnp-58_A Vlak I 1,50 59 56 52 61

Wnp-58_B Vlak I 4,50 60 56 53 61
Wnp-58_C Vlak I 7,50 60 56 53 61
Wnp-58_D Vlak I 10,50 60 56 53 61
Wnp-59_A Vlak I 1,50 56 52 48 57
Wnp-59_B Vlak I 4,50 57 53 49 58

Wnp-59_C Vlak I 7,50 57 53 50 58
Wnp-59_D Vlak I 10,50 57 53 50 58
Wnp-60_A Vlak I 1,50 54 51 46 55
Wnp-60_B Vlak I 4,50 55 51 47 56
Wnp-60_C Vlak I 7,50 55 52 48 57

Wnp-60_D Vlak I 10,50 55 52 48 57
Wnp-61_A Vlak I 1,50 44 41 36 45
Wnp-61_B Vlak I 4,50 47 43 38 47
Wnp-61_C Vlak I 7,50 47 44 38 48
Wnp-61_D Vlak I 10,50 47 44 39 48

Wnp-62_A Vlak I 1,50 31 27 24 32
Wnp-62_B Vlak I 4,50 33 29 26 35
Wnp-62_C Vlak I 7,50 35 31 29 37
Wnp-62_D Vlak I 10,50 39 35 32 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-7-2018 16:23:14Geomilieu V4.40
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
VOF Bouwfonds & Kuin Vastgoedontwikkeling heeft aan Grontmij Nederland BV opdracht ver-
leend voor het uitvoeren van een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO) ten be-
hoeve van plangebied ’t Zand Noord in de gemeente Zijpe. Het totale plangebied heeft een op-
pervlakte van circa 12 hectare, daarvan is circa 1,5 hectare onderzocht. De locatie van het 
plangebied wordt weergegeven in bijlage 1. 
 
1.2 Aanleiding 
Het IVO is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanprocedure. De opdrachtgever is 
van plan in het plangebied woningen te realiseren. De bodemingrepen die gepaard gaan met de 
geplande bouw zullen eventueel aanwezige archeologische resten in de bodem verstoren en/of 
vernietigen. Derhalve dienen de archeologische waarden binnen het plangebied in kaart te wor-
den gebracht. 
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek zal een nader advies worden gegeven met be-
trekking tot de noodzaak van eventueel archeologisch vervolgonderzoek en, indien dit het geval 
is, uit welke stappen dit zou moeten bestaan. Dit advies dient te worden voorgelegd aan de be-
voegde overheid. 
 
1.3 Archeologische verwachting 
Voorafgaand aan het IVO is reeds een bureauonderzoek uitgevoerd, waaruit de volgende ar-
cheologische verwachting naar voren is gekomen1. 
Het plangebied heeft volgens de archeologische verwachtingskaart IKAW een lage trefkans 
voor archeologische resten. Na het raadplegen van aanvullende bronnen wordt de verwachting 
gespecificeerd. Het gedeelte van het plangebied dat aan de Korte Bosweg grenst, een band 
van 50 m breed, heeft een hoge verwachting voor het aantreffen van bewoningsresten uit de 
17e eeuw en later. De resten worden verwacht aan het maaiveld en bestaan uit puinconcentra-
ties, misschien funderingsresten en losse vondsten.  
 

                                                                  
1 L. Soetens, 2008. Archeologisch onderzoek ’t Zand Noord, gemeente Zijpe, Bureauonderzoek. 
Grontmij Archeologische Rapporten 616. 



 
 

2 Veldonderzoek 

2.1 Werkwijze 
Het veldwerk voor het inventariserende veldonderzoek is verricht op 17 december 2008 door 
een KNA-archeoloog en een veldbodemkundig karteerder. Hierbij zijn 14 handmatige grondbo-
ringen verricht met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boringen zijn 
uitgevoerd tot een maximale diepte van 1,40 m beneden maaiveld. 
 
De opgeboorde grond is onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals 
verbrand of bewerkt vuursteen, houtskool, verbrand bot, aardewerk. Verder is gekeken naar 
bodemverkleuringen die zouden kunnen wijzen op mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen. Re-
levante lagen zijn gezeefd op een 4 mm zeef. De boorprofielen zijn beschreven conform 
NEN5104 en de STIBOKA legenda. De boorpunten zijn ingemeten met behulp van DGPS en de 
hoogte van het maaiveld ter plaatse van de boringen is bepaald ten opzichte van NAP. 
 
2.2 Bodem 
De bodem in het plangebied bestaat uit matig fijn tot matig grof kleiarm zand. In enkele borin-
gen begint op een diepte van circa 0,8 m lichte tot zware zavel. In de zandlagen zitten veel 
schelpresten. In boring 19 is op een diepte van 0,80-1,0 m een verspoelde veenlaag aangetrof-
fen en in boringen 22 tot en met 24 zit ongeveer op dezelfde diepte ook een laag met veel ver-
spoelde plantenresten.  
 
2.3 Oppervlaktekartering 
Het plangebied was in gebruik geweest als akker, waardoor het maaiveld goed geïnspecteerd 
kon worden op vondst- of puinconcentraties. Er is echter niets aangetroffen dat op een archeo-
logische vindplaats kan duiden.  
 
2.4 Archeologie 
Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
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3 Evaluatie 

3.1 Conclusie 
In opdracht van VOF Bouwfonds & Kuin Vastgoedontwikkeling heeft Grontmij een archeolo-
gisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie ’t Zand Noord. Het onderzoek heeft bestaan uit een 
inventariserend veldonderzoek (IVO). 
 
Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in het plangebied voornamelijk bestaat uit klei-
arm zand. Er zijn tijdens het veld onderzoek geen archeologische indicatoren waargenomen. 
 
3.2 Aanbeveling 
Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt voor het plangebied 
geen vervolgonderzoek aanbevolen. De voorgenomen bodemingrepen kunnen zonder archeo-
logisch voorbehoud worden uitgevoerd. 
 
Het onderzoek is overeenkomstig de provinciale richtlijnen gebaseerd op een steekproef. Indien 
tijdens de uitvoering van graafwerkzaamheden alsnog archeologische resten worden aangetrof-
fen, dient direct contact opgenomen te worden met de bevoegde overheid. 
 
Er wordt geadviseerd met betrekking tot de resultaten van het onderzoek en deze aanbeveling 
contact op te nemen met de bevoegde overheid. 
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Projectnummer Datum Bijlage Formaat GAR-nummer CIS-code Getekend Controle Accoord Schaal 

DR 243383 20-01-09 1 A4 736 27916 LS LS JJH 1:25.000 
Project 

’t Zand Noord 
Opdrachtgever 
VOF Bouwfonds & Kuin Vastgoedontwikkeling 
Onderdeel 

Locatie plangebied 

Noord Postbus 29, 9400 AA Assen, T +31 592 33 88 99, F +31 592 33 06 67 

  
bron:       

Plangebied
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Locatie boringen 
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Document Archeologisch Advies 

Plangebied Bestemmingsplan ’t Zand Noord, ‘t Zand, gemeente Schagen  

Adviesnummer 17153 

Opsteller(s) C.M. Soonius (regio archeoloog) 

Datum 30-08-2017 

 

Advies Vrijgeven fase 1  

 

 

Vervolgtraject Indien voor het terrein ten noordoosten van fase 1 een bestemmingsplan wordt 

vervaardigd aanvullend onderzoek verrichten naar de aanwezige archeologische 

resten ter plaatse van de historische huisplaats/boerderij langs de Korte Bosweg.  

Inpassing van dit perceel in toekomstige planvorming verdient de voorkeur 

Archeologisch Advies 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Schagen (Bart Jan Odie) is gekeken naar het aspect archeologie met 

betrekking tot het bestemmingsplan ’t Zand-Noord in ’t Zand, gemeente Schagen.1 

 

De teksten met betrekking tot archeologie zijn beoordeeld. Daarna wordt op basis van deze 

beoordeling wordt voor een aantal alinea’s een nieuw tekstvoorstel gedaan in deze tekst.  

 

Pagina 19.  

Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Schagen 2009. Als hier het SCENH-rapport 104 wordt 

bedoeld is dit geen correcte verwijzing. Deze nota gaat over de voormalige gemeente Schagen, 

terwijl onderhavig plangebied in de voormalige gemeente Zijpe ligt. Hiervoor is een beleidsnota 

archeologie opgesteld in 2007.2  

 

De andere alinea’s komen ook aan bod in paragraaf 4.6.  

 

Voorstel tekst voor pagina 19: 

 

In 2007 is de beleidsnota archeologie van de voormalige gemeente Zijpe.  

Het beheer van het gemeentelijk bodemarchief wordt ze veel mogelijk gekoppeld aan het reeds 

bestaande – maar aan de Archeologische Monumentenzorg aangepaste – instrumentarium. Voor de 

correcte opname van archeologisch waardevolle terrein in bestemmingsplannen is onderzocht 

welke archeologische waarden reeds bekend zijn en welk waarden in het gebied verwacht kunnen 

worden. Op basis van de bekende en verwachte archeologische waarden zijn archeologieregimes 

vastgesteld in vijf categorieën. Bij het vaststellen van de regimes is rekening gehouden met het 

                                                 
1 Rho 2017. NL.IMRO.0441.ntb-0101. 
2 Alders & Husken 2007. 
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cultuurhistorische karakter van de Zijpe en ligt de nadruk vooral op elementen die hun oorsprong 

vinden bij de droogmaking zoals molens, dijken, buitenplaatsen en boerderijen. 

 

Voor de wijze waarop in dit bestemmingsplan rekening is gehouden met cultuurhistorie en 

archeologie wordt verwezen naar paragrafen 4.6 en 4.7. 

 

Pagina 24 Paragraaf 4.6 

 

Eerste alinea kan blijven staan. 

 

De tweede alinea is voor onderhavig plangebied niet van toepassing. Er is een nota vastgesteld in 

2007, maar hier is geen archeologische verwachtingskaart vervaardigd.  

Tweede alinea laten vervallen. 

 

Archeologisch beleidskader  

Is wat als mosterd na de maaltijd bij ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen. Het 

archeologisch onderzoek dat in 2008 is uitgevoerd door Grontmij is leidend in dit geval. 

 

Archeologisch onderzoek 

In deze alinea staat het archeologisch onderzoek beschreven dat in het kader van eerdere 

planvorming is verricht. Het betrof een bureauonderzoek3 en een inventariserend veldonderzoek4 

uitgevoerd. In het bureauonderzoek is geconcludeerd dat er een hoge verwachting geldt voor 

bewoningsresten uit de Nieuwe tijd in een strook langs de Korte Bosweg. Hier heeft het 

veldonderzoek plaatsgevonden. Voor onderhavig plangebied is de conclusie die is geformuleerd in 

GAR-rapport 736 afdoende. 

 
Afbeelding 1. Ligging Fase 1 bestemmingsplan ’t Zand Noord (lila vlak) ten opzichte van het door Grontmij 

onderzochte plangebied (blauwe stippellijn). 

                                                 
3 Soetens 2008. 
4 Soetens 2009. 
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Afbeelding 2. Detail Doetecomius kaart van Zijpe uit 1600 

 
Afbeelding 3. Detail ’t Zand op kaart van Zoutman uit 1676. De huisplaats (rode cirkel) die zichtbaar is op de 

kadastrale minuut ligt op dezelfde locatie ten noordoosten bestemmingsplan ’t Zand Noord fase 1. 
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Afbeelding 4. Bestemmingsplan ’t Zand Noord, fase 1 (lila vlak) op de kadastrale minuut uit 1826. De 

historische boerderijplaats is nog aanwezig. 

 

2. Archeologisch en historische gegevens in het oostelijke deel van het 

oorspronkelijke plangebied 

Het archeologisch onderzoek dat in het kader van eerdere planvorming is uitgevoerd binnen fase 1 

is voldoende. Voor het oostelijk deel van het plangebied uit 2008 geldt echter een hoge waarde. Op 

historisch kaartmateriaal is hier een huisplaats met erf zichtbaar (afb. 2, 3 en 4). De huisplaats 

dateert uit de 17de eeuw en is aan het einde van de 19de eeuw niet meer aanwezig. 

De gehanteerde onderzoeksmethode in het veldonderzoek is niet geschikt voor dergelijke 

terreinen. Op het perceel waarop de huisplaats heeft gelegen zijn drie boringen verrichten (boring 

17, 18 en 19: afb. 5). Opvallend is dat in boring 19 op 80 cm resten puin zijn aangetroffen die 

mogelijk verband houden met de huisplaats.  

In de periode tussen het veldonderzoek uit 2009 en begin 2016 heeft ter hoogte van de huisplaats 

een ketenpark gestaan met parkeerplaatsen (tijdelijke huisvesting kinderopvang, afb. 6)). Dit lijkt 

zeer licht gefundeerd. Vanaf maart 2016 ligt het perceel weer braak (afb. 7). 

Het aanvullend onderzoek dient te bestaan uit een historisch onderzoek naar de verdwenen 

huisplaats in combinatie met een veldonderzoek.  
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Afbeelding 5. Boorpuntenkaart uit GAR-rapport 736 (Soetens 2009). 

Afbeelding 6. De tijdelijke huisvesting ter hoogte van de huisplaats (bron: gemeente Schagen: datum 21 

april 2013). 
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3. Conclusie & advies 

Onderhavig bestemmingsplan behoeft geen dubbelbestemming Waarde-Archeologie. 

Indien de oostzijde van het oorspronkelijk plangebied ook wordt ontwikkeld als woningbouwgebied 

dient nader archeologisch onderzoek plaats te vinden ter hoogte van de historische huisplaats. Bij 

de uitwerking van het oostelijke deel zou de oorspronkelijke huiskavel ook ingepast kunnen 

worden. 

Afbeelding 7. Het perceel waarop huisplaats uit de Nieuwe tijd is gelegen ligt weer braak(bron: gemeente 

Schagen: datum 7 maart 2016). 

 

4. Bronnen 

Alders, G.P. & S. Husken, 2007. Beleidsnota Archeologie 2007 gemeente Zijpe. SCENH-rapport 

cultuurhistorie 28. Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Wormer. 

 

Kadastrale Minuutplan 1826, Gemeente Zijpe c.a.: sectie A, genaamd Het Zand,  tweede blad 

(beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

 

Noord-Hollands Archief. 

 

Rho, 2017. Schagen. ’t Zand Noord, Fase 1, bestemmingsplan. Toelichting (concept: 31-05-2017) 

NL.IMRO.0441.ntb-0101.  

 

Soetens, L. 2008. Archeologisch onderzoek ’t Zand Noord, gemeente Zijpe. Bureauonderzoek. 

Grontmij Archeologische Rapporten 616. Grontmij, Assen. 
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Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   

Plan: Ontwikkeling woonwijk ’t Zand Noord (fase 2)  

Onderwerp: Stikstofberekening  

Datum: 26 juni 2018 

Auteur: H.M. Smit, BSc 

 
 
Inleiding  

BPD is voornemens om de laatste fase van de nieuwe woonwijk ten oosten van de kern ‘t Zand tot ontwikkeling te 

brengen. Met de ontwikkeling van deze fase wordt voorzien in maximaal 228 grondgebonden woningen in verschillende 

woningtypen. 
 
De realisatie van 228 woningen en de toename van verkeer zouden kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie 
in Natura 2000-gebieden in de omgeving. Met het programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de 
gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past 
binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. De berekening is opgenomen in de bijlage bij deze 
memo.  
 
Uitgangspunten 
Woningen 
Het woongebied wordt ingevuld met verschillende typen woningen. Bij het bepalen van de emissie voor de 
wooneenheden is uitgegaan van standaard waarden die gelden voor het type woning. In tabel 1.1 is de verdeling van 
het type woning met bijbehorende emissie weergeven. Op basis van 228 woningen bedraagt de gezamenlijke NOx 
emissie 428,05 kg/jaar. 
 

Emissie per woning (huishouden) 

Type woning NOx in kg/jaar Aantal woningen Totaal NOx in kg/jaar  

Appartement 1,11 0 0,00 

Tussenwoning 1,55 136 210,8 

Hoekwoning 1,83 0 0,00 

2-onder-één-kap 2,17 68 147,56 

Vrijstaande woning 3,03 23 69,69 

Totaal 428,05 

 
Verkeer  
Uitgaande van de beoogde ontwikkeling, bedraagt de verkeersgeneratie maximaal 1.870 mvt/etmaal. Hierbij wordt 
uitgegaan van de verdeling licht, middel en zwaar verkeer volgens de wegcategorie ‘Stedelijke hoofdweg’. Het aandeel 
lichtverkeer bedraagt 93,46 %, middel 5,08 % en zwaar verkeer is 1,46 %. De ontsluiting van gemotoriseerd verkeer 
vindt aan de zuidzijde van het plangebied plaats via de Korte Bosweg richting west (75%). Ten Zuiden wordt het gebied 
ontsloten eveneens via Korte bosweg richting oost (25%). De ingevoerde verkeersverdeling is weergegeven in de AERIUS 
berekening.  
 
Resultaten 
Uit de berekening blijkt dat er geen sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan de drempelwaarde van 0,05 mol 
N/ha/jr. Voor dergelijke projecten met zeer kleine deposities is met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoende 
ontwikkelingsruimte gecreëerd door het treffen van maatregelen in de Natura 2000-gebieden. Voor projecten die een 
bijdrage hebben van minder dan 0,05 mol N/ha/jr. geldt een vrijstelling van de Wnb vergunningplicht. De Wet 
natuurbescherming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het project niet in de weg. 
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Conclusie 
Er is sprake van een uitvoerbaar initiatief in het kader van de Wet natuurbescherming. Er is geen sprake van vergunning- 
of meldingsplicht. De uitkomsten van de AERIUS berekening dienen wel 5 jaar te worden bewaard, zodat bij controle 
kan worden aangetoond dat dit aspect is onderzocht. 
 
 

 

 

 

 

 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

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

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rnez84bn7nJz (26 juni 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs Korte Bosweg, 1756CA 't Zand

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

't Zand Noord fase 2 Rnez84bn7nJz

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

26 juni 2018, 10:24 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 656,78 kg/j

NH3 10,51 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Ontwikkeling woongebied

Rnez84bn7nJz (26 juni 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wonen
Wonen en Werken | Woningen

- 428,10 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

10,03 kg/j 218,13 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,55 kg/j

Rnez84bn7nJz (26 juni 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Wonen
Locatie (X,Y) 112708, 539440
Uitstoothoogte 10,0 m
Oppervlakte 9,7 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 428,10 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 112501, 538924
NOx 218,13 kg/j
NH3 10,03 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.304,0 NOx
NH3

127,32 kg/j
9,82 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

70,0 NOx
NH3

73,08 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 14,0 NOx
NH3

17,72 kg/j
< 1 kg/j

Rnez84bn7nJz (26 juni 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 112893, 539251
NOx 10,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 435,0 NOx
NH3

6,07 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

24,0 NOx
NH3

3,58 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rnez84bn7nJz (26 juni 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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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

Rnez84bn7nJz (26 juni 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   

Onderwerp: Stikstofberekening  

Datum: 26 juni 2018 

Referte: mw. H.M. Smit BSc 

 
Inleiding  
't Zand Noord is de nieuwste uitbreiding aan de noordkant van het dorp 't Zand. Het betreft het gehele gebied vanaf de 
bestaande bebouwing en de Korte Bosweg tot aan de Koning Willem II-weg, de oostelijke randweg van het dorp. De 
nieuwe woonwijk wordt gefaseerd ontwikkeld. In fase 1 zijn 50 woningen mogelijk gemaakt. Binnen het 
bestemmingsplan ’t Zand Noord fase 2 worden maximaal 228 woningen gerealiseerd.  Ten behoeve van het 
bestemmingsplan t’ Zand Noord fase 2 is op 26 juni 2018 een stikstofberekening uitgevoerd voor de gebruiksfase. Uit 
deze berekening blijkt dat de ontwikkeling van de woningen en de toename van verkeer een uitvoerbaar initiatief 
betreft.  
 
Deze memo is opgesteld ten behoeve van de aanlegfase van de voorgenoemde ontwikkeling. De werkzaamheden met 
betrekking tot de aanlegfase kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de 
omgeving. Met het programma AERIUS Calculator is een verkennende berekening uitgevoerd om een eerste inzicht te 
geven in de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 en te toetsen of de eventuele toename past binnen 
de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. De berekening is opgenomen in de bijlage bij deze memo.  

 

Uitgangspunten aanlegfase 

Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase is een berekening uitgevoerd. Het uitgangspunt 

is dat de bouwperiode circa 5  jaar betreft en gedurende deze periode  360 werkdagen, 8 uur per dag 60 procent gebruik 

wordt gemaakt van de volgende werktuigen (STAGE klasse IIIa bouwjaar 2006): 

 Graafmachine; 

 Telekraan;  

 Dumper. 

Voor het verbruik wordt op basis van ervaringsgegevens elders uitgegaan van 30 liter per uur. Per jaar wordt in totaal 

77.760 liter brandstof verbruikt. Omdat de machines verspreid over het park worden ingezet is de emissie ingevoerd als 

vlakbron. 

 

Voor het aan- en afvoeren van materialen is gerekend met 30 vrachtwagenbewegingen per woning (30 * 228 =6.840) 

vrachtwagenbewegingen per jaar en circa 17,7 bewegingen per etmaal). Omdat in AERIUS enkel de gegevens per etmaal 

kunnen worden ingevoerd is gerekend met 18 vrachtbeweging per etmaal.  

 

In de rekenconfiguratie is verder aangegeven dat het een tijdelijk project betreft met een bouwperiode van drie jaar 

(startjaar 2018). 

 
Resultaten  
Uit de stikstofberekening blijkt dat geen sprake is natuurgebieden met rekenresultaten die hoger zijn dan de 
drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr. In de bijlage bij deze memo wordt dan ook geen rekenresultaat weergegeven. 
Voor dergelijke projecten met zeer kleine deposities is met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoende 
ontwikkelingsruimte gecreëerd door het treffen van maatregelen in de Natura 2000‐gebieden. Voor projecten die een 
bijdrage hebben van minder dan 0,05 mol N/ha/jr. geldt een vrijstelling van de Wet natuurbescherming 
vergunningplicht. 
 
Conclusie 
Er is sprake van een uitvoerbaar initiatief in het kader van de Wet natuurbescherming. Voor projecten die een bijdrage 
hebben van meer dan 0,05 en minder dan de grenswaarde van 1 mol N/ha/jr. geldt een meldingsplicht voor bepaalde 
categorieën (landbouw, industrie, aanleg/wijziging infrastructuur). Woningbouw valt niet onder een meldingsplichtige 
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categorie, wel dient de berekening 5 jaar te worden bewaard. De Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie 
staan de uitvoering van het project niet in de weg.  



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

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

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S3TXZ45DdXuF (26 juni 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs voor de
leefomgeving

Korte bosweg, 1756CA 't Zand

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

't Zand Noord fase 2 S3TXZ45DdXuF

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

26 juni 2018, 11:19 2019 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2019 5

Totale emissie Situatie 1

NOx 879,86 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Berekening depositie aanlegfase

S3TXZ45DdXuF (26 juni 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 862,20 kg/j

aan- afvoer bouwmaterialen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 17,66 kg/j

S3TXZ45DdXuF (26 juni 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 112707, 539433
NOx 862,20 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III A, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2006/01, Cat. H

Kraan 25.920 NOx 287,40
kg/j

STAGE III A, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2006/01, Cat. H

Graafmachine 25.920 NOx 287,40
kg/j

STAGE III A, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2006/01, Cat. H

Dumper 25.920 NOx 287,40
kg/j

Naam aan- afvoer bouwmaterialen
Locatie (X,Y) 113064, 538891
NOx 17,66 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 18,0 NOx
NH3

17,66 kg/j
< 1 kg/j

S3TXZ45DdXuF (26 juni 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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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
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1. INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de realisatie van woningbouw in de westhoek van de Korte Bosweg en Koning 
Willen II weg te ‘t Zand. Het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op soorten die beschermd zijn 
via de Wet Natuurbescherming. Mogelijk moet rekening gehouden worden met deze soorten, bij de 
ruimtelijke procedure, als zijn voorkomen. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit 
Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar het voorkomen van wettelijk 
beschermde soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven hoe hiermee dient te 
worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
  

1.2 Het plangebied en de plannen 
 

Zoals weergegeven in paragraaf 1.1. is het plangebied gelegen in de westhoek van de Korte Bosweg en 
Koning Willen II weg te ’t Zand in de gemeente Schagen (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 
voor de exacte ligging en begrenzing). Dit gebied bestaat uit een akker met aan de Korte Bosweg een kas 
met loods. Ten tijde van onderhavig onderzoek was de overige bebouwing aan de Korte Bosweg reeds 
gesloopt. In de oosthoek zijn gronden opgeslagen (gronddepot). In het gebied ontbreekt het aan opgaand 
groen en oppervlaktewater. Langs de randen zijn wel sloten en boomsingels te vinden. In figuur 2 wordt 
een beeld gegeven van het plangebied op dinsdag 14 februari 2017.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van woningbouwlocatie ‘t Zand te Schagen.   
 

 

N ▲ 
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Figuur 2. Aanzicht van het feitelijk plangebied van woningbouwlocatie ‘t Zand te Schagen.  
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Vervolg figuur 2. Aanzicht van het gronddepot (bovenste twee foto’s) en de directe omgeving (overige  
foto’s) van woningbouwlocatie ‘t Zand te Schagen.  
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Vervolg figuur 2. Kas met loods aan de Korte Bosweg in het plangebied van woningbouwlocatie ‘t Zand  
te Schagen.  
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
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Figuur 3. Impressie van de planen van woningbouwlocatie ‘t Zand te Schagen.  
 



       Quick scan beschermde planten- en diersoorten woningbouw ‘t Zand te Schagen. 
Eindrapport december 2018 

 

Adviesbureau Mertens 7 Wageningen 
 

 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet Natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Noord-Holland wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, 
dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 
 
 

Op dinsdag 14 februari 2017 is een bezoek gebracht aan het plangebied van de ‘t Zand te Schagen en de 
directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige 
ecotopen en sporen. Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het 
(potentieel) voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden 
beheerd voor een veel groter gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot 
gebied, namelijk op kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter 
schaalniveau in verspreidingsatlassen. Van het kilometerhok waarin het plangebied ’t Zand is gelegen 
(112-539) zijn daarnaast alleen waarnemingen van vogels ingevoerd in de laatste vijf jaar. Het is bij vogels 
onbekend of het doortrekkers zijn of broedgevallen waardoor deze gegevens minder bruikbaar zijn.   
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied van de ‘t Zand te Schagen is begroeid met gras of recent beplant geweest met mais. Het 
plangebied is het pionierecotoop niet ontgroeid. Het voorkomen van beschermde planten wordt derhalve 
uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 14 februari 2017 zijn geen beschermde 
plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het 
voorkomen van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 

 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
Het voorkomen van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. Het ontbreekt in het plangebied aan bebouwing en bomen waarin vleermuizen kunnen 
verblijven. In de bomen rond het plangebied zijn ook geen spechtengaten of andere gaten aangetroffen 
waarin vleermuizen kunnen verblijven.  
 
Langs de randen van het plangebied zijn lijnvormige landschapselementen gelegen. Deze lijnvormige 
elementen kunnen een onderdeel vormen in een vliegroute van vleermuizen. Door Van der Veen (2015) is 
dit reeds opgemerkt. Deze elementen worden direct beïnvloed door de aanleg van ontsluitingswegen en 
paden en kunnen daarnaast indirect worden beïnvloed door bijvoorbeeld licht. Het voorkomen en 
negatieve effecten op vliegroutes van vleermuizen is derhalve niet op voorhand uit te sluiten. In figuur 4 
worden de potentiele vliegroutes van vleermuizen weergegeven.  
 
Het Noordhollandsch Kanaal ten noorden en westen van het plangebied is een doorgaand 
landschapselement dat een onderdeel is een migratieroute van de meervleermuis  (Haarsma, 2011). Dit 
kanaal zal echter niet direct of indirect worden beïnvloed. Het voorkomen van overige migratieroutes wordt 
uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals dijken en rivieren niet voorkomen in het 
plangebied of aansluiten op het plangebied. Negatieve effecten op migratieroutes van vleermuizen is 
derhalve uitgesloten.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied van vorm veranderen. Met de realisatie van de plannen zal 
de pioniervegetatie verloren gaan en wordt structuur en tuinen aangelegd en oppervlaktewater 
toegevoegd. Als gevolg van de aanwezige ecotopen en de openheid van het plangebied is het gebied 
geen foerageergebied voor vleermuizen. Na realisatie van de plannen zal het foerageergebied worden. 
Negatieve effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  



       Quick scan beschermde planten- en diersoorten woningbouw ‘t Zand te Schagen. 
Eindrapport december 2018 

 

Adviesbureau Mertens 11 Wageningen 
 

 

 
Figuur 4. Potentiele vliegroutes van vleermuizen (blauw) ten opzichte van woningbouwlocatie ‘t Zand  
(rood) met de globale ligging van de ontsluitingswegen en -paden (geel).  
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 
2016) wordt het voorkomen van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten.  
Binnen het plangebied kunnen wel nationaal beschermde overige zoogdieren voorkomen zoals de 
huisspitsmuis, mol, haas en bosmuis. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling 
onder de Wet natuurbescherming. Deze soorten zullen ook niet direct of indirect worden beïnvloed door de 
plannen.  
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In het feitelijk plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen sporen als uitwerpselen, holen of graafsporen 
aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde grondgebonden zoogdieren. Bovendien 
ontbreken in het plangebied en directe omgeving aan elementen als struweel en takkenhopen die geschikt 
kunnen zijn als verblijfplaats voor deze soorten. Voor marters is het feitelijk plangebied te veel in cultuur 
gebracht. In het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van marters zoals de 
wezel, hermelijn of bunzing. Het plangebied is ook ongeschikt voor deze soorten door het ontbreken van 
een dekkende vegetatie en prooidieren in ruime mate. Molshopen, rattenholen, drainagepijpen, 
houtstapels, takkenhopen, opgestapeld puin, holle bomen, schuurtjes, stapels hooi- en strobalen en alle 
andere mogelijke schuilplaatsen voor kleine marters ontbreken in het plangebied. Negatieve effecten op 
marters worden derhalve uitgesloten.  
 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 14 februari 2017 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen die eventueel van waarde zouden kunnen zijn voor vogels met vaste rust- en 
verblijfplaatsen.  
 
Via waarneming.nl is de laatste drie jaar wel twee keer een kerkuil gemeld binnen het kilometerhok waarin 
het plangebied is gelegen. Het plangebied is geen onderdeel van het foerageergebied van de kerkuil 
omdat veel prooidieren ontbreken (zie paragraaf 4.3).  
 
Op de akker kunnen algemene broedvogels broeden zoals kievit en scholekster. In verband met het 
voorkomen van algemene broedvogels is het noodzakelijk om te voorkomen dat vogels tot broeden komen 
als het voornemen is om te starten met werken in het broedseizoen (vogelverschrikkers gebruiken). Op 
deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming worden 
overtreden.  
 

4.5 Amfibieën  
  
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009), wordt het voorkomen van internationaal beschermde amfibieën uitgesloten. De 
rugstreeppad komt niet voor rond ’t Zand (zie figuur 5).  
Binnen het plangebied is momenteel geen geschikt voortplantingswater voor de rugstreeppad aanwezig. 
Door binnen het plangebied geen waterplassen te laten ontstaan in de aanlegfase, kan vestiging van de 
rugstreeppad in de aanlegfase volledig worden uitgesloten. 
Door het intensieve gebruik van het plangebied wordt het voorkomen van nationaal beschermde soorten 
uitgesloten omdat geschikte ecotopen ontbreken.  
De oevers en wateren rond het plangebied worden daarnaast niet wezenlijk beïnvloed. Met de realisatie 
van de plannen worden daarnaast wateren aangelegd die een functie kunnen gaan vervullen voor 
algemene amfibieën. Negatieve effecten op amfibieën worden derhalve uitgesloten. 
 

4.6 Vissen 
 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied, wordt het voorkomen van vissen uitgesloten.  
De oevers en wateren rond het plangebied worden niet wezenlijk beïnvloed. De sloten rond het gebied zijn 
leefgebied voor verschillende soorten vissen. Onder de Wet Natuurbescherming is bijvoorbeeld kleine 
modderkruiper niet meer beschermd. Voor de nog wel beschermde grote modderkruiper zijn de sloten 
geen leefgebied doordat geschikte ecotopen ontbreken en grote modderkruiper niet voorkomt rond ‘t Zand 
(Herder e.a., 2012).  
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Figuur 5. Verspreiding van de rugstreeppad in de periode 1996-2007 (Creemers & Delft, 2009) en  
Waarneming.nl (rechts), ten opzichte van het plangebied van woningbouwlocatie ‘t Zand te Schagen 

(blauw).   
 

4.7 Reptielen 
 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  



       Quick scan beschermde planten- en diersoorten woningbouw ‘t Zand te Schagen. 
Eindrapport december 2018 

 

Adviesbureau Mertens 14 Wageningen 
 

 

5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie van woningbouw in het gebied ‘t Zand te Schagen. Deze activiteit 
zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een 
verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Er is vastgesteld dat het voorkomen van beschermde soorten is uitgesloten. Het plangebied bezit geen 
mogelijkheden voor beschermde soorten om er te verblijven.  
In verband met het voorkomen van algemene broedvogels is het van belang om te voorkomen dat vogels 
tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken).  
Om de rugstreeppad zich niet te laten vestigen in het plangebied gedurende de aanlegfase, is het van 
belang om het ontstaan van waterplassen op het land te voorkomen. Het voorkomen van overige 
beschermde soorten wordt uitgesloten. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten. 
 
Verder kan het voorkomen van vliegroutes van vleermuizen aan de randen van het plangebied niet worden 
uitgesloten. Effecten op deze vliegroutes kunnen niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte 
veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen 
schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de Wet 
Natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet Natuurbescherming is vereist. Een 
dergelijk onderzoek dient uitgevoerd te worden in de periode half mei tot juli.  
 
 
 
 
 
  
 



       Quick scan beschermde planten- en diersoorten woningbouw ‘t Zand te Schagen. 
Eindrapport december 2018 
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1. PLANGEBIED  
 

  

 
 
 
 
 

N ▲ 

Legenda 
 

= Plangebied 

 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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1  INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de ruimtelijke verandering van woningbouw ‘t Zand te Schagen (zie figuur 1 voor 
de globale ligging). Het voorkomen van beschermde soorten vormt een te onderzoeken aspect, omdat met 
de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op planten- en diersoorten die beschermd zijn via de Wet 
natuurbescherming. Op grond hiervan is het verleden verkennend onderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen, de verspreiding en het terreingebruik van beschermde soorten (Adviesbureau Mertens, 2017). 
Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat effecten beschermde vleermuizen niet kunnen worden uitgesloten. 
Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens te Wageningen gevraagd om een actualiserend 
veldonderzoek uit te voeren naar het voorkomen van vleermuizen en om bij het eventueel voorkomen 
hiervan, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van dit 
onderzoek gepresenteerd. 
  
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van woningbouwlocatie ‘t Zand te Schagen.   

  
 
 

1.2 Het plangebied  

 
Het plangebied is sinds het verkennend onderzoek niet wezenlijk gewijzigd. Voor een omschrijving van dit 
gebied wordt verwezen naar het verkennend onderzoek (Adviesbureau Mertens, 2017). 

 

N ▲ 
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1.3 De planen  

  
De plannen zijn sinds het verkennend onderzoek niet wezenlijk gewijzigd. Voor een omschrijving van de 
plannen wordt dan ook verwezen naar het verkennend onderzoek (Adviesbureau Mertens, 2017).  
 
 

1.4 Vraagstellingen van het onderzoek 

 
Voor het in beeld brengen van de beschermde en bedreigde soorten zijn vleermuizen onderzocht. 
Dit betreffen de soort(groep)en die in potentie kunnen voorkomen en waarop effecten ontstaan. Gelet op 
de opdracht genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk worden de volgende vraagstellingen onderzocht: 
1. Welke beschermde en bedreigde soorten komen voor in of in nabijheid het plangebied Woningbouw ‘t 

Zand te Schagen? 
2. Wat is de verspreiding en het terreingebruik van de beschermde en bedreigde soorten in of nabij het 

plangebied Woningbouw ‘t Zand te Schagen? 
 
 

1.5 Opbouw van dit rapport 

 
Na een korte uitleg over de soortbescherming (hoofdstuk 2) en de ecologie van vleermuizen wordt in 
hoofdstuk 4 de werkwijze van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt het voorkomen en de 
verspreiding weergegeven. In hoofdstuk 6 worden conclusies gegeven en worden aanbevelingen gedaan. 
In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde begrippen. 
Aangezien onderhavig rapport een voortzetting is op de verkennende onderzoeken (Adviesbureau 
Mertens, 2017), kunnen de rapporten niet los van elkaar worden gelezen.  
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2 BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
provincie Noord-Holland wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft onder andere aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3 ECOLOGIE VLEERMUIZEN 
 

 
 

Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich voeden met insecten. Per nacht wordt een grote 
hoeveelheid voedsel gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een grote diversiteit aan ecotypen, die 
een groot en constant voedselaanbod opleveren. Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van 
landschapselementen. Aan de hand van landschapselementen (bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.) 
kunnen vleermuizen zich oriënteren door middel van het uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden 
zijn daarom bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor vleermuizen. 
 
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren of gaten 
in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. Alleen de 
grootoorvleermuis maakt gebruik van zowel bomen als gebouwen. Vooral vrouwtjes zitten veel bij elkaar, 
in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht.  
 
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste routen, de vliegrouten, naar de 
foerageerplaatsen. Soms liggen foerageerplaatsen en kolonies wel meer dan 10 km uit elkaar. Op de 
foerageerplaatsen wordt gedurende de gehele nacht gefoerageerd. Bij het aanbreken van de dag vliegen 
de vleermuizen via de vliegrouten weer terug naar de kolonie.  
 
Tegen de herfst breekt het paarseizoen aan. De jongen worden in het daarop volgende voorjaar geboren. 
De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg niet meer in kolonies, maar solitair. Voor de paring worden 
paarplaatsen gebruikt die vaak afwijken van de kolonieplaatsen. Vaak worden in de herfst ook andere 
soorten en aantallen vleermuizen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de ruige dwergvleermuis. 
Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageerplaatsen gebruikt, de vleermuizen zijn immers niet 
meer gebonden aan de kolonieplaats.  
 
Kort na het paarseizoen tot enkele maanden later, als de winter aanbreekt, trekken de vleermuizen naar 
ruimten met een stabiel microklimaat als (ijs)kelders, grotten, bunkers of dikke bomen om daar door middel 
van de winterslaap de winter door te brengen. Vleermuizen gebruiken in de winter dus eveneens 
verblijfplaatsen, wanneer zij hun winterslaap houden. Slechts zeer sporadisch komen de 
winterverblijfplaatsen overeen met de zomerverblijfplaatsen. 
 
Doordat vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik maken van echolocatie zijn vleermuizen gevoelig voor 
ingrepen in het landschap. Oriëntatie vindt plaats aan de hand van opgaande elementen als bijvoorbeeld 
bomenlanen en houtwallen. Verlies daarvan resulteert in verminderde oriëntatiemogelijkheden. Oriëntatie is 
noodzakelijk om van kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en om voedsel te vinden. Bij de afweging 
van de effecten van ruimtelijke ingrepen in natuur en landschap spelen derhalve opgaande elementen een 
belangrijke rol. Vleermuizen worden meer en meer betrokken bij de besluitvorming rond ingrepen in het 
landelijk en stedelijk gebied. Dit is ook zeer noodzakelijk: de meeste soorten zijn bedreigd of ernstig bedreigd 
en alle soorten zijn nationaal en internationaal wettelijk beschermd via de Flora- en faunawet en de 
Habitatrichtlijn.  
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4 METHODE 
 

 

4.1 Omvang onderzoek 

 
De inventarisatie heeft plaatsgevonden in 2017. Ten behoeve van de inventarisatie hebben 5 
veldbezoeken plaatsgevonden op 29 juni, 11, 15 juli, 7 september en 2 oktober 2017 met een totale 
onderzoeksomvang van ongeveer 10 uur. In onderstaande paragrafen wordt per soortgroep de 
inventarisatiemethode weergegeven. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de methode per 
soortgroep, de inventarisatieduur en de bezoekdata. In bijlage 2 worden de omstandigheden 
weergegeven.  

 
 
Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar het voorkomen van vleermuizen en vogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen ter plaatse van en direct rond Woningbouw ‘t Zand te Schagen. 

Datum Vleermuizen 

Voorjaar  

- 29 juni 2017 Uitvliegers, kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen 

- 11 juli 2017  Uitvliegers, Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen 

- 15 juli 2017  Uitvliegers, Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen 

Voorherfst  

- 7 september 2017  Balts-, paar- en foerageerplaatsen 

- 2 oktober 2017  Balts-, paar- en foerageerplaatsen 

 

4.2 Vleermuizen 

 
Vleermuizen zijn geïnventariseerd door middel van batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de 
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de 
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank) en 
zichtbeelden worden onderscheiden. Door interpretatie hiervan kan tevens het gedrag afgeleid worden en 
kunnen onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.  
De onderzoeksronden op 19 juni, 1 en 15 juli 2017 waren gericht op de inventarisatie van kolonies, 
vliegroutes en foerageerplaatsen. Op 26 augustus en 10 oktober 2017 werd geïnventariseerd naar het 
voorkomen van balts-, paar- en foerageerplaatsen. De methode voor het inventariseren van vleermuizen 
voldoet aan bij het Inventarisatie Protocol van het Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 
2013) en de kennisdocumenten van laatvlieger, watervleermuis, gewone dwergvleermuis en ruige 
dwergvleermuis (Min. EZ, 2017a,b,c,d). 
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5 RESULTATEN 
 
 

5.1 Voorjaar / voorzomer 

 
In de voorzomer is één vleermuissoort waargenomen (gewone dwergvleermuis). Deze soort is vliegend en 
foeragerend aangetroffen. Er zijn geen kolonies of vliegroutes aangetroffen. De gewone dwergvleermuis 
komt in lage dichtheid voor en in relatief hoge aantallen rond de boomstructuren. In figuur 2 staan de 
waarnemingen weergegeven.  
 
 

 
Figuur 2. Waarnemingen van vleermuizen in de voorzomer ter plaatse van en rond woningbouw ‘t 
Zand te Schagen. 

Legenda 
Foerageerplaats 

= Gewone dwergvleermuis 
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5.2 Voorherfst 

 
Er zijn in de voorherfst gewone- en ruige dwergvleermuizen vliegend en foeragerend aangetroffen. Er zijn 
geen balts- of paarplaatsen vastgesteld ter plaatste van of direct rond het plangebied. In figuur 3 worden 
de waarnemingen weergegeven.  
 
 
 

 
Figuur 3. Waarnemingen van vleermuizen in de voorherfst plaatse van en rond woningbouw ‘t Zand 
te Schagen. 
 
 
 
 

Legenda 
Foerageerplaats 

= Gewone dwergvleermuis 
= Ruige dwergvleermuis 
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6 CONCLUSIES 
 

 
 
Er is het voornemen voor woningbouw in ‘t Zand te Schagen. Op grond hiervan is een gericht 
veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde vleermuizen.  
 
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat in het gebied gewone- en ruige 
dwergvleermuizen vliegen en foerageren. Gewone dwergvleermuis foerageert relatief veel rond de bomen 
rond het plangebied. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen 
en foerageren als de bomen grotendeels worden ingepast in het plan. Het plan voorziet grotendeels in de 
inpassing van de bomen.  

 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de woningbouw in ‘t Zand te Schagen is niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.  
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BIJLAGE 1. BEGRIPPEN 
 
 
 

Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 
verdedigd tegen andere mannetjes.  

 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  
temperatuurwisselingen zijn nihil. 



 
 

 

 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
 



 
 

 

BIJLAGE 2. ONDERZOEKS OMSTANDIGHEDEN 
 

 
 

   Datum (2017) Tijd (uur) Duur (uur) Temperatuur (OC) Neerslag (mm) Wind (bft) 

- 29 juni 2017 03.00-05.00 2 19 Geen 2 

- 11 juli 2017  21.00-23.00 2 19   Geen* 2 

- 15 juli 2017  22.00-24.00 2 19   Geen 2 

- 7 september 2017  22.00-24.00 2 17   Geen 2 

- 2 oktober 2017  24.00-02.00 2 15  Geen 3 

   *  Overdag korte tijd (mot)regen 
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1. Inleiding 3 

 

1.1. Aanleiding 

De initiatiefnemer is voornemens ten noordoosten van het dorp ’t Zand een nieuwe woningbouwlocatie 

met circa 228 grondgebonden woningen te realiseren. Nabij deze kavel ligt de N9 waarover gevaarlijke 

stoffen worden vervoerd. In figuur 1.1 is de globale ligging van het plangebied nabij de N9 weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1  Globale ligging planlocatie (blauw kader) nabij N9 (oranje) 

 

Om te onderzoeken of aan de voor het aspect externe veiligheid geldende wetgeving kan worden 

voldaan is onderzoek uitgevoerd in de vorm van voorliggende kwantitatieve risicoanalyse. Met de 

berekeningen in voorliggende rapportage wordt inzicht gegeven in de risicosituatie (het plaatsgebonden 

risico en het groepsrisico) ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N9. 
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1.2. Rekenmethodiek 

De risicoberekeningen in dit rapport zijn uitgevoerd met het rekenpakket RBM II versie 2.3.0 build 535. 

RBM II is een software pakket dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is 

ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van vervoer van 

gevaarlijke stoffen over land en water. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3 en het 

meteorologisch bestand betreft versie 1.0. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de 

meteorologische gegevens van het weerstation Den Helder. 

 

In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de risico’s van het transport van 

gevaarlijke stoffen op basis van het vigerende beleid geanalyseerd moeten worden. In de HART staat 

uitvoerig beschreven op welke wijze de risicoberekening uitgevoerd moet worden. Daarbij wordt ook 

aangegeven welke gegevens (vervoer en populatie) gebruikt moeten worden en hoe de informatie 

verkregen kan worden.  

 

 

1.3. Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. 

- In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader beschreven.  

- In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitgangspunten en invoergegevens voor de risicoberekening.  

- Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de risicoberekening voor het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. 

- De conclusies zijn beschreven in hoofdstuk 5.  
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2. Toetsingskader 7 

2.1. Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te 

worden gekeken, namelijk: 

- bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  

 

Plaatsgebonden risico  

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon die 

onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) op dezelfde plaats verblijft, komt 

te overlijden als gevolg van een ongeval met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico 

wordt weergegeven door middel van contouren op een kaart. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat 

er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de plaatsgebonden 

risicocontour van 10-6 per jaar. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt een 

plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar als richtwaarde. Van deze richtwaarde voor beperkt kwetsbare 

objecten kan afgeweken worden indien er sprake is van zwaar wegende argumenten. 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is gedefinieerd als de frequentie per jaar dat een groep van tenminste tien personen 

komt te overlijden als gevolg van een ongeval, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico 

wordt weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het 

aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van tenminste N 

doden. Een dergelijke grafiek is weergegeven in figuur 2.1.  

 

 
Figuur 2.1  FN-Curve 

 

De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde (rode lijn in de grafiek). Als oriëntatiewaarde geldt: 

- 10-4 voor een ongeval met meer dan 10 dodelijke slachtoffers; 

- 10-6 voor een ongeval met meer dan 100 dodelijke slachtoffers; 



8 Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. 

20170058.002  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam 

- 10-8 voor een ongeval met meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers; 

- Enzovoort (een lijn door deze punten bepaald de norm). 

Indien er sprake is van overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het 

groepsrisico moet een verantwoording worden afgelegd. Er dient dan altijd te worden nagegaan of er 

maatregelen mogelijk zijn die ervoor zorgen dat alsnog aan de oriëntatiewaarde kan worden voldaan of 

het groepsrisico niet toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Laatstgenoemde aspecten, en 

daarmee de verantwoordingsplicht maken geen onderdeel uit van deze rapportage.  

 

 

2.2. Basisnet en Besluit externe veiligheid transportroute  

Per 1 april 2015 is het Basisnet en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in werking 

getreden. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Hiermee wordt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) beoogt om duidelijkheid te bieden 

over het maximale aantal transporten en de bijbehorende maximale risico’s die het transport van 

gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, 

Basisnet Weg en Basisnet Water.  

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) vormt het toetsingskader voor vervoer over weg, 

spoor en water. Conform het Bevt geldt het volgende: 

- het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar geldt als grenswaarde voor kwetsbare objecten en als 

richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten; 

- het groepsrisico dient berekend te worden voor de realisatie van nieuwe ontwikkelingen binnen 

200 meter van een Basisnetroute; 

- het groepsrisico dient berekend en (uitgebreid) verantwoord te worden indien: 

. het groepsrisico hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of; 

. het groepsrisico met meer dan 10% toeneemt of; 

. de oriëntatiewaarde wordt overschreden. 

- bij het mogelijk maken van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten in het plasbrandaandachtsgebied 

geldt een verplichting tot het geven van de redenen die ertoe hebben geleid om deze objecten toe 

te laten gelet op de mogelijke gevolgen van een ongeval met brandbare vloeistoffen. 
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3. Uitgangspunten 9 

3.1. Huidige en toekomstige situatie  

Huidige situatie  

Het plangebied is gelegen aan de rand van het dorp ’t Zand. Het plangebied bestaat in de huidige 

situatie uit een aantal onbebouwde kavels akkerbouwland met de bestemming ‘agrarisch’. 

 

Toekomstige situatie  

In de beoogde situatie worden ter plaatse maximaal 228 grondgebonden woningen gerealiseerd, zie 

figuur 3.1 voor een impressie. 

 

 
Figuur 3.1 Situering beoogde woningen 

 

3.2. Risicobronnen 

In figuur 1.1 is te zien dat het plangebied nabij de N9 ligt. De afstand tot de N9 bedraagt circa 150 

meter. Het plangebied ligt binnen het maatgevende invloedsgebied van het groepsrisico (355 meter). 

Tevens ligt het plangebied op minder dan 200 meter afstand waardoor conform het Bevt de hoogte van 

het groepsrisico van de N9 inzichtelijk moet worden gemaakt. In voorliggende rapportage wordt het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico van de N9 nader onderzocht.  

 

3.3. Trajectgegevens 

Ongevalsfrequentie 

RBM II bevat standaardwaarden voor de motorvoertuigletselongevalfrequentie voor de vier 

onderscheiden wegtypen (zie tabel 3.1). De motorvoertuigletselongevalfrequentie is hier gedefinieerd 



10 Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. 

20170058.002  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam 

als de kans per afgelegde kilometer waarmee een motorvoertuig betrokken raakt bij een letselongeval, 

waarbij ongevallen met langzaam verkeer niet worden meegeteld. 

 

Tabel 3.1 Motorvoertuigletselongevalfrequentie 

wegtype ongevalfrequentie [/vtgkm] 

autosnelweg 8.30 · 10-8 

buiten bebouwde kom 3.60 · 10-7 

binnen bebouwde kom 5.90 · 10-7 

generiek 1.50 · 10-7 

 

De weg is in de berekeningen ingevoerd als weg buiten de bebouwde kom met een standaard 

wegbreedte van 10 meter. Voor deze weg is uitgegaan van de standaard ongevalfrequentie zoals 

opgenomen in tabel 3.1.  

 

 

 

3.4. Transportintensiteiten 

In tabel 3.2 is conform de professionele risicokaart een overzicht gegeven van het aantal transporten 

van gevaarlijke stoffen over het desbetreffende wegvak van de N9. Deze gegevens vormen het 

uitgangspunt van de berekeningen. 

 

Tabel 3.2 Transporten gevaarlijke stoffen per jaar 

wegvak  omschrijving traject aantal transporten 

per jaar (GF3) 

N29 N9: N250 (De Kooy) - N503 (bij Schagerbrug) 500 

 

 

3.5. Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de trajecten goed 

geïnventariseerd wordt. Hiervoor zijn de afstanden zoals genoemd in de HART van toepassing. Op basis 

van de uitgangspunten uit de HART dient een lijn getrokken te worden van de ontwikkeling loodrecht op 

het relevante traject. Vanaf de randen van het plangebied dient doorgaans aan weerszijde (in dit geval 

ten noorden en zuiden) 1 kilometer traject opgenomen te worden in het model.  

 

Het invloedsgebied van de weg is opgenomen conform de 1% letaliteitsafstand van de maatgevende 

stof. Deze is overgenomen uit de HART voor GF3-transporten en bedraagt maximaal 355 meter. 

 

In figuur 3.3 is het gebied waarbinnen de personendichtheid is geïnventariseerd weergegeven. 
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Figuur 3.3 Geïnventariseerde personendichtheid rondom de N9 

  

 

Populatie plangebied 

Zoals eerder beschreven is, bestaat het plangebied in de huidige situatie uit agrarisch akkerland. Binnen 

het plangebied is in de huidige situatie geen bebouwing aanwezig. Er is voor de huidige situatie geen 

personendichtheid ingevoerd.   

 

Voor de toekomstige situatie worden circa 228 woningen gerealiseerd. Overeenkomstig de Handreiking 

verantwoordingsplicht groepsrisico is voor het plangebied uitgegaan van 2,4 personen per woning en 

een dag-/ nachtaanwezigheid van 50%/100%. 

 

Populatie omgeving plangebied 

Voor de inventarisatie van de personendichtheid in de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt 

van de BAG-Populatieservice. De populatieservice levert populatiebestanden voor 

groepsrisicoberekeningen met onder andere RBM II. De personendichtheid wordt bepaalt op basis van 

de functie en het oppervlak. In tabel 3.3 zijn de kentallen met betrekking tot de personendichtheid en 

aanwezigheid per functie weergegeven. De gehanteerde kengetallen in de BAG-Populatieservice zijn 

deels gebaseerd op de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico en deels afkomstig uit een 

uitgevoerd onderzoek door Bridgis naar kentallen voor overige gebruiksfuncties.  

 

 

 

Tabel 3.3 Relevante kengetallen Populatieservice 

functie personendichtheid aanwezigheid  
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dag  nacht  

bijeenkomstfunctie 1 persoon per 22 m2 50% 50% 

gezondheidszorg 1 persoon per 30 m2 100% 50% 

industrie 1 persoon per 110 m2 100% 0% 

kantoor 1 persoon per 30 m2 100% 0% 

logies 1 persoon per 25 m2 50% 100% 

onderwijs 1 persoon per 10 m2 100% 0% 

sport 1 persoon per 22 m2 50% 50% 

winkel 1 persoon per 30 m2 100% 0% 

wonen*  2,4 per woning 50% 100% 

 

* Bij de bepaling van het aantal personen per woning: is uitgegaan van de CBS gemiddelde huishoudensgrootte per 4-cijferige 

postcode. Als dit gegeven ergens ontbreekt is uitgegaan van 2,4 personen per woning. 
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4. Resultaten 13 

4.1. Plaatsgebonden risico 

Conform de vuistregels uit de HART heeft een weg buiten de bebouwde kom geen PR 10-6 contour 

indien het aantal GF3 transporten per jaar lager is dan 500. In tabel 3.2 is te zien dat het aantal GF3 

transporten 500 per jaar bedraagt. De weg heeft dan ook geen PR 10-6 contour. 

 

 

4.2. Groepsrisico 

Het groepsrisico ten gevolge van een transportroute wordt uitgedrukt met een overschrijdingsfactor. De 

overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde (zie ook figuur 2.1). 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt 

genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de 

oriëntatiewaarde blijft. Het groepsrisico is dus kleiner dan de oriëntatiewaarde. Bij een waarde van 1 zal 

de FN-curve de oriëntatiewaarde raken en is sprake van een groepsrisico dat gelijk is aan de 

oriëntatiewaarde. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden, het 

groepsrisico bedraagt meer dan de oriëntatiewaarde. 

 

In figuur 4.1 is het groepsrisico/de FN-curve weergegeven voor de totale route in de huidige en 

toekomstige situatie. De uitkomsten liggen dicht bij elkaar. Hierdoor is in de figuur een grote overlap te 

zien bij de lijnen die worden weergegeven. 
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Figuur 4.1  Groepsrisico totale route huidige en toekomstige situatie  

 

In figuur 4.2 is het groepsrisico/de f/N‐curve weergegeven voor het deeltraject met het hoogste 

groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie. Ook hiervoor geldt dat de uitkomsten van de 

verschillende situaties dicht bij elkaar liggen en de lijnen in de figuur elkaar overlappen. 

 

 
Figuur 4.2  Groepsrisico hoogste deelroute huidige en toekomstige situatie  
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In figuur 4.3 en 4.4 is het gedeelte van het traject met het hoogste groepsrisico per km (blauw) in de 

huidige en toekomstige situatie weergegeven. Ter plaatse van het groen gemarkeerde deel van het 

traject is sprake van een laag groepsrisico. De gele cirkel weergeeft de locatie met het hoogste 

groepsrisico. Te zien is dat de locatie met het hoogste groepsrisico in de toekomstige situatie niet 

verandert.  

 

 
Figuur 4.3  Kilometer met het hoogste groepsrisico in de huidige situatie 
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Figuur 4.4  Kilometer met het hoogste groepsrisico in de toekomstige situatie  

 

 

In tabel 5.1 wordt exact aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal 

slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. 

 

Tabel 5.1  Groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie 

situatie GR van de 

totale route 

aantal 

slachtoffers 

totale route 

hoogste GR 

deelroute 

aantal 

slachtoffers 

deelroute 

groepsrisico huidige situatie 0,007 160 0,007 160 

groepsrisico toekomstige situatie  0,007 160 0,007 160 

 

In de tabel is te zien dat zowel in de huidige situatie als toekomstige situatie de oriëntatiewaarde niet 

wordt overschreden. Het groepsrisico neemt in de toekomstige situatie niet toe.  
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5. Conclusie 17 

Op basis van voorliggend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

- Het plangebied ligt niet binnen de PR 10-6 contour van een risicobron. 

- Het plangebied ligt in het invloedsgebied van het groepsrisico van de N9. Uit de 

groepsrisicoberekening blijkt dat zowel in de huidige als toekomstige situatie het groepsrisico lager 

is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. De beoogde ontwikkeling leidt daarnaast niet tot een 

toename van het groepsrisico.  

 

Verantwoording groepsrisico  

Voor het groepsrisico geldt geen harde norm maar een oriëntatiewaarde en een verantwoordingsplicht. 

Omdat het groepsrisico zowel in de huidige als toekomstige situatie lager is dan 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde en het groepsrisico niet toeneemt kan worden volstaan met een beknopte 

verantwoording van het groepsrisico. Hiervoor dient advies te worden ingewonnen bij de 

veiligheidsregio/brandweer. Het advies dient te worden verwerkt in de verantwoording.  
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Bijlage 1 Berekenbladen huidige situatie  





 

Rho adviseurs voor leefruimte   20170058.002 
vestiging Rotterdam 

Bijlage 2 Berekenbladen toekomstige situatie  
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Project: t Zand noord fase 2 huidige situatie 2 

 

 
 
 

1 Projectgegevens 
 
 

1.1 Samenvatting 

Eigenschap 

  

Waarde 

  

Eenheid 

Projectnaam  t Zand noord fase 2 huidige situatie   

Omschrijving  t Zand noord fase 2 huidige situatie   

Modaliteit  Weg   

Weerfile  Den_Helder   

Totale lengte van de route  3247  m 

Berekend  Plaatsgebonden- en groepsrisico's   

Gemiddelde afstand tot de contouren     

Contour  Afstand   

1/j  m   

10-5  Niet aanwezig   

10-6  Niet aanwezig   

10-7  44   

10-8 

Oppervlak onder de contouren 

 125   

Contour  Oppervlak   

1/j  m²   

10-5  Niet aanwezig   

10-6  Niet aanwezig   

10-7  290311   

10-8  860346   

 
1.2 Versies 

    

Onderdeel  Versie  Datum 

RBM_II.exe  2.2.0 Build: 503  24/08/2012 

Parameters  1.2.3  24/08/2012 

Weer  1.0  10-7-2018 

Scenariobestand  nvt  24-8-2012 

Stoffenbestand  Niet ingevuld  24-8-2012 

Helpbestand  2.2  24-8-2012 

Systeemdatum  -  10-7-2018 

 
1.3 Werkgebied 

 
Punt  X-waarde  Y-Waarde 

Linksonder  110000  537400 



Project: t Zand noord fase 2 huidige situatie 3 

 

 
Rechtsboven 115000 542400 

 
 

1.4 Algemene gegevens 

Eigenschap Waarde 

Projectnaam t Zand noord fase 2 huidige situatie 

Omschrijving Ontwikkeling nieuwe woonlocatie 

Extra informatie Geen informatie 

Projectcode 20170058.002 

Datum afronding 12/07/2018 

Uitgevoerd door 

Analist Niet ingevuld 

Telefoon Niet ingevuld 

E-mail Niet ingevuld 

Bedrijf Niet ingevuld 

Postadres Niet ingevuld 

Postcode Niet ingevuld 

Plaats Niet ingevuld 

In opdracht van 

Naam Niet ingevuld 

Telefoon Niet ingevuld 

E-mail Niet ingevuld 

Organisatie contactpersoon Niet ingevuld 

Postadres Niet ingevuld 

Postcode Niet ingevuld 

Plaats Niet ingevuld 

 

1.4.1 Weer: Den_Helder 

Eigenschap Waarde Eenheid 

Weerstation Den_Helder 

Specificaties CPR 18E pag. 4.25 

Aantal windrichtingen 12 

Aantal weersklassen 6 

Begin van de dag (hh:mm) 08:00 

Begin van de nacht (hh:mm) 18:30 

Meteo gegevens 

Meteo gegevens 

Weerstabili 

 

Windsnelh 

  

 
m/s 

 B 

 

3,0 

D 

 

1,5 

 D 

 

5,0 

D 

 

9,0 

 E 

 

5,0 

 F 

 

1,5 

  
 

  
 

  
 

 
 

  

6:0  o/o  0,500 0,300  1,100 4,800  0,000  0,000 

0:1  o/o  0,700 0,300  1,000 4,300  0,000  0,000 

1:1  o/o  1,800 0,400  1,700 5,000  0,000  0,000 

1:2  o/o  1,400 0,400  1,900 3,400  0,000  0,000 

2:2  o/o  1,000 0,400  1,400 1,400  0,000  0,000 

2:3  o/o  0,700 0,500  1,400 0,500  0,000  0,000 

3:3  o/o  1,200 0,700  2,600 3,300  0,000  0,000 

3:4  o/o  0,700 0,500  2,000 11,300  0,000  0,000 

4:4  o/o  1,200 0,400  2,300 9,800  0,000  0,000 

4:5  o/o  1,300 0,400  1,900 7,300  0,000  0,000 

5:5  o/o  1,200 0,400  1,300 5,100  0,000  0,000 

5:6  o/o  1,100 0,400  1,400 6,000  0,000  0,000 
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Meteo gegevens  

Weerstabili  B D  D D  E  F 

Windsnelh m/s 
 
3,0 1,5 

 
5,0 9,0 

 
5,0 

 
1,5 

 

  
 

  
 

 
 

  

6:0 o/o  0,000 0,400  2,000 4,000  0,800  0,500 

0:1 o/o  0,000 0,300  1,600 2,900  0,600  0,500 

1:1 o/o  0,000 0,200  0,800 3,800  0,300  0,300 

1:2 o/o  0,000 0,400  2,400 4,800  1,100  0,500 

2:2 o/o  0,000 0,600  2,100 1,700  1,100  0,800 

2:3 o/o  0,000 0,900  2,000 0,600  1,000  1,100 

3:3 o/o  0,000 1,300  4,700 4,100  2,200  1,400 

3:4 o/o  0,000 0,500  2,000 9,000  0,700  0,800 

4:4 o/o  0,000 0,300  1,800 7,300  0,500  0,400 

4:5 o/o  0,000 0,300  1,600 7,100  0,400  0,300 

5:5 o/o  0,000 0,200  1,000 4,900  0,300  0,200 

5:6 o/o  0,000 0,200  1,100 5,000  0,300  0,300 

 

 
2 Situatie plot + PR-contouren 

 
 

Figuur 1 
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3 Groepsrisico's 
 
 

3.1 Groepsrisicocurve 
 
 

 
3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico 

 
 

Eigenschap Waarde 

Naam GR-curve Groepsrisico van de totale route. 

Normwaarde (N:F) 0,00007 (104 : 6,4E-009) 

Max. N (N:F) 160 (160 : 1,2E-009) 

Max. F (N:F) 2,8E-007 (11 : 2,8E-007) 

Naam GR-curve Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 

1, 899-1898 

Normwaarde (N:F) 0,00007 (104 : 6,4E-009) 

Max. N (N:F) 160 (160 : 1,2E-009) 

Max. F (N:F) 2,4E-007 (11 : 2,4E-007) 

 

4 Route en transportgegevens 
 
 

4.1 Wegroute: Rijksweg N9 
 

Eigenschap  Waarde  Unit 

Omschrijving  Wegvak N29   

Type wegtraject 

Breedte 

Frequentie (1/vtg.km) 

Beginpunt is eindpunt voorgaand traject 

Coördinaten 

Transport van voorgaand traject 

 Buiten de bebouwde kom 

10 

3,600E-007 

Niet waar 

 
Niet waar 

  
m 
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Transport  

Stof Aantal transp.  Transp. middel Transp. overdag  Transp. werkweek 

 1/jaar   o/o  o/o 

GF3 (licht 

ontvlambare 

gassen) 

500  Tankwagen 

(brandb. gas) 

70  100 

Lengte 3247  m    

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportage 

t Zand noord fase 2 toekomstige situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie: 2.2.0 Build: 503 
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1 Projectgegevens 
 
 

1.1 Samenvatting 

Eigenschap Waarde Eenheid 

Projectnaam t Zand noord fase 2 toekomstige situatie 

Omschrijving Ontwikkeling woonlocatie 

Modaliteit Weg 

Weerfile Den_Helder 

Totale lengte van de route 3247 m 

Berekend Plaatsgebonden- en groepsrisico's 

Gemiddelde afstand tot de contouren 
 

Contour Afstand 

1/j m 

10-5 Niet aanwezig 

10-6 Niet aanwezig 

10-7 44 

10-8 125 

Oppervlak onder de contouren 

Contour Oppervlak 

1/j m² 

10-5 Niet aanwezig 

10-6 Niet aanwezig 

10-7 290311 

10-8 860346 

 
 

1.2 Versies 

Onderdeel 

  

Versie 

  

Datum 

RBM_II.exe  2.2.0 Build: 503  24/08/2012 

Parameters  1.2.3  24/08/2012 

Weer  1.0  10-7-2018 

Scenariobestand  nvt  24-8-2012 

Stoffenbestand  Niet ingevuld  24-8-2012 

Helpbestand  2.2  24-8-2012 

Systeemdatum  -  10-7-2018 

 
1.3 Werkgebied 

 
Punt  X-waarde  Y-Waarde 

Linksonder  110000  537400 
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Rechtsboven 115000 542400 

 
 

1.4 Algemene gegevens 

Eigenschap Waarde 

Projectnaam t Zand noord fase 2 toekomstige situatie 

Omschrijving Ontwikkeling woonlocatie 

Extra informatie Geen informatie 

Projectcode 20170058.002 

Datum afronding 12/07/2018 

Uitgevoerd door 

Analist Niet ingevuld 

Telefoon Niet ingevuld 

E-mail Niet ingevuld 

Bedrijf Niet ingevuld 

Postadres Niet ingevuld 

Postcode Niet ingevuld 

Plaats Niet ingevuld 

In opdracht van 

Naam Niet ingevuld 

Telefoon Niet ingevuld 

E-mail Niet ingevuld 

Organisatie contactpersoon Niet ingevuld 

Postadres Niet ingevuld 

Postcode Niet ingevuld 

Plaats Niet ingevuld 

 

1.4.1 Weer: Den_Helder 

Eigenschap Waarde Eenheid 

Weerstation Den_Helder 

Specificaties CPR 18E pag. 4.25 

Aantal windrichtingen 12 

Aantal weersklassen 6 

Begin van de dag (hh:mm) 08:00 

Begin van de nacht (hh:mm) 18:30 

Meteo gegevens 

Meteo gegevens 

Weerstabili 

 

Windsnelh 

  

 
m/s 

 B 

 

3,0 

D 

 

1,5 

 D 

 

5,0 

D 

 

9,0 

 E 

 

5,0 

 F 

 

1,5 

  
 

  
 

  
 

 
 

  

6:0  o/o  0,500 0,300  1,100 4,800  0,000  0,000 

0:1  o/o  0,700 0,300  1,000 4,300  0,000  0,000 

1:1  o/o  1,800 0,400  1,700 5,000  0,000  0,000 

1:2  o/o  1,400 0,400  1,900 3,400  0,000  0,000 

2:2  o/o  1,000 0,400  1,400 1,400  0,000  0,000 

2:3  o/o  0,700 0,500  1,400 0,500  0,000  0,000 

3:3  o/o  1,200 0,700  2,600 3,300  0,000  0,000 

3:4  o/o  0,700 0,500  2,000 11,300  0,000  0,000 

4:4  o/o  1,200 0,400  2,300 9,800  0,000  0,000 

4:5  o/o  1,300 0,400  1,900 7,300  0,000  0,000 

5:5  o/o  1,200 0,400  1,300 5,100  0,000  0,000 

5:6  o/o  1,100 0,400  1,400 6,000  0,000  0,000 
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Meteo gegevens  

Weerstabili  B D  D D  E  F 

Windsnelh m/s 
 
3,0 1,5 

 
5,0 9,0 

 
5,0 

 
1,5 

 

  
 

  
 

 
 

  

6:0 o/o  0,000 0,400  2,000 4,000  0,800  0,500 

0:1 o/o  0,000 0,300  1,600 2,900  0,600  0,500 

1:1 o/o  0,000 0,200  0,800 3,800  0,300  0,300 

1:2 o/o  0,000 0,400  2,400 4,800  1,100  0,500 

2:2 o/o  0,000 0,600  2,100 1,700  1,100  0,800 

2:3 o/o  0,000 0,900  2,000 0,600  1,000  1,100 

3:3 o/o  0,000 1,300  4,700 4,100  2,200  1,400 

3:4 o/o  0,000 0,500  2,000 9,000  0,700  0,800 

4:4 o/o  0,000 0,300  1,800 7,300  0,500  0,400 

4:5 o/o  0,000 0,300  1,600 7,100  0,400  0,300 

5:5 o/o  0,000 0,200  1,000 4,900  0,300  0,200 

5:6 o/o  0,000 0,200  1,100 5,000  0,300  0,300 

 

 
2 Situatie plot + PR-contouren 

 
 

Figuur 1 
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3 Groepsrisico's 
 
 

3.1 Groepsrisicocurve 
 
 

 
3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico 

 
 

Eigenschap Waarde 

Naam GR-curve Groepsrisico van de totale route. 

Normwaarde (N:F) 0,00007 (104 : 6,8E-009) 

Max. N (N:F) 160 (160 : 1,2E-009) 

Max. F (N:F) 2,8E-007 (11 : 2,8E-007) 

Naam GR-curve Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 

1, 1049-2048 

Normwaarde (N:F) 0,00007 (104 : 6,6E-009) 

Max. N (N:F) 160 (160 : 1,2E-009) 

Max. F (N:F) 2,4E-007 (11 : 2,4E-007) 

 

4 Route en transportgegevens 
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4.1 Wegroute: Rijksweg N9 

Eigenschap Waarde Unit 

Omschrijving Wegvak N29 

Type wegtraject Buiten de bebouwde kom 

Breedte 10 m 

Frequentie (1/vtg.km) 3,600E-007 

Beginpunt is eindpunt voorgaand traject Niet waar 

Coördinaten 

Transport van voorgaand traject Niet waar 

Transport 

Stof Aantal transp. Transp. middel Transp. overdag Transp. werkweek 

1/jaar o/o o/o 

GF3 (licht 

ontvlambare 

gassen) 

 
 

500 Tankwagen 

(brandb. gas) 

 
  

70 100 

 

Lengte 3247 m 

 

5 Standaard bebouwing 
 
 

5.1 Bevolking 
 

Eigenschap  Waarde  Eenheid 

Naam  Bevolking   

Omschrijving 

Type bebouwing 

Aantal mensen 

Dag 

 Niet ingevuld 

Woonbebouwing 

 
273,6 

  
 
-- 

Nacht  547,2   

Fractie buitenshuis 

Dag 

  

0,07 

 
-- 

Nacht  0,01   

Oppervlak 

Complexiteit bouwvlak 

Herkomst data 

 
86849,6 

Ok 

RBM 

 
m² 
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Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
Dhr. J. van Hooren 
Postbus 2095 
1620 EB  HOORN 

Datum 12 december 2018  Telefoon 1942 9646 
Onze referentie nnb  E-mail pmeijer@vrnhn.nl 
Uw referentie   Bijlagen 1 
Uw bericht van 11 december 2018  Onderwerp Advies bereikbaarheid en 

hulpverlening op het VOBP ’t Zand 

Noord fase 2 
    
    
    
Geachte heer van Hooren, beste Jeffry, 
 
Op 11 december 2018 heeft u de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de gelegenheid gesteld 
te adviseren op het voorontwerp bestemmingsplan ’t Zand Noord fase 2.  
 
Het plangebied is gelegen in het invloedsgebied van een provinciale weg en een vaarweg waarover 
gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Derhalve is er voor de besluitvorming, in het kader van 
externe veiligheid, een advies van de veiligheidsregio nodig om inzicht te geven in het gevaar en de 
mogelijkheden voor de hulpverlening. Graag verwijs ik u hiervoor naar de bijgevoegde bijlage.  
 
Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het advies en/of 
een afschrift van uw besluit. Voor vragen of een andere toelichting kunt u contact opnemen met mij 
opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter  Meijer 
expert risico's en veiligheid  
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Bijlage 1: 
 
Algemeen: 
Voor de gewenste  realisatie van 228 woningen in ’t Zand Noord is een voorontwerp bestemmings-
plan opgesteld. Het plan ligt deels in binnen het invloedsgebied van de N9. De risico’s van de N9 

voor het plangebied zijn kwantitatief vastgesteld (berekend). Hieruit blijkt dat zowel voor de huidige 
als toekomstige situatie de hoogte van het groepsrisico onder 0,1 x OW blijft.  
 
De hoogte van het groepsrisico levert geen beperkingen op voor de ontwikkeling van het plangebied. 
Het ruimtelijk besluit kan met deze informatie worden verantwoord (beperkte verantwoordingsplicht). 
Met dit advies wordt hier invulling aan gegeven. 
 
 
Advies hulpverlening en/of zelfredzaamheid VRNHN 
 
A.1 Risicobronnen 
Uit het advies externe veiligheid van de RUDNHN blijkt dat in het plangebied sprake is van externe 
veiligheidsrisico's. Het plan bevindt zich deels binnen het invloedsgebied van een provinciale weg 
waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Tevens bevindt het plangebied zich in de 
nabijheid van een vaarweg waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
 
A.2 Hulpverlening en zelfredzaamheid 
Hulpverlening 
Het maatgevend risico betreft een koude BLEVE van een LPG tankwagen na een aanrijding.  
Er geldt een maximale effectafstand 1% letaliteit voor het maatgevende risico van 200 meter. Omdat 
de ruimtelijke ontwikkeling zich deels binnen deze afstand plaatsvindt, moet de hulpverlening worden 
verantwoord.  
 

 
Figuur 1 Tabel effectafstanden “tankwagen LPG – koude BLEVE” uit Scenarioboek EV. 
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Groepsrisico 
De risico’s van de N9 voor het plangebied zijn kwantitatief vastgesteld (berekend). Hieruit blijkt dat 

zowel voor de huidige als toekomstige situatie de hoogte van het groepsrisico onder 0,1 x OW blijft. 
 
De hulpverlening is in staat gedurende het eerste uur van de ramp de bestrijding in te zetten en de 
gewonden af te voeren naar de 4 regionale ziekenhuizen (Noordwest Ziekenhuisgroep locatie 
Alkmaar, Noordwest ziekenhuisgroep locatie Den Helder, Westfries Gasthuis in Hoorn en het Rode 
Kruisziekenhuis in Beverwijk). 
 
B.1 Hulpverlening 
Bij hulpverlening gaat het zowel om de voorbereiding op de bestrijding van een ramp of een zwaar 
ongeval, als om het beperken van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om de 
gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de hulpverleningsdiensten niet worden 
belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om de mate van hulpverlening te kunnen 
beoordelen, zijn de volgende aspecten beoordeeld: 

 effecten van een incident met gevaarlijke stoffen; 
 bereikbaarheid van het plangebied; 
 bluswatervoorzieningen ter plaatse van het plangebied 

 
B.1.1 Effecten 
Het plangebied is beoordeeld op de effecten die hier kunnen optreden in geval van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen. Hierbij is gekeken welke stoffen dan wel stofcategorieën een gevaar opleveren 
en tot op welke afstand effecten kunnen optreden. Hieruit blijkt dat een koude BLEVE het 
maatgevende scenario is. 
 
B.1.2 Bereikbaarheid 
Het plangebied is beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te bepalen of de 
hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden, is de 
opkomsttijd beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied bovenwinds (met de windrichting mee) kan 
worden benaderd, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 het plangebied en de omgeving is tweezijdig bereikbaar. 
 de opkomsttijden van de brandweer liggen boven de gestelde tijden in de zorgnorm. Als 

referentie is Julianastraat 104 gebruikt. In de dag situatie doet de brandweer er 13 minuten 
over om ter plaatse te komen. In de nacht situatie is dit 11,5 minuten.   

 
B.1.3 Bluswatervoorziening 
Het toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van blus-
watervoorzieningen is de Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer 
Nederland, uitgave november 2012. Geadviseerd wordt om deze handreiking toe te passen voor het 
plangebied.  

 In het plangebied zullen voldoende primaire bluswatervoorzieningen aanwezig moeten zijn. 
 Uit het beeldkwaliteitsplan blijkt dat er veel (vaar)water in het plangebied aanwezig zal zijn. 

Dit kan door de brandweer gebruikt worden als secundaire bluswatervoorziening.  
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B.2 Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 
risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen indien een ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt. 
Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder 
daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. De 
mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor de omvang van de hulpverlening 
tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te 
beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 

 zelfredzaam vermogen; 
 ontvluchtingsmogelijkheden; 
 alarmeringsmogelijkheden. 

 
B.2.1 Zelfredzaam vermogen 
Het plangebied is beoordeeld op de mate van zelfredzaamheid van personen. Hierbij is het fysieke 
vermogen beoordeeld, zoals geestelijke en/of lichamelijke beperkingen van groepen personen. 
Hieruit blijkt het volgende: 

 het plangebied voorziet niet in de realisatie van objecten waarbij sprake is van langdurig 
verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen (zoals kleine kinderen, zieken en 
ouderen); 

 de toekomstige gebruikers in het plangebied vormen een gemiddelde bevolkingsgroep uit de 
samenleving, die als zelfredzaam wordt beschouwd. 

 
B.2.2 OntvluchtinqsmoqeIijkheden 
Het plangebied is beoordeeld op de mogelijkheden voor ontvluchten van het mogelijke rampgebied. 
Hierbij zijn de vluchtmogelijkheden loodrecht van de risicobronnen beoordeeld. Hieruit blijkt het 
volgende: 

 het plangebied en de directe omgeving daarvan bieden voldoende mogelijkheden voor het 
ontvluchten in geval van een ramp. 

 
B.2.3 AlarmerinqsmoqeIijkheden 
Het plangebied is beoordeeld op de mogelijkheden voor alarmering. Hieruit blijkt het volgende: 

 Met NL-Alert kan de overheid mensen in het rampgebied en in de directe omgeving van een 
(dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via de eigen mobiele telefoon. 
Hierdoor is een snelle alarmering op de ontwikkellocatie mogelijk. 
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C.1 Conclusie 
Ter plaatse van het plangebied ’t Zand Noord fase 2 is sprake van externe veiligheidsrisico's. Het 
perceel bevindt zich binnen het invloedsgebied van een provinciale weg, en een vaarweg,  waarover 
gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. 
 
Ik adviseer u om: 

 Ten aanzien van de bluswatervoorziening de handleiding bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid van brandweer Nederland, uitgave november 2012 toe te passen voor het 
plangebied.; 

 ten aanzien van zelfredzaamheid de bevolking te alarmeren via NL-Alert; 
 de bevindingen te vertalen naar het plangebied en mee te wegen bij de 

groepsrisicoverantwoording. 
 
 
lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. lndien u naar aanleiding van deze brief nog 
vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord. 
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Pim Tuithof

Van: Berg, Mariette van den <M.vandenBerg2@hhnk.nl>
Verzonden: woensdag 21 november 2018 16:40
Aan: Pim Tuithof
Onderwerp: Advies art 3.1.1. Bro 't Zand-Noord fase 2

Geachte heer Tuithof, 
 
Op 23 juli 2018 heeft u ons om een reactie gevraagd in verband met het 
conceptontwerpbestemmingsplan 't Zand Noord, fase 2 in 't Zand. Op 31 augustus 2018 is aan u een 
reactie toegezonden. Destijds was nog niet duidelijk op welke wijze het tekort aan waterberging vanuit 
woningbouwplan 't Zand-Oost zou worden gecompenseerd, maar dit is inmiddels duidelijk geworden. 
Opnieuw heeft u aan ons het conceptontwerpbestemmingsplan 't Zand-Noord, fase 2 toegezonden. 
Hierbij ontvangt u een gewijzigde reactie op het plan.  
 
Voor de eerste fase van de woningbouwlocatie 't Zand Noord, waarin 50 woningen worden gebouwd, is 
een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Het plan voor de tweede fase omvat een 
programma van circa 228 woningen en voor deze fase heeft u opnieuw het 
conceptontwerpbestemmingsplan toegestuurd. 
 
Algemeen 
Het plangebied is gelegen in het peilgebied 2773-A van de polder/afdeling W met een zomerpeil van 
NAP -0,65 meter en winterpeil van NAP -0,90 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van 
secundaire- en primaire waterlopen naar het gemaal aan de 
Westeregalementsloot op het bedrijventerrein Kolksluis. Daar wordt het water via dit gemaal op de 
Schermerboezem uitgeslagen. 
 
Waterkwantiteit 
Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan 't Zand-Noord, fase 2 een substantiële 
toename van verharding en bebouwing tot gevolg heeft (21.160 m²). Door deze toename aan 
verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende 
maatregelen kan dit leiden tot ongewenste peilstijgingen en zal de waterhuishoudkundige situatie 
hierdoor verslechteren. Het plangebied is momenteel onverhard.  
Voor het bepalen van het oppervlak aan verhardingstoename 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. In het 
ontwerpbestemmingsplan voor 't Zand-Noord fase 2 is een waterbalans opgenomen, waarin ook de 
compenserende waterberging uit fase 1 en de compensatieopgave uit de woningbouwplannen Willem 't 
Hartplein en 't Zand-Oost zijn opgenomen.  
In overleg met de gemeente Schagen en projectontwikkelaar BPD is vast komen te staan dat vanuit 
het woningbouwplan Willem 't Hartplein geen compensatieopgave meer aanwezig is en dat voor het 
woningbouwplan 't Zand-Oost nog 630 m² waterberging moet worden gerealiseerd. Met de 
ontwikkelaar BPD is afgesproken dat de waterberging vanuit het woningbouwplan 't Zand-Oost in het 
woningbouwplan 't Zand-Noord, fase 1 wordt gecompenseerd. Dit betekent dat in fase 1 een 
oppervlakte van 2123 m2 + 630 m2 =2.753 m2 waterberging moet worden gerealiseerd.  
 
Dempingen dienen één op één te worden gecompenseerd.  
 
Het verzoek is om de aangepaste waterbalans op te nemen in het conceptbestemmingsplan voor 't 
Zand fase 2.  
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Inrichting watersysteem 
In het ontwerpbestemmingsplan staat vermeld dat op basis van een aantal uitgangspunten en het 
matenplan er afstemming heeft plaatsgevonden met het hoogheemraadschap. Vanuit HHNK is 
aangegeven wat de uitgangspunten zijn binnen het beleid voor stedelijk water. Voor fase 2 geldt dat 
het overleg over de inrichting van het watersysteem nog moet plaatsvinden. In het 
ontwerpbestemmingsplan staat nog steeds vermeld dat er een matenplan is aangeleverd, maar dit is 
onjuist. Over de inrichting van het watersysteem binnen 't Zand-Noord fase 2 moet nog afstemming 
plaatsvinden met het hoogheemraadschap. 
 
Wij verzoeken u bij de inrichting van de waterhuishouding binnen het plan rekening te houden met het 
volgende: 
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 Naar verwachting zal eerdaags of is onlangs de intentieovereenkomst OSW (overname stedelijk 
water) Schagen ondertekend door de besturen van de gemeente Schagen en het 
hoogheemraadschap. Hierin wordt onder meer uitgesproken in 2019 te starten met het proces 
voor de overname stedelijk water 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 het natte profiel van de waterlopen binnen/langs dit plan 't Zand 
Noord ook bij het hoogheemraadschap in onderhoud komen. Wij stellen voor dat in de te 
verlenen watervergunning voor dit plan wordt opgenomen dat het natte profiel van de 
bestaande te handhaven en te graven waterlopen en eventueel aan te leggen 
natuurvriendelijke oevers binnen het plangebied nu in onderhoud komen bij de gemeente 
Schagen. Bij het genoemde proces voor de overname stedelijk water Schagen zal dit dan 
hoogstwaarschijnlijk worden overgenomen door het hoogheemraadschap, volgens de 
uitgangspunten van de dan tussen de gemeente en hoogheemraadschap af te sluiten 
overeenkomst. Het droge profiel van deze waterlopen komt en blijft in onderhoud bij de 
aanliggend eigenaren. 

 De beleidsregels van het hoogheemraadschap schrijven voor dat bij stedelijk water het 
uitgangspunt is dat varend onderhoud wordt gepleegd, waarbij nieuw aan te leggen en 
bestaande, te handhaven waterlopen (inclusief grenswaterlopen) dienen te worden aangelegd 
met een minimale breedte op de waterlijn van zes meter en een minimale waterdiepte van één 
meter. 

 Bij varend onderhoud dient per vaartracé een locatie met een maaiboot te waterlaatplaats te 
worden aangebracht. Daarnaast dienen echter ook om de 200 - 250 meter laad-/loslocaties 
voor uitkomend maaisel e.d. aangelegd te worden. Deze nog toevoegen aan het plan en de 
tekening. Als laad-/loslocatie kan dienen een verharde of onverharde openbare oever van circa 
twee á drie meter haaks op de waterloop vanaf de waterlijn gerekend als deze over circa 10 
meter breedte evenwijdig aan de waterloop vrij is van obstakels en goed bereikbaar voor een 
vrachtwagen. De laad/loslocatie maakt onderdeel uit van de oever. De eigenaar van de oever 
langs deze waterloop is verantwoordelijk voor het onderhoud en het in stand houden van de 
laad/loslocatie. Deze laad-/loslocaties dienen bereikbaar te zijn en blijven voor rijdend 
materieel via openbare weg of paden met een minimale breedte van vijf meter. Eventuele 
bochten in deze paden dienen draaicirkels te krijgen van minimaal 21 meter. Indien er geen 
rondweg aanwezig is, dient aan het einde van een pad een draaipunt aangelegd te worden met 
een minimale draaicirkel van 21 meter ten behoeve van onderhoudsverkeer. Wij verzoeken u 
bij de verdere uitwerking van het plan hiermee rekening te houden. 

 We schatten in dat de aan het plan aansluitende waterlopen niet varend worden onderhouden. 
Bij waterlopen smaller dan zes meter op de waterlijn moet (rijdend) onderhoud vanaf de kant 
kunnen worden uitgevoerd. Bij waterlijnbreedtes tussen drie en vier meter geldt als 
uitgangspunt dat er ten minste aan één zijde van de waterloop een onderhoudspad wordt 
vrijgehouden van ten minste vijf meter uit de insteek. Bij waterlopen tussen vier en zes meter 
breed dienen aan weerszijden van de waterloop dergelijke onderhoudspaden te worden 
vrijgehouden. Wij verzoeken u duidelijk op het matenplan aan te geven welke waterlopen 
smaller zijn dan 6,0 meter en waar onderhoudspaden zullen worden vrijgehouden, ook in de 
toekomst. 

 Zoals in het waterhuishoudingsplan is weergegeven dient rond de nieuwe woonwijk een 
oppervlaktewatersysteem te worden ingericht, waarbij zowel aan de noordzijde als aan de 
zuidzijde van de locatie een verbinding tot stand wordt gebracht met de waterberging aan de 
oostzijde van de Koning Willem II weg. In het ontwerpbestemmingsplan is een verbinding 
centraal in het plan ingetekend, maar het is onduidelijk op welke wijze de verbinding met de 
waterberging aan de oostzijde van de Koning Willem II weg wordt gerealiseerd. Door het 
watersysteem op deze wijze in te richten, wordt afgeweken van de uitgangspunten in het 
waterhuishoudingsplan. Wij treden graag in overleg met u hoe het watersysteem van 't Zand 
Noord (alle fasen) worden aangesloten op de waterberging aan de oostzijde van de Koning 
Willem II weg. 

 
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 228 woningen. In het ontwerpbestemmingsplan staat 
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vermeld dat er een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd waarbij voor het huishoudelijk afvalwater 
wordt aangesloten op de 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 hemelwaterwater 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. Voor de toepassing van 
zinken daken 
raden wij aan om gebruik te maken van gecoat zink. 
 
Ruimtelijke adaptatie 
Wij adviseren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te nemen. 
Dit onderwerp ontbreekt in het ontwerpbestemmingsplan. Het plan, waaronder de realisatie van 228 
woningen en de inrichting van de openbare ruimte hier omheen, biedt uitstekende kansen hiertoe. Zo 
zou kunnen worden gedacht aan het aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe gebouwen, eventueel 
met meervoudig ruimtegebruik en waterberging capaciteit. Ook kan bij bijvoorbeeld de aanleg van 
nieuwe parkeerplaatsen gebruik worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met bijbehorende 
afvoer vertragende onderlaag of waterberging op straat en in verlaagde 
groenstroken. Zie voor uitleg en inspiratie hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, 
https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/viewer/publication/1/2-deltaprogramma- 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 m verharding is een watervergunning 
of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van de 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 om een geactualiseerde versie toe 
te sturen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft kunt u 
contact met mij opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte van den Berg 
Regioadviseur 
 
Afdeling Watersystemen 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Bezoekadres: 
Stationsplein 136 
1703 WC Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
 
t.    072-582 8417 
 
e.   m.vandenberg2@hhnk.nl 
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w.   www.hhnk.nl 
 
 

 

 
 

 

Proclaimer:   

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht 
deze e-mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?  

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per e-mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het 
hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of e-mailadres. U kunt alleen 
rechten ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht 
en/of de bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.  
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Burgemeester en wethouders van Schagen 
T a v. de heer G. van Leeuwen 
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Bijlage(n)
1

Datum Ons kenmerk Uw kenmerk
31-07-2018 UHZV-2-3365

Telefoonnr.
06-53978378

Onderwerp
Conceptontwerp-bestemmingsplan ’t Zand Noord fase 2

Geacht college,

Het in het kader van vooroverleg toegezonden conceptontwerp-bestemmingsplan ’t Zand Noord fase 2 geeft 
ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Ter veiligstelling van onze in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoeken wij u vooral ook die 
voorwaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het 
algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen 
van voldoende ruimte in openbare grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van 
bomen en stekelige beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat ons leidingnet te 
allen tijde goed bereikbaar blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze verharding 
'open' te zijn. Tevens dient het leidingtracé vrij te blijven van opslag e.d.. In dit kader willen wij u wellicht ten 
overvloede wijzen op de Nederlandse norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR 7171-2. Onderdeel hiervan 
vormt een standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied.

Wij zullen het op prijs stellen als u, alvorens tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg treedt 
met ons bedrijf onder telefoonnummer 06-53978378.

Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren 
nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer 
(gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het ontwerp kan 
worden ingepast. In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (gemeente) naar een 
alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. Wij attenderen u erop dat alternatieven, naar onze inschatting, in 
een zeer vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financiële middelen voor vrijgemaakt 
kunnen worden.

Wij vragen u eveneens aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit document is door de nutsbedrijven in 
Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in nieuwbouwgebieden. Dit document 
is op te vragen bij ons bedrijf.

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland * Velserbroek - KvK 34072007 - BTW NL009424945B01 Puur water ĩr natuur
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In het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen 
bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater terecht kunnen komen. Zonder uw tegenbericht nemen wij aan 
dat in het onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn.

Bijgaand sturen wij u een revisietekening.

Voor de verleende inzage van het plan zeggen wij u dank.

Hoogachtend,
PWN

Drs. A. Bruinekool 
Juridische Zaken

N.v. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland - Velserbroek - KvK 34072007 - BTW NL009424945B01 Puur water 8 natuur
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Legenda (Water) SCHAAL : 1:1500Legenda (Klos)
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Bestemmingsplan ’t Zand Noord, fase 2 
 

Aan: 

 
Gemeente Schagen 

Afdeling Ruimte 
t.a.v. Pim Tuithof 
 

Datum advies: 26 november 2018 

Kenmerk RUD NHN: RUD.262917 

Kenmerk gemeente:  

Contactpersoon: M. de Hoop 

Doorkiesnummer: 088 – 1021766 

E-mail mdehoop@rudnhn.nl 

Bijlagen: Advies Externe veiligheid 

Paraaf afdelingsmanager:  

 
 

Samenvatting advies bestemmingsplan 
Bedrijven en milieuzonering Uitvoeren akoestisch onderzoek 

Bodem Hoewel de bodemonderzoeken gedateerd zijn, 
kan in dit stadium worden geconcludeerd dat de 
kwaliteit naar verwachting op basis van de 
informatie geschikt is voor het beoogde gebruik. 

In het kader van de omgevingsvergunning 
bouwen zal nieuw bodemonderzoek moeten 

worden uitgevoerd. 

Duurzaamheid Geen opmerkingen 

Externe veiligheid Aanvullen toelichting. De Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord is in de gelegenheid gesteld 
advies uit te brengen t.a.v. het aspect 
‘hulpverlening’ en ‘zelfredzaamheid’. 

Geluid Opgenomen tekst akkoord 

Natuur - Passage ‘Kenmerken potentiële effecten’ 
aanpassen. 
- Gebiedenbescherming:  
Onderbouwing m.b.t. stikstof-effecten 
aanpassen. Uitvoeren verslechteringstoets. 
Verder geen belemmering te verwachten. 



 

 

 

 
 

 

  RUD.262917 
 
 

2 

Soortenbescherming:  
  - Specifieke ecologische onderbouwing 
noodzakelijk m.b.t. kleine marterachtigen 
  - Zorgplicht in acht nemen m.b.t.: 

• Rugstreeppad: passage opnemen 
gebaseerd op het Kennisdocument 

• Vleermuizen: bij de uitwerking van het 

verlichtingsplan voor bouw- en 
gebruiksfase een ecoloog om advies 
vragen. 

Lucht Opgenomen tekst akkoord 

 
 

1. Inleiding 
Op 23 oktober 2018 is aan de RUD een advies gevraagd over het bestemmingsplan 
’t Zand Noord, fase 2. Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van 228 
woningen mogelijk te maken. 

 
Het programma bestaat uit vrijstaande woningen, geschakelde woningen, twee-
aaneen gebouwde woningen en rijwoningen. Door middel van de toepassing van een 
wijzigingsbevoegdheid kan, op daarvoor aangeduide locaties, mee worden gewerkt 
aan de bouw van appartementen.  
 
Bij de totstandkoming van ons advies hebben wij de volgende stukken betrokken: 

• bestemmingsplan ’t Zand Noord, fase 2, d.d. 19 oktober 2018, project nummer:  
20170058.002; 

• kaartje plangebied d.d. 19 oktober 2018; 
• advies RUD.237128 d.d. februari 2018 over plan ’t Zand Noord, fase 1. 
 
In september 2017 heeft onze dienst voor de woningbouwlocatie fase 1 al eerder een 

advies gegeven op een concept bestemmingsplan, versie van 31-5-2017, opgesteld 
door Rho Adviseurs voor leefruimte. Vervolgens is ook geadviseerd op het aangepaste 
plan: concept Bestemmingsplan ‘t Zand Noord fase 1, d.d. 16-01-2018. 
 
Onderzoeken die worden gebruikt voor fase 2 zijn deels voor de beoordeling van  
fase 1 beoordeeld. 

 

2. Milieuadvies  
2.1  Bedrijven en milieuzonering, paragraaf 4.2 
Geluid:  
De uitgave “Bedrijven en milieuzonering” biedt een handreiking voor een 
verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige 

functies nabij bedrijven. 

 
De afstanden in de tabel van de uitgave “Bedrijven en milieuzonering” geven slechts 
indicatieve informatie en zijn niet als standaard-norm bedoeld. De informatie heeft 
geen betrekking op individuele bedrijven of situaties. Immers binnen bedrijfstypen 
kunnen zich grote verschillen voordoen. Specifieke maatregelen of omstandigheden 
kunnen leiden tot kleinere of grotere afstanden. Een vaste afstand is zodoende niet te 

bepalen.  
 
Voor een goede ruimtelijke onderbouwing dient door middel van een akoestisch 
onderzoek te worden aangetoond dat de nieuw te bouwen woningen de omliggende 
bedrijven niet in hun bedrijfsvoering beperken. 
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2.2         Bodem, paragraaf 4.5 

Van de locatie is voor een gedeelte een bodemonderzoek beschikbaar. Dit betreft een 
onderzoek van De Vries en van de Wiel van 28 februari 2002, 02-8100-1018, van een 
perceel aan de Korte Bosweg. De locatie blijkt ten hoogste licht verontreinigd in 
bovengrond en grondwater. 
In het ontwerp bestemmingsplan wordt ook nog een onderzoek van HB van  
12 september 2005 aangehaald. Dit onderzoek is niet bekend bij de RUD NHN. 
 

In het kader van eerdere planvorming (2009) heeft een historisch bodemonderzoek 
plaatsgevonden (Historisch onderzoek 't Zand-Noord, Grontmij referentienummer 

238238, 1 april 2009). Op basis van het historisch onderzoek is verkennend 
bodemonderzoek gedaan naar de verdachte deellocaties (Verkennend bodem-
onderzoek en asbestonderzoek Verdachte deellocaties 't Zand-Noord, Grontmij 
referentienummer 314824, 26 oktober 2009). In dit onderzoek wordt geconcludeerd 

dat er geen aanleiding is voor het verrichten van nader bodemonderzoek ter plaatse 
van de onderzochte verdachte deellocaties. 
 
Op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon 
en Schagen (2017) is de locatie ingedeeld in deelgebied B5, “Overige woongebieden”. 
De kwaliteit van de boven- en ondergrond op onverdachte locaties is hier gemiddeld 
gelijk aan klasse Landbouw en Natuur (niet verontreinigd). Deze kwaliteit is geschikt 

voor de beoogde functie. 
 
In het historisch bodembestand zijn op en in de direct omgeving van de locatie 
vermeldingen van agrarische bedrijfsvoering, een timmerwerkplaats en 
scheepswerven. 

 
Op basis van de beschikbare gegevens kan, in het stadium van beoordeling van het 

ontwerp bestemmingsplan, worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit naar 
verwachting geschikt zal zijn voor het voorgenomen gebruik. 
 
Nadat met het ontwerp bestemmingsplan is ingestemd, zal het gebied bouw-/woonrijp 
worden gemaakt. De Woningwet (artikel 8, tweede lid, onderdeel c) verplicht 
gemeenten in hun bouwverordening voorschriften op te nemen voor het tegengaan 

van bouwen op verontreinigde grond. Of sprake is van verontreinigde grond kan met 
een bodemonderzoek worden aangetoond. In de notitie van de RUDNHN “Bodemtoets 
bij aanvraag Omgevingsvergunning bouwen” zijn de uitgangspunten nader uitgewerkt. 
 
De bodemonderzoeken uit 2002, 2005 en 2009 zijn gedateerd en kunnen niet als 
bewijsmiddel van de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de grond dienen. 
Bovendien zijn de onderzoeken uit 2009 indicatief van aard. Het verkennend 

onderzoek van 26 oktober 2009 geeft slechts de kwaliteit van de bodem op een 
zevental (beperkte) deellocaties aan. Het overgrote gedeelte is niet onderzocht. 

Het onderzoek van HB uit 2005 is niet in het bezit van de RUD NHN. 
 
In het kader van de omgevingsvergunning bouwen zal daarom nieuw bodemonderzoek 
conform de NEN 5740 moeten worden uitgevoerd. 
Als uit het vooronderzoek blijkt dat er een redelijk vermoeden van asbest-

verontreiniging is (bijvoorbeeld puin in grond) moet ook een onderzoek volgens de 
NEN 5707 worden uitgevoerd. De eerder genoemde gedateerde bodemonderzoeken 
kunnen in het vooronderzoek worden meegenomen. 
 
Tekst ontwerp bestemmingsplan bodem (4.5) 
De onderzoeken t/m 2009 geven volgens het ontwerp inzicht in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. Hoewel de onderzoeken gedateerd zijn kan in dit stadium 
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worden geconcludeerd dat de kwaliteit naar verwachting op basis van deze indicatieve 

informatie geschikt is voor het beoogde gebruik. 
Voor de toekomstige nieuwbouw is het echter in het kader van de omgevings-
vergunning bouwen noodzakelijk dat een recent (jonger dan 5 jaar) verkennend 
bodemonderzoek wordt uitgevoerd en ingediend bij de aanvraag/aanvragen. 
In het ontwerp van fase 1 (31 mei 2017) is daarover een opmerking opgenomen 
(actueel bodemonderzoek nodig). Dit komt in het huidige ontwerp niet terug. 

 

2.3   Externe veiligheid, paragraaf 4.9 
Het plan wordt niet belemmerd door het aspect externe veiligheid.  

In de toelichting bij het plan zijn niet alle risicorelevante activiteiten benoemd. Dat 
moet nog wel gebeuren. De gevolgen van de N9 voor het plan zijn kwantitatief 
bepaald. De hoogte van het groepsrisico is kleiner dan 0,1 x OW en daarmee niet 
significant.  

 
De aanwezigheid van eventuele niet gesprongen explosieven is aandachtspunt. 
 
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord moet in de gelegenheid worden gesteld 
advies uit te brengen ten aanzien van het aspect ‘hulpverlening’ en ‘zelfredzaamheid’. 
Dat heeft inmiddels plaatsgevonden.  
Als het advies van de VR is ontvangen zal dit worden meegenomen in het definitieve 

EV advies. 
 
Het volledige advies Externe veiligheid is als bijlage toegevoegd. 

 
2.4  Duurzaamheid, paragraaf 4.12 

Geen opmerkingen. 
 

2.5  Geluid, paragraaf 4.3 
Opgenomen tekst is akkoord. 
 
2.6  Natuur, paragraaf 4.8 
In de passage ‘Kenmerken potentiële effecten’ wordt het volgende gesteld: “Een 
woningbouwlocatie heeft geen belangrijke uitstraling van milieueffecten naar de 

omgeving. Te verwachten effecten hangen samen met de verkeersaantrekkende 
werking, mogelijk veranderingen in de waterhuishouding en potentiële afbreuk aan de 
cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Het bereik van het 
effect van een woningbouwlocatie is lokaal en heeft zeker niet een 
grensoverschrijdend karakter.”  
De gecursiveerde gedeelten zijn in zijn algemeenheid onjuist en dienen te worden 
aangepast. Raadpleging van de effectenmonitor soorten en de effectenmonitor 

gebieden maakt namelijk duidelijk welke mogelijke milieueffecten er zijn met 
betrekking tot soorten en gebieden en dat deze lokaal maar ook niet-lokaal kunnen 

zijn. Met betrekking tot Natura 2000-gebieden geldt daarbij bovendien een externe 
werking van o.a. stikstofdepositie. 
 
Gebiedenbescherming 
Natura 2000-gebieden (Wnb) 

Via de Aerius-calculator is berekend dat er geen sprake is van rekenresultaten die 
hoger zijn dan de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr. Omdat er geen 
bronmaatregelen zijn ingevoerd in de calculator, verandert deze constatering niet door 
de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie m.b.t. het PAS. (Zie 
https://www.bij12.nl/nieuws/na-15-november-duidelijkheid-over-gevolgen-uitspraak-
europese-hof-voor-toestemmingsverlening-pas/ en 
naar  https://www.bij12.nl/nieuws/na-15-november-duidelijkheid-over-gevolgen-

uitspraak-europese-hof-voor-toestemmingsverlening-pas/; Op de website van BIJ12 

https://www.bij12.nl/nieuws/na-15-november-duidelijkheid-over-gevolgen-uitspraak-europese-hof-voor-toestemmingsverlening-pas/
https://www.bij12.nl/nieuws/na-15-november-duidelijkheid-over-gevolgen-uitspraak-europese-hof-voor-toestemmingsverlening-pas/
https://www.bij12.nl/nieuws/na-15-november-duidelijkheid-over-gevolgen-uitspraak-europese-hof-voor-toestemmingsverlening-pas/
https://www.bij12.nl/nieuws/na-15-november-duidelijkheid-over-gevolgen-uitspraak-europese-hof-voor-toestemmingsverlening-pas/
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zijn tevens antwoorden te vinden op meest gestelde vragen: 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/veelgestelde-vragen/) 
Wat door de uitspraak wel is veranderd, is dat uit de berekening niet meer zonder 
nadere onderbouwing gesteld kan worden dat er geen vergunning Wnb nodig is.  
Er kan namelijk uit de berekening worden geconcludeerd dat er (dan wel geen 
significant negatieve effecten maar wel) negatieve effecten kunnen zijn op Natura 
2000-gebieden. Daarom dient er een zogenoemde verslechteringstoets te worden 
uitgevoerd. 

 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natuurverbindingen (provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid) vormen gezien de afstanden geen belemmering voor uitvoering van het 
plan. Het aan de oostzijde gelegen Weidevogelleefgebied heeft weliswaar indirecte 
werking, maar wordt van het plangebied gescheiden door een bomensingel en de 
Koning Willem II-weg. Daarom worden geen negatieve effecten verwacht.  

Conclusie: Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Soortenbescherming (Wnb)  
Kleine marterachtigen zijn niet vrijgesteld in de Provincie Noord-Holland. Er ontbreekt 
voor deze soortgroep en expliciete uitsluiting van aanwezigheid. De aanwezigheid van 
de groene omranding van het plangebied (bosschages en boomsingels) en de 
nabijheid van het kanaal (oevers) maakt dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat 

deze soortgroep in en om het plangebied aanwezig kan zijn.  Een nadere 
onderbouwing door een ecologisch deskundige is noodzakelijk. 
 
In verband met de zorgplicht dient ook met betrekking tot de rugstreeppad een 
specifieke passage te worden opgenomen, gebaseerd op het Kennisdocument 

Rugstreeppad. Immers: deze pionierssoort wordt aangetrokken tot nieuwe 
ontwikkelingen waar vergraafbaar zand ontstaat en dat zal bij fase 1 en fase 2 het 

geval kunnen zijn. Voorkomen moet worden dat deze soort het gebied intrekt en 
geschaad zal worden door de ontwikkelingen. 
 
Beoordeling van de nadere onderbouwing vleermuizen:  
Adviesbureau Mertens heeft nader onderzoek gedaan naar vleermuizen 
(rapportnummer 2017.2678 maart 2018; de veldbezoeken hebben plaatsgevonden op 

29 juni, 11, 15 juli, 7 september en 2 oktober 2017.) De veldbezoeken hebben 
voornamelijk tot doel gehad om fourageerfuncties en vliegroutes in kaart te brengen, 
in verband met de lijnvormige groene elementen om het plangebied. Het oriënterende 
onderzoek had namelijk aangegeven dat deze elementen direct worden beïnvloed door 
de aanleg van ontsluitingswegen en paden, en daarnaast indirect kunnen worden 
beïnvloed door bijvoorbeeld licht.  
De veldonderzoeken zijn in de juiste perioden uitgevoerd en voldoen aan het toen 

geldende Vleermuisprotocol en de diverse Kennisdocumenten. Uit het rapport komt 
naar voren dat in het gebied gewone en ruige dwergvleermuizen voorkomen: de 

fourageerplaatsen zijn aangegeven. De gewone dwergvleermuis foerageert relatief 
veel rond de bomen rond het plangebied. Vliegroutes zijn niet aangetroffen. De 
conclusie is dat gedurende en na realisatie van de plannen deze soorten er kunnen 
blijven vliegen en foerageren omdat de bomen grotendeels worden ingepast in het 
plan.  

 
De ecoloog is echter niet expliciet ingegaan op de aanleg van ontsluitingswegen en 
paden noch op de mogelijke beïnvloeding door verlichting. Daarover kunnen wij echter 
het volgende zeggen: Uit het plan blijkt dat er slechts één ontsluitingsweg komt (via 
de Korte Bosweg) en wel op een punt waar geen vleermuizen zijn waargenomen. De 
groene omranding zal niet worden doorbroken door wegen of paden. Ook zijn de 
vleermuizen waargenomen nabij de reeds bestaande woningbouw en bestaande wegen 

en paden, direct aansluitend aan de andere kant van de groene omranding (ten 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/veelgestelde-vragen/
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westen). Blijkbaar hindert de daar aanwezige verlichting hen niet. Uit het plan blijkt 

voorts dat de bebouwingsstroken, wegen en paden niet direct aansluiten aan de 
groene omranding. Het is redelijkerwijs aannemelijk dat verlichting die de bebouwing 
en het wegen- en padennet met zich meebrengen, dan ook niet verstorend zal 
werken.  
 
Conclusie: de plannen zoals momenteel bekend, zullen redelijkerwijs geen schade 
opleveren voor de vleermuizen. Wel dient de zorgplicht in acht te worden genomen bij 

de verlichting in de bouw- en gebruiksfase. Een ecologisch deskundige dient te worden 
ingeschakeld voor een verlichtingsplan voor de bouw- en gebruiksfase. 

 
Tenslotte wordt geadviseerd dat de gemeente (vrijblijvend) de initiatiefnemer wijst op 
de vernieuwde website www.checklistgroenbouwen.nl. Daar staan mooie maatregelen 
in ter bevordering van de biodiversiteit in uw gemeente, die kunnen worden toegepast 

in het bouwplan. 
 
2.7 Lucht, paragraaf 4.10 
De opgenomen tekst is akkoord. 
 

 
 

 

http://www.checklistgroenbouwen.nl/
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BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER  

 

Inzake het bestemmingsplan “ ’t Zand – Noord, fase 2” 

 

 

 

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Schagen.  

 

BESTEMMINGSPLAN 

 

Het bestemmingsplan “ ’t Zand – Noord, fase 2” maakt de bouw van 228 woningen 

mogelijk.  

 

PROCEDURE 

 

Op de voorbereiding van het hogere waardebesluit (als bedoeld in artikel 110a van 

de Wet geluidhinder) is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing.  

Het ontwerp-besluit is tegelijkertijd met het ontwerp van het wijzigingsplan ter 

inzage gelegd. 

 

ALGEMEEN TOETSINGSKADER 

 

De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge 

geluidbelasting. In de Wet geluidhinder en de daarop gebaseerde 

uitvoeringsregelingen, zijn normen opgenomen voor de ten hoogste toelaatbare 

geluidbelasting van onder meer weg- en spoorwegverkeer en industrieterreinen. De 

regelgeving gaat daarbij uit van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 

(voorheen voorkeursgrenswaarde) en hogere waarden dan de ten hoogste 

toelaatbare waarde (voorheen maximale grenswaarden genoemd). 

Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden dienen 

maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting te verlagen tot de hoogste 

toelaatbare waarden. In bepaalde situaties kunnen er echter geen of onvoldoende 

maatregelen worden getroffen omdat deze maatregelen stuiten op bezwaren van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 

financiële aard. In die situaties kunnen er hogere waarden dan de ten hoogst 

toelaatbare waarde worden toegestaan tot aan de maximale grenswaarde. Daarbij 

dient in ieder geval te worden voldaan aan de eisen die gelden ten aanzien van de 

binnenniveaus in verblijfsruimten van woningen en andere geluidgevoelige 

gebouwen. 
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SPECIFIEK TOETSINGSKADER 

 

Industrielawaai 

Het plangebied bevindt zich buiten de zone van een industrieterrein. 

 

Spoorweglawaai 

Het plangebied bevindt zich buiten de zone van een spoorweg. 

 

Wegverkeerslawaai 

Het plangebied bevindt zich binnen de bestaand stedelijk gebied ten noorden van ’t 

Zand. Het plangebied bevindt zich binnen de geluidzone van de Koning Willem II-

weg, de Korte Bosweg en de Rijksweg N9. Binnen zones langs wegen bedraagt de 

ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 dB. Voor nieuwe woningen binnen de 

bebouwde kom langs een bestaande weg bedraagt de ten hoogste toelaatbare 

waarde 63 dB. De maximaal toelaatbare binnenwaarde in een verblijfsgebied van 

een woning bedraagt 33 dB. 

 

MOTIVERING BESLUIT 

 

Wegverkeerslawaai ten gevolge van de Rijksweg N9 

Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Rijksweg N9
 
wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De hoogst berekende waarde t.o.v. 

de N9 bedraagt 52 dB inclusief aftrek 110 Wgh. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

 

Wegverkeerslawaai ten gevolge van de Koning Willem II-weg 

Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Koning Willem II-weg wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De hoogst berekende waarde 

bedraagt 56 dB inclusief aftrek artikel 110 Wgh. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

 

Wegverkeerslawaai ten gevolge van de Korte Bosweg 

Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde Korte Bosweg wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De hoogst berekende waarde 

bedraagt 53 dB inclusief aftrek artikel 110 Wgh. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden 

 

Als gevolg van het verkeer op de niet gezoneerde Korte Bosweg wordt de 

richtwaarde van 48 dB niet overschreden. De hoogst brekende geluidbelasting 

bedraagt 48 dB. 

 

Geluidreducerende maatregelen 

Als gevolg van het wegverkeer op de Rijksweg N9, Korte Bosweg (60 km/h) en de 

Koning Willem II-weg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. 

Bezien is of met maatregelen ter reductie van de geluidbelasting doelmatig kan 

worden teruggedrongen. Er zijn een aantal maatregelen ter reductie van de 

geluidbelasting denkbaar. De criteria welke gesteld worden in het gemeentelijk 

beleid, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het Akoestisch rapport 

wegverkeerslawaai d.d. 3 juli 2018, worden hier in ogenschouw genomen.  
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Maatregelen aan de bron 

In het geval van wegverkeerslawaai vallen hieronder, bijvoorbeeld het verlagen van 

de maximum snelheid en het terugdringen van het verkeersaanbod. De Rijksweg N9 

behoort tot de hoofdverkeerstructuur van Schagen en heeft een ontsluitingsfunctie.  

Derhalve zijn aanpassingen als het wijzigen van de functie van deze weg waarmee 

het gebruik teruggedrongen kan worden of het verlagen van de maximum snelheid 

geen reële maatregelen. 

Het veranderen van de snelheid of samenstelling van het verkeer op de Rijksweg N9 

zal op overwegende bezwaren stuiten van verkeers- en vervoerskundige aard. De 

Rijksweg N9 is een stroomweg waar bereikbaarheid prioriteit heeft, afwaardering 

wordt niet mogelijk geacht.  

 

De Korte Bosweg en Koning Willem II-weg zijn beide 60 km/h wegen. Het 

terugdringen van de maximumsnelheid zal op overwegende bezwaren stuiten van 

verkeers- en vervoerskundige aard. 

Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een geluidreducerende 

deklaag. Vanwege de hoge kosten wordt het voor de nieuw te realiseren woningen 

niet doelmatig geacht om de drie wegen van een geluidreducerende deklaag te 

voorzien.  

 

Maatregelen in overdrachtsgebied 

Hieronder vallen maatregelen zoals het toepassen van geluidschermen of het 

vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de gevel van het wooncomplex. 

Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidsafschermende 

voorzieningen zijn een scherm of wal. Om overal aan de voorkeursgrenswaarde te 

kunnen voldoen is in onderhavige situatie meerdere hoge schermen nodig. 

Dergelijke geluidafschermende voorzieningen zijn in stedelijk gebied niet 

toepasbaar en stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Het vergroten 

van de afstand is niet mogelijk. De planlocatie ligt tussen de drie wegen in (het 

verlagen van de geluidbelasting op de westelijke gevel, zal leiden tot een verhoging 

van de geluidbelasting op de oostelijke gevel). Verder is niet genoeg ruimte om de 

voorkeursgrenswaarde te behalen.  

  

Maatregel aan de gevel 

Het toepassen van een dove gevel is niet gewenst. IN het gemeentelijk beleid wordt 

aangegeven dat er zo min mogelijk gebruik gemaakt mag worden van dove gevels. 

 

ZIENSWIJZEN 

p.m. 
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BESLUIT 

 

Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene 

wet bestuursrecht op grond van artikel 83, eerste lid en 110a van de Wet 

geluidhinder de hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

ten behoeve van de bouw van 228 nieuwe woningen op de ’t Zand Noord, fase 2 

binnen de bebouwde kom van ‘t Zand conform tabel 1 vast te stellen. 

 

 
Figuur 1: Naamgeving Bouwvlakken 

 

Vlak Ontheffingswaarde Bron 

Vlak A 52 dB Rijksweg N9 

Vlak B 53 dB Koning Willem II-weg 

Vlak H 56 dB Koning Willem II-weg 

Vlak I 53 dB Korte Bosweg 

 

 

a)  de maatregelen aan de gevel die tot gevolg hebben dat het binnenniveau 

voldoet aan de waarde van 33 dB dienen gebaseerd te zijn op de berekende 

gecumuleerde geluidsbelasting zonder rekening te houden met de aftrek ex artikel 

110g Wet geluidhinder. 

  

b) de vastgestelde hogere waarde is het gevolg van een akoestische afweging en 

toetsing aan de Wet geluidhinder. Zij heeft geen betrekking op andere 

toetsingskaders en afwegingen die in het kader van de ruimtelijke ordening 

(kunnen) worden gemaakt.  

 

c)  de vastgestelde hogere waarden uit bovenstaande tabel zullen conform artikel 

110i van de Wet geluidhinder worden ingeschreven in het kadaster. 
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Schagen 8 januari 2019 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

secretaris,   burgemeester,  

 

 

N. Swellengrebel  M.J.P. van Kampen-Nouwen 

                          

 

 

 

 

 

Beroepsclausule 

Tegen dit besluit staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Beroep tegen dit besluit kan slechts worden ingesteld door: 

a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; 

b. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het 

besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; 

c. appellanten aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te 

hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. 

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt 

aan na de dag van terinzagelegging van dit besluit. Voor de behandeling van het 

beroepschrift moet griffierecht worden betaald aan de Raad van State. Naast het 

instellen van beroep kan een ieder een verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Door 

het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schorst u de werking van 

dit besluit. Er zijn twee vereisten verbonden aan een verzoek om voorlopige 

voorziening. Ten eerste kunt u alleen een verzoek om voorlopige voorziening 

indienen als u tevens beroep heeft ingesteld. Ten tweede dient er sprake te zijn van 

onverwijlde spoed. Ook voor de behandeling van een verzoek om voorlopige 

voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Raad van State. Het adres van 

de Raad van State is, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.  

 

 

 

 

 





                                                             
regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan 't Zand Noord, fase 2 met identificatienummer 
NL.IMRO.0441.BPBGZZandNoordF2-VA01 van de gemeente Schagen; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage; 

1.3  aanbouw: 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 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  achtererfgebied: 
erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m 
van de voorkant van het hoofdgebouw; 

1.7  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.8  bebouwingspercentage: 
de oppervlakte van bouwwerken uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden; 

1.9  beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. 
een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en 
administratieruimten en dergelijke; 

1.10  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis: 
een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, genoemd in Bijlage 1, dan wel een naar de aard of invloed op 
de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend op een 
zodanige wijze dat: 
a. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt; 
b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in overeenstemming is, 

waarbij: 
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1. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast; 
2. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de woning; 
3. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, met uitzondering van bed en 

breakfast; 
4. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt; 

1.11  bestaand: 
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden: 
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan; 

b. ten aanzien van het overige gebruik: 
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 

1.12  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.13  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

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

1.15  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.16  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.17  bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel; 

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

1.19  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.20  bijgebouw: 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 
het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.21  dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.22  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
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1.23  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt; 

1.24  gebruiksmogelijkheden: 
de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming te 
gebruiken; 

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

1.26  horecabedrijf: 
het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het 
bedrijfsmatig verstrekken van logies, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;    

1.27  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig 
of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt 
voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; 

1.28  mantelzorg: 
het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg aan een ieder die 
hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak; 

1.29  meetverschil: 
een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een 
aangegeven bestemmings- of bouwgrens; 

1.30  milieusituatie: 
de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van scheiding 
tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet op het voorkómen 
dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of trilling; 

1.31  overig bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden; 

1.32  overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten 
hoogste één wand; 

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

1.34  peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 

1. 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: 

1. de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 
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c. indien op het water wordt gebouwd: 
1. het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil); 

1.35  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding; 

1.36  straat- en bebouwingsbeeld: 
de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate van samenhang 
in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding tussen bouwmassa en 
open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en de 
samenhang in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is; 

1.37  uitbouw: 
een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, dan wel 
een gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.38  verkeersveiligheid: 
de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer, die wordt bepaald door de mate van 
overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke) 
effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers; 

1.39  voorgevellijn 
denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevels van de hoofdgebouwen; 

1.40  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 

1.41  woongebouw 
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 
omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

1.42  woonhuis: 
een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk 
boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid 
beschouwd kan worden; 

1.43  woonsituatie: 
de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om die 
woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de daglichttoetreding, 
het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van hinder. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

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

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, of bovenste kniklijn;   

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 oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen, 
b. openbare nutsvoorzieningen; 
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
d. voet- en fietspaden; 
met de daarbij behorende: 
e. speelvoorzieningen; 
f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
g. openbare nutsvoorzieningen; 
h. terreinen; 
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 
3.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 4 m; 
b. de bouwhoogte van afscheidingen ten behoeve van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen 

dan 5 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m. 
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Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. woonstraten en paden; 
b. voet- en fietspaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. evenementen; 
e. speelvoorzieningen; 
f. groenvoorzieningen; 
g. openbare nutsvoorzieningen; 
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
i. terreinen; 
j. een fiets- voetgangersbrug, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 

fietsbrug'; 
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers; 

4.2  Bouwregels 
4.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de geleiding, beveiliging 

en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m. 
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Artikel 5  Water 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. waterlopen en waterpartijen; 
b. oevers; 
c. bermen en beplanting; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. groenvoorzieningen; 
e. woonstraten en paden; 
f. openbare nutsvoorzieningen, 
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen. 

5.2  Bouwregels 
5.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m. 

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden 
5.3.1  Vergunningplicht 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 
a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
b. het dempen van watergangen. 
 
5.3.2  Uitzondering 
Het in lid 5.3.1, onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
5.3.3  Voorwaarden 
De in lid 5.3.1, onder a genoemde vergunning wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige  
afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van het watersysteem. 
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Artikel 6  Wonen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. woningen, in de vorm van een woonhuis, al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden 

beroepen of -bedrijven zoals genoemd in Bijlage 1, waarbij geldt dat het totale aantal woningen in 
de gezamenlijke bestemmingsvlakken niet meer dan 228 mag bedragen;  

met de daarbij behorende: 
b. groenvoorzieningen; 
c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
d. openbare nutsvoorzieningen; 
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. tuinen, erven en terreinen; 
g. bouwwerken. 
 
Ten aanzien van beroeps- en/of bedrijfsuitoefening aan huis gelden de volgende regels: 
Een woning en de daarbij behorende aan-, uitbouwen en bijgebouwen op gronden als bedoeld in 6.1 
sub a mogen worden gebruikt voor beroeps- en/of bedrijfsuitoefening aan huis, mits: 
1. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto vloeroppervlakte van 

de betreffende woningen en de bijbehorende aan-, uitbouwen en bijgebouwen met een maximum 
van 40 m²; 

2. het beroeps- en/of bedrijfsuitoefening aan huis betreft die: 
a. niet vergunmningplichtig is op grond van de Wet milieubeheer; 
b. valt binnen het bepaalde in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1; 
c. het geen detailhandel of horeca betreft met uitzondering van bed en breakfast; 
d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten 

behoeve van aan huis gebonden beroep en/of bedrijf plaatsvindt; 
e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en 

parkeerdruk optreedt; 
f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de woning.    

6.2  Bouwregels 
6.2.1  Algemeen 
a. het totaal aantal woningen mag niet meer dan 228 bedragen; 
b. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer dan 50% bedragen.  
6.2.2  Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 7 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 12 m bedragen; 
c. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van niet-aaneengebouwde hoofdgebouwen dient ten 

minste 1 m te bedragen; 
d. de afstand van de naar de weg gekeerde gevel tot de voorste perceelsgrens mag niet minder dan 3 

m bedragen.  
e. hoofdgebouwen moeten worden voorzien van een kap met een helling tussen de 20 en 60 graden. 
6.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen moeten op ten minste 1 m achter (het 

verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw worden gebouwd; 
b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag niet meer 

bedragen dan 75 m2 met dien verstande dat: 
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1. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen niet meer dan 100% van de 
oppervlakte van het hoofdgebouw mag bedragen; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet meer dan 50% van 
het achtererfgebied van de woning mag bedragen. 

6.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het 

hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m; 
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het 

hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m;  
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 3 m 

bedragen. 

6.3  Afwijken van de bouwregels 
6.3.1  Afwijken 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 6.2.3 onder a voor een afwijkende situering van bijgebouwen ten opzichte van het 

hoofdgebouw; 
b. lid 6.2.3 onder c voor een tijdelijk grotere oppervlakte van niet meer dan 60 m² aan bijgebouwen en 

overkappingen bij woningen, ten behoeve van mantelzorg, met dien verstande dat: 
1. de afwijking uitsluitend van toepassing is in combinatie met een omgevingsvergunning voor 

gebruik zoals bedoeld in lid 6.5.1; 
2. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing of 

overlijden) de bebouwing die als woonvoorzieningen wordt gebruikt, en niet passend is binnen 
de regels van de bestemming, van het perceel wordt verwijderd. 

6.3.2  Toetsingscriteria   
De genoemde omgevingsvergunningen kunnen, onverlet het bepaalde in 6.3.1, uitsluitend worden 
verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de milieusituatie; 
d. het uitzicht van woningen; 
e. de verkeersveiligheid. 

6.4  Specifieke gebruiksregels 
Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van de woonfunctie voor zelfstandige 

bewoning; 
b. het gebruik van bijgebouwen en overkappingen ten behoeve mantelzorg; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan 

huis die niet voldoet aan de in 6.1 genoemde kenmerken; 
d. het gebruiken of laten gebruiken van het gebruik van bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatie. 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels 
6.5.1  Afwijken 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.4 onder b en 
toestaan dat bijgebouwen en overkappingen bij een woning worden gebruikt ten behoeve van 
mantelzorg, mits: 
a. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie van een bevoegde 

arts dan wel instelling beschikt; 



blz 48  20170058.002  
 
  
  

 
 Rho Adviseurs B.V.  Bestemmingsplan Schagen - 't Zand Noord, fase 2 
  Status: Vastgesteld / 13-03-2019  

b. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast; 
c. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de parkeerdruk in de naaste 

omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet onevenredig toeneemt; 
d. er geen sprake is van een zelfstandige woning; 
e. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing of overlijden) 

het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte wordt beëindigd en de 
woonvoorzieningen worden verwijderd. 

6.5.2  Toetsingscriteria 
De genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de milieusituatie; 
d. het uitzicht van woningen; 
e. de verkeersveiligheid.   

6.6  Wijzigingsbevoegdheid 
6.6.1  Wijziging 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van de bouw van woningen in de 
vorm van een woongebouw ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied', al dan 
niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroepen of -bedrijven zoals genoemd in Bijlage 1, mits: 

1. het totale aantal woningen in het plangebied van dit bestemmingsplan niet meer dan 228 
bedraagt; 

2. de ontwikkeling past binnen de uitgangspunten en de structuur van het beeldkwaliteitsplan, 
zoals opgenomen in bijlage 1 van de toelichting; 

3. het bebouwingspercentage ter plaatse van elk aanduidingsvlak 'wetgevingzone - 
wijzigingsgebied' maximaal 50 % bedraagt; 

4. de afstand van het woongebouw tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 1 m bedraagt; 
5. de afstand van het woongebouw tot de voorste perceelsgrens ten minste 3 m bedraagt; 
6. de bouwhoogte van het woongebouw niet meer dan 12 m bedraagt; 
7. de goothoogte van bijgebouwen niet meer dan 3 m bedraagt; 
8. de bouwhoogte van bijgebouwen niet meer dan 6 m bedraagt; 
9. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 50 m² bedraagt en niet meer dan 

50% van het achtererfgebied bedraagt; 
10. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan de toegestane 

bouwhoogte als bepaald in het Besluit omgevingsrecht (Bor); 
11. de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer dan 6 m bedraagt; 
12. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m bedraagt. 

6.6.2  Toetsingscriteria 
De wijzigingsbevoegdheid wordt, onverlet het bepaalde in 6.6.1, uitsluitend toegepast mits geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de milieusituatie; 
d. het uitzicht van woningen; 
e. de verkeersveiligheid. 
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 1 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor Waarde - Archeologie 1 aangewezen gronden zijn behalve voor de daar voorkomende 
bestemmingen mede bestemd voor de bescherming van de aan de grond eigen zijnde archeologische 
waarden. 

7.2  Bouwregels 
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 6) mogen geen 
nieuwe gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ter vervanging van bestaande 
gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte niet wordt vergroot 

7.3  Afwijken van de bouwregels 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits: 
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 

geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden verstoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in 

de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 
2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg. 
 
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, wordt om deskundig advies op het gebied van 
archeologie gevraagd. 

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de volgende andere 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 

van gronden,; 
2. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 

andere oppervlakteverhardingen; 
3. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 

waterpartijen en het aanbrengen van drainage; 
4. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 

communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 
5. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van gronden 

en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd. 
 
b. Een omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van 

het ander werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, blijvend 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied en hieraan 
door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen. 

 
c. Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

1. andere werken waarbij de gronden niet dieper worden geroerd dan 0,35 m; 
2. andere werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 
3. andere werken die op het moment van het inwerkingtreden van het plan in uitvoering zijn of 
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uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende 
vergunning; 

4. andere werken waarvoor een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 nodig is. 

7.5  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, het plan wijzigen 
ten behoeve van: 
a. het toevoegen van de bestemming Waarde - Archeologie 1 indien uit archeologisch onderzoek blijkt 

dat dit wenselijk is; 
b. het verwijderen van de bestemming Waarde - Archeologie 1 indien uit archeologisch onderzoek 

blijkt dat dit mogelijk is. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 8  Anti-dubbeltelbepaling 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 9  Algemene bouwregels 

9.1  Bouwen binnen bestemmingsvlakken 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bestemmingsvlakken worden 
ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, alsmede erkers, ingangspartijen, luifels, 
balkons en galerijen buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- dan wel bestemmingsgrens met niet 
meer dan 1,50 m wordt overschreden. 
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik als opslag-, stort- of bewaarplaats al dan niet ter verkoop van onbruikbare of althans 

aan hun oorspronkelijke functie onttrokken voorwerpen en materialen, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gericht beheer van de gronden, dan wel past 
binnen de toegelaten bedrijfsvoering; 

b. het plaatsen en/of het gebruik van stacaravans en zeecontainers. 
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

11.1  Afwijken 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 
a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages 

(met uitzondering van oppervlakte van gebouwen, bebouwing en bestemmingsvlakken) tot niet 
meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, 
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een hoogte van ten 
hoogste 15 m. 

11.2  Toetsingscriteria 
De onder 11.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de milieusituatie; 
d. het uitzicht van woningen; 
e. de verkeersveiligheid. 



20170058.002   blz 55 
 
  
  

 
Bestemmingsplan Schagen - 't Zand Noord, fase 2  Rho Adviseurs B.V. 
Status: Vastgesteld / 13-03-2019  

Artikel 12  Overige regels 

12.1  Parkeren 
12.1.1  Parkeervoorzieningen 
Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een bouwwerk wordt 
slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat 
bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van 
voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 
'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende 
de planperiode. 
12.1.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 12.1.1 is niet van toepassing indien: 
a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of 
b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 
c. onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse. 
12.1.3  Strijdig gebruik 
Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel laten 
gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op 
grond van artikel 12.1.1 of 12.1.2 niet in stand wordt gelaten. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 13  Overgangsrecht 

13.1  Overgangsrecht bouwwerken 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning 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 sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%. 

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

13.2  Overgangsrecht gebruik 
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen 

of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of 
te laten hervatten. 

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 14  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het bestemmingsplan ''t Zand Noord, fase 2' 
van de gemeente Schagen. 
 



               bijlagen                                               
bij de regels





 
 

BIJLAGE 1

 



 



 

  

Bijlage 1  Lijst met beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis 

Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder: 
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, voedingsleer, 
lichaamsverzorging, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, dierenarts, alternatieve geneeswijzen 
enz. 
 
Stoffeerderijbedrijven, waaronder: 
(maat)kledingmakerij, kledingverstelbedrijf, meubelstoffeerderij, woningstoffeerderij  
Waarbij detailhandel in stoffen en stofferingen in ieder geval is uitgesloten. 
 
Kantoorfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals: 
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook voor bijvoorbeeld een detail- of 
groothandelsbedrijf of een aannemersbedrijf 
 
Reparatiebedrijfjes, waaronder: 
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf, uurwerkreparatiebedrijf, goud en zilverwerkreparatiebedrijf, 
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen, reparatie van muziekinstrumenten, 
computerservice- en informatietechnologiebedrijf enz. 
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd. 
 
Horeca: 
logiesverstrekking in de vorm van bed & breakfast (bieden logies- en ontbijtgelegenheid).  
 
Advies- en ontwerpbureaus, waaronder: 
reclameontwerp, grafisch ontwerp, tuinontwerp- en advies, (binnenhuis)architect, (steden)bouwkundig 
ontwerp, juridisch advies, financieel advies, milieukundig advies enz. 
 
(Zakelijke) dienstverlening, waaronder: 
notaris, advocaat, accountant, assurantie/verzekeringsbemiddeling, administratiekantoor, 
vertaalbureau, exploitatie en handel in onroerende zaken enz. 
 
Overige dienstverlening, waaronder: 
kappersbedrijf, schoonheidssalon, fotograaf, foto– en filmontwikkelbedrijf, enz. 
 
Onderwijs, waaronder: 
autorijschool, onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium  
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