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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan het Westerpark, evenwijdig aan de Westerweg, te Schagen is woningbouwcorporatie 

Wooncompagnie voornemens gestapelde woningbouw te ontwikkelen. De gronden zijn in 

de huidige situatie in gebruik als groenstructuur en als zodanig bestemd. Binnen de huidige 

bestemming 'Groen' in het bestemmingsplan 'Woongebieden Kern Schagen' (vastgesteld op 

20 november 2013) is het voornemen niet mogelijk.

1.2  Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden behorende bij het perceel aan het 

Westerpark te Schagen (kadastraal perceelnummer 2821, sectie G, gemeentecode SGN00). 

De exacte ligging van het plangebied blijkt uit de planbegrenzing van de verbeelding van 

het bestemmingsplan. Navolgende figuur geeft een indicatie van de ligging.

Figuur 1. Weergave plangebied

1.3  Geldend juridisch-planologisch kader

In het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Woongebieden Kern Schagen', vastgesteld 

op 20 november 2013. In dit bestemmingsplan zijn de gronden aangewezen voor 'Groen'. 

Navolgende figuur geeft een uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan weer.
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Figuur 2. Uitsnede bestemmingsplan 'Woongebied Kern Schagen' (2013).

Binnen deze bestemming zijn de gronden onder andere aangewezen voor 

groenvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, water- en waterhuishoudkundige 

voorzieningen, en voet- en fietspaden. Het bouwen van gebouwen is mogelijk mits deze in 

een bouwvlak worden gebouwd. In het plangebied is geen bouwvlak aanwezig. Het 

bouwen van de gestapelde woningbouw en het gebruiken van de gronden ten behoeve 

van wonen is binnen de huidige bestemming niet mogelijk. 

In het bestemmingsplan is geen wijziging- of afwijkingsmogelijkheid opgenomen om het 

bouwen en gebruiken van de gronden ten behoeve van wonen alsnog mogelijk te maken. 

Door middel van voorliggend nieuw bestemmingsplan kan alsnog het juiste 

planologisch-juridisch kader worden geboden voor het toekomstige gebruik. 

1.4  Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 de huidige en toekomstige situatie van het 

plangebied beschreven. Ook is hier de beeldkwaliteit uiteengezet. Het van toepassing zijnde 

beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente is in hoofdstuk 3 uitgewerkt. Een 

omschrijving van de planologisch en milieukundige randvoorwaarden, ook wel 

omgevingsaspecten genoemd, is opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 betreft de 

juridische toelichting van het bestemmingsplan. Als laatste is in hoofdstuk 6 de 

(economische en maatschappelijke) uitvoerbaarheid uiteengezet. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het plangebied aan het Westerpark is momenteel in gebruik als groenstrook. Het 

plangebied is gelegen ten westen van het centrum van de kern van Schagen. Aan de 

oostzijde van het plangebied loopt de provinciale weg de N245, die Schagen verbindt met 

Alkmaar en Den Helder. Aan de westzijde bevinden zich diverse woongebouwen. Direct 

grenzend aan noordzijde van het plangebied staat een kantoorgebouw. Ten zuiden van het 

plangebied bevindt zich een religieuze ruimte en een parkeervoorziening voor het 

stadscentrum. 

2.2  Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt een woongebouw gerealiseerd van 3 à 4 bouwlagen. 

Hierop afgestemd is een maximale bouwhoogte van 13 m voldoende. Het woongebouw 

biedt ruimte voor 35 appartementen van circa 70 m2 vloeroppervlak. Om te kunnen 

voorzien in de parkeerbehoefte wordt in het plangebied ruimte geboden voor 49 extra 

parkeerplaatsen. Hiervan worden 38 parkeerplaatsen inpandig gerealiseerd.

Figuur 3. Indicatieve w eergave toekomstige situatie plangebied

In bovenstaande indicatieve schets is de positionering van het gebouw weergegeven. Er is 

nadrukkelijk rekening gehouden met de vorm van de kavel, de bestaande omliggende 

bebouwing, en de geluidszone van de nabijgelegen weg.
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2.3  Beeldkwaliteitsparagraaf

In samenspraak met de gemeente Schagen is voor deze ontwikkeling een 

stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Vanuit dit stedenbouwkundig 

programma is onderstaand de locatieanalyse, de kwaliteitseisen en de referentiebeelden 

overgenomen.

Locatieanalyse

Het plangebied ligt ten westen van het centrum van de kern Schagen. Aan de oostzijde van 

het plangebied bevinden zich een watergang en de Westerweg die Schagen verbindt met 

Alkmaar en Den Helder. Direct naast het plangebied is een kantoorgebouw. Ten zuiden van 

het plangebied staat een religieuze ruimte en een parkeervoorziening voor het 

stadscentrum. Ten westen van het plangebied bevindt zich de weg Westerpark met hieraan 

gelegen diverse typen woningen en complexen die ontsloten worden vanaf deze weg. Ten 

westen bevindt zich, afgeschermd door een groenstrook met doorlopend voetpad en 

waterstructuur, de parkachtige jaren 70 wijk Waldervaart. 

Figuur 4. Schets zichtlijnen vanuit omgeving (Rood: architectonische verbijzondering. Zw arte pijl: architectonische relatie)

Stedenbouwkundige voorzet voor herontwikkeling locatie Westerpark wordt gebaseerd op 

de bestaande omgeving en beoogde ontwikkeling van Westerpark daarin.

Kwaliteiten, aandachtspunten en structuurprincipes: 

 Versterken stedenbouwkundige positie door aansluiting op en inpassing in structuur;

 Bouwmassa en opbouw versterkt de Westerweg begeleidende bebouwingsstructuur;

 3-4 bouwlagen, max 12 meter, plat afgedekt (geen kap), setback in toplaag/toplagen;

 Bouwen op dezelfde oostelijke rooilijn als noordelijke bebouwing aan Westerweg;
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 Duidelijke oriëntatie naar Westerweg, attractief gevelbeeld naar perceelranden;

Geleding /massavorm die zich verhoudt tot het bestaande bebouwingsbeeld 

Westerpark; 

Verbijzondering geveldelen die liggen op (winterse) zichtlocaties (zie schets figuur 4); 

Verbijzondering zuidelijke hoek (presentatie naar Westerweg en parkeerplaats 

Menisweg); 

Verticale gelaagdheid met duidelijke verbijzondering van de bovenste bouwlaag 

richting Westerpark; 

Geleding in traversen die een (resonante) aansluiting geeft op de bebouwingsritmiek; 

Architectuur is eigentijds en verwant aan het bebouwingsbeeld in Westerpark; 

Materiaal en kleurgebruik sluit aan op de omgeving; 

Bebouwing kent een zorgvuldige detaillering; 

Geluidszone weg meenemen in ontwerp; 

Voldoende parkeervoorzieningen toevoegen aan de westzijde, aansluitend op 

Westerpark; 

Kwaliteit van ligging aan water benutten en waterstructuur versterken; 

Behoud van eventuele bomen, toevoegen x aantal bomen per wooneenheid; 

Duurzame inrichting, halfverharding en voldoende groen (m2) per wooneenheid; 

Minimalisatie (lengte) randen en beperking in diversiteit van de openbare ruimte. 

Referentiebeelden van vergelijkbare situaties met bebouwing langs provinciale weg 
Schagen

Figuur 5. Geluidsgevel en geleding bouw massa (complex  Vliedlaan/Kogerlaan, gezien vanaf n241 Schagen) (Bron: gemeente Schagen)
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Figuur 6. Geluidsgevel en ritmiek (drive-in w oningen/herenhuizen De Vaart, gezien vanaf N241 Schagen), (Bron: gemeente Schagen)

Figuur 7. 3D impressie van beoogde planontw ikkeling Westerpark. Gelaagdheid, principe van horizontale opbouw  en setback zijn 

principes die ontleend w orden aan de beoogde ontw ikkeling van de locatie (Bron: gemeente Schagen)
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. In deze 

structuurvisie staan alle plannen voor ruimte en mobiliteit voor de komende decennia. Met 

de structuurvisie wordt een vereenvoudiging van de bestaande regelgeving nagestreefd, 

waarin meer verantwoordelijkheid bij de lagere overheden komt te liggen.

Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het Rijk wil 

inzetten op topsectoren zoals logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en 

voedsel en tuinbouw, waar de kracht van Nederland ligt ten opzichte van internationale 

concurrenten. De bereikbaarheid en mobiliteit van personen en goederen is daarbij van 

groot belang. Ontwikkelingen in leefbaarheid en veiligheid hangen sterk samen met 

bevolkingsgroei- en krimp. De veranderende behoeften op het gebied van wonen en 

werken leggen daarbij een extra druk op een markt waar de totale vraag afneemt: 

kwaliteit gaat voor kwantiteit. 

Het Rijk formuleert de drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, leefbaar en veilig te 

houden voor de middellange termijn (2028):

het vergroten van de concurrentiekracht;

het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat;

het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het Rijk benoemt de rijksdoelstellingen gericht op een goed werkende woningmarkt in 

Nederland: de zorg voor voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van de 

woningvoorraad. Bij het voorzien in de woningbehoefte is van belang dat het aanbod ook 

in kwalitatieve zin aansluit op de vraag.

Het onderhavige plan houdt rekening met deze aspecten zoals hierna ook verder wordt 

gemotiveerd.

3.1.2  Ladder duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Artikel 3.1.6. lid 2 Bro schrijft voor dat de onderbouwing van een ruimtelijk plan, waar een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mee mogelijk wordt gemaakt, aan de Ladder moet 

voldoen. Per 1 juli 2017 is een vereenvoudigde Ladder van toepassing. 

De tekst uit het Bro luidt als volgt: ''De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de 

voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering 

daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de 

gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied'.
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De eerste afweging in de toetsing aan de Ladder is het beantwoorden van de vraag of er 

sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Als nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt 

genoemd: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'. 

Met het planvoornemen wordt een woongebouw gerealiseerd met 35 appartementen en 

kan hiermee beschouwd worden als woningbouwlocatie en dus een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. 

Behoefte

In de provinciale woonvisie 'Goed Wonen in Noord-Holland' is de ambitie opgenomen dat 

er in 2020 voldoende woningen van de juiste kwaliteit zijn in Noord-Holland. De provincie 

geeft daarnaast in de PRV de verplichting dat regionale schriftelijke afspraken moeten zijn 

als een bestemmingsplan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De regio Kop van 

Noord-Holland heeft naar aanleiding hiervan het regionale actieprogramma wonen (RAP 

2.0) opgesteld. De RAP 2.0 is gebaseerd op de door de provincie vastgesteld 

woningbouwprognose en is in lijn met de provinciale woonvisie. Het kwalitatief 

woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KwK) bevat afspraken over de 

woningbouwprogrammering in de regio. De plancapaciteit voor de gemeenste Schagen 

voor de periode 2017-2019 betreft 840 woningen. De appartementen aan het Westerpark zijn 

in deze capaciteit opgenomen. 

De gemeente Schagen, woningcorporatie Wooncompagnie en de Huurderskoepel Schagen 

en Omstreken hebben hunnen prestatieafspraken vastgelegd in het document 

'Prestatieafspraken Schagen 2016 tot en met 2020'. De woonvisie van de gemeente, 'Een 

nieuwe gemeente, een nieuwe koers - Lokale woonvisie 2014 t/m 2018' vormt hiervoor een 

belangrijke onderlegger. In de woonvisie is beschreven dat in de gemeente Schagen groei 

plaatsvindt van het aantal huishoudens. Dit betreft met name kleinere en oudere 

huishoudens. 

De missie van Wooncompagnie is de volgende: 'Wooncompagnie werkt aan de best 

mogelijke woningen tegen de laagst mogelijke prijs, zodat mensen met weinig koopkracht 

zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen.' Door middel van bovenstaande missie 

geeft Wooncompagnie haar invulling aan de prestatieafspraken. 

De gemeente, Wooncompagnie en de huurderskoepel merken op dat door de 

toegenomen toestroom van vergunninghouders de druk op de voorraad woningen in de 

sociale huursector aanzienlijk is toegenomen. Wooncompagnie wil een bijdrage leveren 

aan het 'Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom' (Rijksoverheid, 27 november 2015) door 

het realiseren van extra woningen om de druk op de woningmarkt te verlichten. 

Wooncompagnie verwacht voor de komende periode van twee jaar (2016-2018) 150 extra 

woningen in ontwikkeling te kunnen brengen. De appartementen aan het Westerpark 

maken onderdeel uit van deze 150 woningen.

Conclusie

Voorliggend voornemen maakt onderdeel uit van de regionale woningbouwafspraken. Uit 

voorgaande alinea's komt naar voren dat voldoende behoefte is naar de extra 

appartementen. Een nadere motivatie is dan ook niet nodig. 
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3.2  Provinciaal beleid

Op 21-06-2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. Provinciale Staten hebben op 

12-12-2016 een nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld die per 

01-03-2017 van kracht is geworden.

3.2.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 21-06-2010) 

zijn de uitgangspunten en de sturingsfilosofie uit het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland 

Noord, het voorheen geldende streekplan, overgenomen. Uitgangspunt voor de 

structuurvisie is 'kwaliteit door veelzijdigheid'. Noord-Holland moet aantrekkelijk blijven in 

wat het is: een diverse, internationaal concurrerende regio, in contact met het water en 

uitgaande van de kracht van het landschap. Gelet op voorgaande doelstelling heeft de 

provincie een aantal provinciale belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen (ruimtelijke 

kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid) vormen gezamenlijk de 

ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie. 

De structuurvisie is uitsluitend bindend voor de provincie zelf en niet voor gemeenten en 

burgers. Om de provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn gedefinieerd, door te laten 

werken, heeft de provincie de PRV opgesteld. Hierin is een aantal algemene regels 

vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen. Het gaat 

hierbij om onderwerpen in zowel het landelijk als het bestaand bebouwd gebied van 

Noord-Holland waar een provinciaal belang mee gemoeid is.

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening

In de PRV zijn de provinciale belangen uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040 van 2010 

uitgewerkt in algemene regels. In de PRV is aangesloten bij de Ladder voor duurzame 

verstedelijking. Verschillende regels zijn opgenomen over onderwerpen, in zowel het 

landelijk als het bestaand stedelijk gebied van Noord-Holland, waar een provinciaal belang 

mee gemoeid is. Afhankelijk van de ligging van een plangebied zijn de regels uit de 

verordening al dan niet van toepassing. Het bestaand stedelijk gebied is in het provinciale 

overheidsbeleid beleidsmatig aangewezen voor verdere verstedelijking. Het plangebied 

maakt deel uit van het bestaand stedelijk gebied. 

Bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling ligt in de PRV de nadruk op regionale afspraken. De 

gemeenten in de regio moeten het gezamenlijk eens worden over de gemeentegrens 

overschrijdende nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De verantwoordelijkheid en de 

afwegingsruimte liggen bij de regio. In paragraaf 3.1.2 is reeds ingegaan op de regionale 

afspraken. Hieruit is naar voren gekomen dat de ontwikkelingen in voorliggend 

bestemmingsplan op zijn genomen in de regionale woningbouwafspraken van de 

gemeente Schagen. 
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3.2.3  Provinciale woonvisie 2010 - 2020

In de provinciale woonvisie 'Goed wonen in Noord-Holland' is de ambitie opgenomen dat 

der in 2020 voldoende woningen van de juiste kwaliteit zijn in Noord-Holland. De 

speerpunten van het provinciale woonbeleid zijn het verbeteren van de afstemming tussen 

vraag en aanbod, het verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving 

aansluiten bij de vraag van bewoners, en het verbeteren van de duurzaamheid van het 

woningaanbod en de woonomgeving. Deze speerpunten zijn vertaald in de Regionale 

Actieprogramma's.

3.3  Regionaal en gemeentelijk beleid

3.3.1  Woningbouw Kop van Noord-Holland

Het woningbouwbeleid is op regionaal niveau vastgelegd in het Regionaal Kwalitatief 

Woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland (kortweg KwK). Het betreft hier 

een convenant over de ruimte voor woningbouw tot 2020 waaraan de gemeenten en de 

provincie Noord-Holland zich hebben verbonden op 28 oktober 2015. Hierbij wordt 

aangesloten op de harde plancapaciteit en op de ontwikkelingen uit de 

bevolkingsprognoses. Met het KwK wordt gestuurd en gemonitord op realisatie van de 

kwalitatief beste plannen.

In het Regionale Actieprogramma worden regionale afspraken gemaakt die nodig zijn om 

de woningmarkt toekomstbestendig te maken. De afspraken zijn gebaseerd op de 

provinciale woningbouwprognose. De prognose van de provincie Noord-Holland laat zien 

dat de bevolking van de Kop van Noord-Holland op de korte termijn een kleine groei heeft 

door met name buitenlandse migratie. Daarnaast is er door een toename aan 

alleenstaande ouderen sprake van vergrijzing. Voor de afspraken over de betaalbaarheid 

en sociale woningbouw wordt in het RAP verwezen naar de meerjarige prestatieafspraken 

van regiogemeenten met woningcorporaties. 

3.3.2  Lokale Woonvisie

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad Schagen de visie 'Een nieuwe gemeente, een 

nieuwe koers - Lokale woonvisie 2014 t/m 2018' vastgesteld. In de Woonvisie staat 

beschreven hoe Schagen omgaat met de veranderingen op de woningmarkt. Huizenprijzen 

dalen, er staan veel woningen te koop, financiering is lastiger en de doorstroming verloopt 

moeizaam. In Schagen zijn daarbij bepaalde trends te zien: de groei van het aantal 

inwoners en huishoudens daalt, op termijn slaat dat om in krimp (volgens provinciale 

prognose: na 2030). Vergrijzing betekent meer ouderen, maar ook meer mensen met een 

beperking en toename van dementie. Kleine huishoudens nemen toe, huishoudens met 

kinderen nemen af. In stad Schagen neemt het aantal inwoners wel toe, vooral senioren 

willen graag dichtbij de voorzieningen wonen.

Centraal staat vraaggestuurd bouwen in de kernen van onze 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. Samen met maatschappelijke partners en de inwoners wil Schagen de 

antwoorden vinden en een impuls geven aan de vitaliteit en kracht van de 

gemeenschappen in de kernen.
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Behoefte aan betaalbare huurwoningen en prestatieafspraken

In relatie tot voorliggend plan is vooral paragraaf 4.4.2 van de Woonvisie van belang. Daar 

wordt ingegaan op het feit dat de vraag naar goedkope huurwoningen toeneemt. Om 

deze vraag te kunnen bedienen zijn prestatieafspraken gemaakt met 

woningbouwcorporatie Wooncompagnie welke zijn vastgelegd in het document 

'Prestatieafspraken Schagen 2016 tot en met 2020'. In dit document zijn de afspraken 

vastgelegd die de gemeente Schagen, woningcorporatie Wooncompagnie en de 

Huurderskoepel Schagen en Omstreken met elkaar hebben gemaakt. Een belangrijk thema 

is het behouden van het aanbod huurwoningen met een huurprijs die past bij de doelgroep. 

Daarnaast is als ambitie opgenomen om op korte termijn 100 betaalbare huurwoningen te 

realiseren in de gemeente Schagen.

Door de toegenomen toestroom van vergunninghouders is de druk op de voorraad 

woningen in de sociale huursector sterk toegenomen. Wooncompagnie wil met het 

planvoornemen de druk op de woningmarkt verlichten. Voorliggend plan voorziet in het 

realiseren van betaalbare huurwoningen voor onder andere vergunninghouders en andere 

woningzoekenden. 

3.3.3  Structuurvisie Schagen 2025

De Structuurvisie Schagen 2025 is op 22 februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en 

geeft koers aan de ruimtelijke ontwikkeling van Schagen over een planperiode van 10 tot 15 

jaar (tot 2025). De hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid staan derhalve verwoord in deze 

visie. Dit betekent niet dat de structuurvisie een ‘blauwdruk’ is, waar voor elke locatie de 

ontwikkeling en inrichting gedetailleerd is weergegeven, of dat er exact is aangegeven welk 

programma of welke ruimtelijke randvoorwaarden van toepassing zijn. Gedurende de 

planperiode zullen veel van de in deze structuurvisie aangegeven ontwikkelingskoersen, 

nader moeten worden onderzocht. Ook zullen er per beleidsthema of per locatie 

haalbaarheidsstudies en ruimtelijke randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Op basis 

van nader onderzoek, uitwerkingen en randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen, 

zal de besluitvorming plaatsvinden over concrete plannen en projecten. De structuurvisie zet 

dus de koers uit en schept ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De uitwerking daarvan is 

onderwerp van nadere studie.

 

Het is een belangrijke opgave om door woningbouw in de stad én in de dorpen het 

inwoneraantal vast te houden en mogelijkerwijs te laten groeien. Dit is geen autonome 

wens, maar hangt samen met het streven om het huidige voorzieningenniveau van 

Schagen op het peil van 2010 te houden en hiermee een aantrekkelijke stad te blijven. Nog 

belangrijker dan de aantallen woningen (kwantitatief) is de kwalitatieve opgave. De 

kwalitatieve doelstelling voor Schagen is meervoudig; zo is er enerzijds een sterke behoefte 

aan starterswoningen en dienen anderzijds kansen te worden geboden voor senioren om te 

wonen in de nabijheid van de voorzieningen. Deze behoefte wordt bij voorkeur op 

binnenstedelijke locaties opgelost, waarbij bouwen in hogere dichtheden mogelijk is. 

 

De voorliggende ontwikkeling bedient de sociale huisvesting, het biedt daarmee kansen 

voor verschillende categorieën zoals senioren en sluit bovendien aan bij de doelstelling uit 

de structuurvisie om meer starterswoningen te realiseren. Daarnaast is sprake van een 

binnenstedelijke ontwikkeling, waarmee de druk op het buitengebied wordt ontlast. Gelet 

op het voorgaande wordt de beoogde ontwikkeling passend geacht binnen de kaders van 

de gemeentelijke structuurvisie. 
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3.3.4  Reisgids voor Ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente Schagen heeft een 'reisgids' opgesteld waarbinnen ingewikkelde afwegingen 

bij ruimtelijke plannen overzichtelijk worden gemaakt. De gids bevat een overzicht en een 

korte toelichting op regelgeving/procedures van hogere overheden. De gids kan gebruikt 

worden als naslagwerk bij het ontwikkelen van plannen en is onderverdeeld in drie 

hoofdthema's:

Wonen;

Werken, en;

Recreëren.

Voor het thema Wonen worden de vragen gesteld: Is de locatie kansrijk? Is het plan 

passend in de Lokale woonvisie? Is er een regionale behoefte? Is voldoende rekening 

gehouden met overige omgevingsaspecten? Is het antwoord op deze vragen ja? Dan kan 

het plan ingepast worden in het nieuwe woonprogramma. 

Voor voorliggend plan kunnen alle vragen met ja beantwoord worden. Het planvoornemen 

is reeds opgenomen in de prestatieafspraken tussen woningbouwcorporatie 

Wooncompagnie en de gemeente Schagen. 

3.3.5  Welstandsbeleid, Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit

De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de ‘Reisgids voor ruimtelijke 

kwaliteit’. Het voorliggende bestemmingsplan richt zich op een nieuwe invulling van het 

gebied. Het is een functionele en ruimtelijke verandering waarmee nieuwe functies worden 

toegevoegd en oude worden verwijderd. Het plan omvat meerdere wooneenheden, is een 

complex, en valt hiermee onder het hoofdstuk bijzondere ontwikkelingen van de reisgids. 

Op basis daarvan is voor deze ontwikkeling een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld.

3.3.6  Beeldkwaliteitsparagraaf

In de inleiding en in Hoofdstuk 2 is de relatie met (hoofdstuk bijzondere ontwikkelingen) uit 

de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ verantwoord en daarmee is sprake van een goede 

onderlinge afstemming.
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Hoofdstuk 4  Milieuaspecten

4.1  Erfgoed

Wet- en regelgeving

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

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

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

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

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

toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

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

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

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

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

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

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

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

aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

4.1.1  Archeologie

De gemeente Schagen heeft in 2009 haar eigen archeologiebeleid vastgesteld. Tot de 

Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Schagen behoort een archeologische beleidskaart 

waarop de gemeente is ingedeeld in verschillende zones met elk een eigen 

beschermingsregime. Wanneer in de gemeente een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt, kan 

met de archeologische beleidskaart nagegaan worden wat de archeologische 

verwachtingswaarde van het gebied is en of er noodzaak is tot het verrichten van 

archeologisch onderzoek voor de specifieke locatie. 

Navolgende figuur geeft de archeologische beleidskaart weer.
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Figuur 8. Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Schagen, plangebied in lichtblauw  omcirkeld

Het plangebied, weergegeven met de rode pijl, is gelegen in een gebied waarvoor een 

beschermingsregime geldt voor ingrepen groter dan 10.000 m2 en dieper dan 40 cm. 

Voorliggend plan maakt een bouwmogelijkheid met een grondvlak van minder dan 10.000 

m2 mogelijk. Hoewel aanvullend is archeologisch onderzoek op basis van de 

archeologische beleidskaart niet nodig is, is deze wel uitgevoerd.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen aanwijzingen zijn voor de 

aanwezigheid van archeologische sporten binnen het plangebied. Geadviseerd wordt om 

geen archeologische vervolgstappen te ondernemen. Hierbij geldt wel dat mocht er tijdens 

de bouwwerkzaamheden toch onverhoopt archeologische resten aan het licht komen, er 

overeenkomstig de Erfgoedwet het bevoegde gezag hiervan onmiddellijk op de hoogte 

gesteld dient te worden. Het volledige onderzoek is te vinden in bijlage 1. 

Het planvoornemen mag op grond van voorgaande ten aanzien van het aspect 

archeologie uitvoerbaar worden geacht. 
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4.1.2  Cultuurhistorie

Zoals hiervoor genoemd heeft de gemeente Schagen in 2009 de Beleidsnota Cultuurhistorie 

Gemeente Schagen vastgesteld. In 2012 is een verdiepingsslag op deze nota uitgevoerd. Dit 

heeft geresulteerd in de nota 'Verdieping Beleidsnota cultuurhistorie gemeente Schagen'. De 

beleidsnota geeft aan welke cultuurhistorische waarden aanwezig zijn en hoe met deze 

waarden omgegaan moet worden. Gebouwde monumenten zijn niet betrokken in de 

nota. Voor onderhavig plangebied dat onderdeel uitmaakt van meer recente 

stadsuitbreiding, zijn geen bijzonderheden vermeld. 

Het planvoornemen mag op grond van het voorgaande ten aanzien van het aspect 

cultuurhistorie uitvoerbaar worden geacht. 

4.2  Bodem

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van het plan. Dit 

betekent dat er onder andere inzicht verkregen moet worden in de noodzakelijke financiële 

investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering. Een onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is dus feitelijk een onderdeel van de 

onderzoeksverplichting van B en W en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een 

bestemmingsplan.

Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening het 

bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit 

met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel moet worden voorkomen.

Een bepaalde mate van bodemverontreiniging hoeft in veel gevallen niet direct een 

probleem op te leveren. In veel gevallen zal historisch onderzoek inzake de betreffende 

verdachte locatie kunnen uitwijzen of er voldoende aanleiding is om ook bodemonderzoek 

te laten uitvoeren. Met een oriënterend bodemonderzoek en/of een nader 

bodemonderzoek kan worden vastgesteld of inderdaad sprake is van 

bodemverontreiniging, en zo ja, in welke mate en van welke omvang. Op basis van een 

nader onderzoek kan de provincie bepalen of er een noodzaak is tot gedeeltelijke of gehele 

sanering van de locatie en of er beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen. Daarbij 

zal ook de huidige en/of toekomstige bestemming en het gebruik van de locatie een rol 

spelen uit welke saneringsvarianten kan worden gekozen. 

Archeologisch adviesbureau De Grondslag heeft in 2016 een verkennend bodemonderzoek 

in het plangebied uitgevoerd. Het volledige rapport is als bijlage 2 toegevoegd. Uit de 

resultaten van het onderzoek komt naar voren dat hoewel lichte verhogingen zijn 

aangetroffen, dit geen aanleiding geeft voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek. 

Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen de 

perceelsgrenzen. De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de beoogde 

woonbestemming. 

Wat betreft het aspect bodem is het planvoornemen uitvoerbaar.
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4.3  Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden 

uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de 

Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. 

Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 

8 januari 2018 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De volledige 

rapportage is als bijlage 3 aan de toelichting toegevoegd.

Soortbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de 

Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de 

verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb 

art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 

'lijst met vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een 

vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik 

zijnde nesten van vogels worden verstoord of vernietigd, dit is bij wet verboden. 

Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij 

de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het 

broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een 

broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het 

broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.

Als gevolg van het plan gaat geen essentieel foerageergebied van jaarrond beschermde 

vogelsoorten verloren. 

Gezien de situering van het plangebied en de afwezigheid van opgaande groenstructuren, 

kan worden verwacht dat het plangebied van beperkt belang is voor vleermuizen. 

Potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zoals gebouwen of oude bomen 

(met holtes) zijn niet aanwezig binnen het plangebied. Verstoring van mogelijke 

verblijfplaatsen, vliegroutes en/of belangrijk foerageergebied van vleermuizen is hiermee 

dan ook niet aan de orde. 

Met betrekking tot de beoogde plannen is een nader onderzoek naar het voorkomen van 

vleermuizen of een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming niet 

noodzakelijk.

Als gevolg van het plan kunnen verblijfplaatsen van enkele algemene zoogdiersoorten 

worden verstoord of vernietigd. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun 

voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van 

de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 

aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming. 
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Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt op een afstand van circa 6 kilometer van het dichtstbijzijnde 

beschermde gebied in het kader van de Wnb, te weten Natura 2000-gebied Zwanenwater 

en Pettemerduinen ten westen van het plangebied. Op een afstand van circa 2 kilometer 

noordoosten van het plangebied ligt een gebied dat is aangewezen als NNN. Het 

dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied ligt op een afstand ca. 600 meter ten westen van het 

plangebied, aan de rand van het industrieterrein Lagedijk te Schagen.

Gezien de terreinomstandigheden, de ligging binnen de bebouwde kom van Schagen, de 

tussenliggende afstand en de aard van het plan, zijn met betrekking tot het voorgenomen 

plan geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, NNN- en weidevogelleefgebieden 

te verwachten. Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een nadere analyse 

in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb en is niet in strijd met het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Conclusie

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat aanvullend onderzoek in het 

kader van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. Met 

inachtneming van het broedseizoen van vogels is een ontheffing van de Wnb op voorhand 

niet nodig. 

Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van 

natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond 

van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in 

strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de 

uitvoerbaarheid van het ruimtelijke plan niet in de weg staat.

4.4  Externe veiligheid

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

opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt 

zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het 

transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en 

door buisleidingen. De veiligheidsrisico’s in het kader van externe veiligheid worden 

uitgedrukt in een plaatsgebonden risico en een groepsrisico. De normen voor het 

plaatsgebonden en het groepsrisico hebben tot doel een voldoende veiligheidsniveau te 

garanderen voor de burger als persoon, dan wel deel uitmakend van een groep.

De provincie Noord-Holland heeft een risicokaart vervaardigd, waarop verschillende 

risicobronnen en risico-ontvangers zijn aangegeven. Om na te gaan of bij het 

planvoornemen ook aandachtspunten op het vlak van de externe veiligheid aanwezig zijn, 

is de risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd.
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Figuur 9. Fragment Risicokaart (Bron: w w w .risicokaart.nl)

In de nabijheid van het plangebied (in bovenstaande kaart weergegeven met groene pijl) 

valt af te lezen dat verschillende mogelijk risicovolle inrichtingen aanwezig zijn:

Benzineservicestation aan De Fok 4, ten noorden van het plangebied;

Benzineservicestation aan Welmolen 2, ten zuiden van het plangebied;

de Provincialeweg N245, ten oosten van het plangebied;

de Intercitylijn Den Helder - Heerhugowaard, ten oosten van het plangebied.

Benzineservicestations

Voor beide Benzineservicestations betreft het locaties met een Vulpunt, LPG-reservoir en 

LPG-afleverinstallatie. Voor de locatie aan De Fok 4 is de vergunde jaardoorzet LPG 500 - 

1000 m3, voor de locatie aan Welmolen 2 is de vergunde jaardoorzet >= 1.000 m3. Voor de 

locatie aan De Fok 4 geldt voor het vulpunt een risicoafstand PR 10-6 van 35 m, en een 

afstand tot grens invloedsgebied verantwoording groepsrisico van 150 m. Voor het 

LPG-reservoir is dit 25 m voor de risicoafstand PR 10-6, en een afstand tot grens 

invloedsgebied verantwoording groepsrisico van 150 m. De afleverinstallatie heeft een 

risicoafstand PR 10-6 van 15 m.

Voor de locatie aan Welmolen 2 geldt voor het vulpunt een risicoafstand PR 10-6 van 40 m, 

en een afstand tot grens invloedsgebied verantwoording groepsrisico van 150 m. Voor het 

LPG reservoir is dit 25 m voor de risicoafstand PR 10-6, en een afstand van 150 m voor de 

grens invloedsgebied verantwoording groepsrisico. De afleverinstallatie heeft een 

risicoafstand PR 10-6 van 15 m. 

Aan alle te hanteren afstanden wordt voldaan, verdere verantwoording van het 

groepsrisico is niet nodig.
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Provinciale weg

Over de provinciale weg N245 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats, maar maakt 

geen onderdeel uit van het Basisnet. Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een 

gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen het invloedsgebied van 200 m van een 

transportroute moet een verantwoording van het groepsrisico plaatsvinden. Het plangebied 

is gelegen binnen het invloedsgebied van de Provincialeweg. Met die reden heeft 

afstemming plaatsgevonden met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, zie 

bijlage 4.

PLAATSGEBONDEN RISICO

Voor het plaatsgebonden risico PR 10-8 geldt een afstand van 15 m. De weg beschikt niet 

over een PR 10-6 risicocontour. Het plan wordt niet gehinderd door de aanwezigheid van 

een plaatsgebonden risicocontour.

GROEPSRISICO

Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen 

grenswaarden maar slechts oriënterende waarden. Bij een toename van het groepsrisico 

moet ten opzichte van de oriëntatiewaarde gekeken worden naar alternatieven, zoals de 

rol van de brandweer en dergelijke. 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de N245 is het Bevt van toepassing. Wanneer 

een ruimtelijk plan binnen 200 m van een transportroute gelegen is, dient ook aandacht te 

worden geschonken aan de volgende aspecten:

dichtheid van personen en de verwachte veranderingen;

hoogte van het groepsrisico;

maatregelen ter beperking van het groepsrisico (waaronder stedenbouwkundige opzet 

bouwkundige voorzieningen en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de 

openbare ruimte);

mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en 

nadelen daarvan.

Er is echter sprake van een uitzondering wanneer:

het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde;

het groepsrisico niet meer dan tien procent toeneemt en de oriëntatiewaarde niet 

wordt overschreden.

In dat geval hoeft alleen te worden gekeken naar aspecten van bestrijdbaarheid en 

zelfredzaamheid.

Op grond van het bepaalde in de Bevt is aan de hand van vuistregels in de Handleiding 

Risicoanalyse (HART) nagegaan wat het groepsrisico ten aanzien van voorliggend plan is. 
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BEPALING GROEPSRISICO

Het groepsrisico wordt bepaald door vier variabelen en hebben in het plangebied de 

volgende waarden: 

1. de afstand van het bebouwingsgebied tot de as van de weg; 

2. de aanwezigheidsdichtheid in het bebouwingsgebied; 

3. de aard van de vervoerde stoffen;

4. de aantallen transportbewegingen van de vervoerde stoffen.

De afstand van het bebouwingsgebied tot de as van de weg bedraagt circa 40 m. Over de 

weg wordt conform opgaaf van de risicokaart LF1 en LF2 (brandbare vloeistoffen) in 

aantallen wagens van 1.341 respectievelijk 804 per jaar vervoerd. De drempelwaarden 

hiervoor buiten de bebouwde kom zijn 15.941 respectievelijk 17.512. Er worden derhalve 

geen drempels overschreden. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg voor de 

doorgaans maatgevende categorie GF3 (LPG) zijn geen aantallen bekend. Er mag van 

worden uitgegaan dat ook dit aantal bewegingen veel lager is dan de geldende 

drempelwaarde (vuistregels HART).

Hoewel het planvoornemen wel leidt tot een verhoging van het aantal personen in het 

plangebied leidt het niet tot een verhoging van het groepsrisico: op grond van het HART zal 

het groepsrisico niet hoger komen te liggen dan 10% van de oriëntatiewaarde. Het transport 

van gevaarlijke stoffen over de N245 vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie 

van het planvoornemen. Wel is de bestrijdbaarheid en de zelfredzaamheid van het 

plangebied relevant. Het plan wordt dan ook ter beoordeling voorgelegd aan 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Spoorlijn Alkmaar - Den Helder 

Aan de oostkant van het plangebied bevindt zich het tracé van de spoorlijn vanuit Alkmaar 

naar Den Helder. Er worden echter geen gevaarlijke stoffen over dit traject vervoerd. De 

spoorlijn is voor dit aspect dan ook niet relevant. 

Conclusie

Ten aanzien van het aspect externe veiligheid is het planvoornemen uitvoerbaar. 

4.5  Geluidhinder

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

geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en 

industrielawaai te voorkomen en te beperken. De Wgh bepaalt dat de ‘geluidbelasting’ op 

gevels van woningen en andere geluidgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een in 

de wet bepaalde norm.

Industrielawaai is niet aan de orde in en nabij het plangebied. In de hiernavolgende 

paragrafen is daarom enkel op wegverkeerslawaai en spoorweglawaai ingegaan.

Wegverkeerslawaai

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een

geluidszone bevindt, uitgezonder:

de wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;

de wegen waarop een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur.
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Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookwegen die aan 

weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 250 m. 

Binnen de bebouwde kom bedraagt deze afstand 200m, ook weergegeven in tabel 1. In 

geval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient een 

akoestisch onderzoek plaats te vinden.

Tabel 1. Overzicht breedte geluidszones per type w eg. 

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd naar de nabijgelegen N245 en de Havenstraat. Het 

volledige rapport is als bijlage 5 toegevoegd. Uit het onderzoek komt het volgende naar 

voren. Ten gevolge van het wegverkeer van de N245 wordt de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB, ter hoogte van de oostgevel van het gebouw, met maximaal 12 dB overschreden. 

De maximale grenswaarde van 63 dB wordt op geen enkele locatie overschreden. Ten 

gevolge van de Havenstraat wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. 

Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Schagen hanteert haar eigen geluidbeleid bij het vaststellen van hogere 

waarden. Dit beleid is omschreven in de 'Beleidsnotitie Hogere waarde Wet Geluidhinder' 

van de Milieudienst Kop van Noord-Holland zoals vastgesteld op 27 november 2012. Voor 

het verlenen van een hogere grenswaarden zijn een aantal criteria opgenomen die als 

voorwaarde gelden. 

Geluidluwe gevel. Een geluidgevoelige bestemming heeft ten minste één gevel met een 

lager geluidniveau. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen;

Woningindeling. Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde + 5 dB 

geldt dat de woningindeling zodanig moet zijn dat de geluidgevoelige ruimten zoveel 

mogelijk aan de geluidluwe zijde(n) liggen en dat en minste één slaapkamer aan een 

geluidluwe zijde ligt;

Balkon of loggia. Indien de woning beschikt over een balkon of loggia dient deze bij 

voorkeur te zijn gelegen aan de geluidluwe zijde. Het geluidniveau mag in ieder geval 

niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. De eis geldt voor 

maximaal één buitenruimte per woning. 

Het planvoornemen kan voldoen aan de eerste twee criteria van het gemeentelijke hogere 

waardebeleid. Alleen aan de criteria betreffende de buitenruimte kan niet worden voldaan. 

Voor het vaststellen van een hogere waarde in het plangebied dienen aanvullende 

maatregelen te worden genomen aan de balkons.
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4.6  Water

Op grond van artikel 3.1.6 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmingsplannen. In een 

hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven op welke wijze rekening is 

gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In die 

paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen 

heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. 

Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van 

vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

Voor elk plan wordt in het kader van de watertoets bepaald wat het effect is op de 

waterhuishouding. Als verantwoordelijke instantie voor het waterbeheer in, en in de directe 

omgeving van, het plangebied hanteert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK) als uitgangspunt dat het bebouwen van landelijk gebied geen verslechtering van de 

waterhuishoudkundige situatie mag betekenen. Daarom adviseert het 

hoogheemraadschap bij uitbreiding van verhard oppervlak compenserende maatregelen 

te nemen. Het hoogheemraadschap denkt daarbij aan vergroting van de 

bergingscapaciteit door bestaande waterlopen te verbreden of door nieuw 

oppervlaktewater aan te leggen. Tijdelijke berging van water door uitbreiding van het 

wateroppervlak creëert een grotere buffer in het systeem en daardoor een geringere 

peilstijging bij hevige regenval. De initiatiefnemer van het bouwplan is verantwoordelijk 

voor deze compenserende waterberging. Dat geldt zowel voor de financiering als voor de 

daadwerkelijke aanleg.

Het voorliggend plan is in het kader van het vooroverleg op 06-12-2017 aangeboden aan 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor het planvoornemen dient 

de normale procedure te worden gevolgd. Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit 

het advies van het Hoogheemraadschap weergegeven. Het volledige advies is als bijlage 6 

aan de toelichting toegevoegd. 

Waterkwaliteit en riolering

Het plan voorziet niet in activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater 

naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden 

beschouwd. Het is daarom niet doelmatig het af te voeren naar de 

rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Het advies van het HHNK is daarom om voor de nieuwe 

ontwikkeling een gescheiden stelsel aan te leggen.

Daarnaast wordt geadviseerd om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van 

uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanwezigheid hoofdwaterloop

Het appartementencomplex wordt in de nabijheid van een hoofdwaterloop gesitueerd. 

Aangezien het appartementencomplex geheel op het vaste land wordt gesitueerd is van 

een versmalling van de naastgelegen hoofdwaterloop geen sprake. Daarmee is de 

aanwezigheid van de hoofdwaterloop geen belemmering voor de realisatie van het 

gebouw.
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Verharding - watercompensatie

Vanwege de toename van de verharding is het noodzakelijk watercompensatie te 

realiseren. De parkeerplaatsen op het maaiveld bij het appartementencomplex worden 

uitgevoerd met waterdoorlatende verharding. Het HHNK is voorstander van het toepassen 

van waterdoorlatende verharding. Afvoer naar het omliggende groen of de ondergrond 

vertraagt de afvoer van het hemelwater en in dat geval is compensatie voor dat deel van 

de verharding niet nodig. Voorwaarde is wel dat er geen kolken worden aangelegd.

Voor de toename aan verharding die wel versneld loost op het omliggende water of 

rioolstelsel geldt een compensatiepercentage van 12%. Deze compensatie moet in hetzelfde 

peilgebied als de ontwikkeling worden gerealiseerd. Aangegeven dient te worden op welke 

wijze aan deze compensatieverplichting invulling wordt gegeven.

De parkeerplaatsen op het maaiveld worden uitgevoerd met waterdoorlatende 

verharding. Hiermee neemt het totale verhard oppervlak met circa 2.000 m2 toe. De 

compensatieoppervlakte wordt hiermee 240 m2. 

In overleg met de initiatiefnemer, de gemeente en het waterschap is gekeken naar een 

mogelijke oplossing voor compensatie, bijvoorbeeld door het gronddepot op het terrein in 

te richten als watertuin. In de bestemming 'Groen' wordt ruimte geregeld om in het 

plangebied te kunnen voorzien in eventuele watercompensatie. Daarnaast is naar 

mogelijkheden gezocht van de waterbank en eventuele waterberging middels 

zogenaamde kratten onder de parkeerplaatsen. 

De feitelijke uitwerking om de benodigde watercompensatie te realiseren binnen de 

bestemming 'Groen' dan wel via de waterbank wordt in onderling overleg met het HHNK 

geregeld. 

Watervergunning

Voor de werkzaamheden in de buurt van de waterloop en de realisatie van verharding is 

een watervergunning van het HHNK nodig.

Conclusie

Uit het oogpunt van het aspect water gelden geen belemmeringen voor de 

uitvoerbaarheid van het planvoornemen van dit bestemmingsplan, mits de adviezen uit de 

watertoets gevolgd worden en de watercompensatie in onderling overleg met het HHNK 

wordt gerealiseerd.

4.7  Hinder van bedrijven

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de 

eisen van een AMvB, dan wel een milieuvergunning te hebben voor de exploitatie van het 

bedrijf, waarbij rekening gehouden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. 

Door middel van de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden 

zoveel mogelijk voorkomen.

Uit de geactualiseerde publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2009) van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelastende 

activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en 
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gevaar de minimale afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden 

aangehouden tussen een bedrijf en hindergevoelige objecten, zoals woningen, om hinder 

en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. De grootste afstand is 

bepalend. De genoemde maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan

en mag hiervan worden afgeweken.

Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van bedrijvigheid in de 

nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat het plan geen belemmering 

vormt voor de nabijgelegen functies.

Onderzoek

Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich een kantoorpand. Een kantoorpand 

kan volgens de brochure van de VNG het beste worden ingedeeld in de categorie 'Overige 

zakelijke dienstverlening: kantoren'. Hiervoor is een grootste richtafstand opgenomen van 10 

m met betrekking tot geluid. 

Aan de zuidzijde van het plangebied is een religieus centrum gevestigd. Een religieus 

centrum kan volgens de brochure van de VNG het beste worden ingedeeld in de categorie 

'Kerkgebouwen e.d.' waarvoor een grootste richtafstand geldt van 30 m met betrekking tot 

geluid. 

Het planvoornemen voldoet aan beide te hanteren richtafstanden. Daarnaast is de vraag 

of de woningen zelf ook hinder op kunnen leveren voor de nabije omgeving. Een woning is 

niet aangemerkt als milieubelastende activiteit. Het plan levert dan ook geen 

belemmeringen op voor de nabijgelegen functies.

Wat betref het aspect hinder van bedrijven is het planvoornemen uitvoerbaar. 

4.8  Verkeer, parkeren en luchtkwaliteit

Verkeer en parkeren

In de omgeving van het plangebied is in de huidige situatie een hoge parkeerdruk. 

Uitgangspunt van het planvoornemen is dan ook dat per toegevoegde wooneenheid ook 

voldoende parkeren wordt toegevoegd. Hiermee voorziet het plan als zodanig op zichzelf 

in de behoefte aan parkeerplaatsen die hiermee ontstaat.

Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg van een 

planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden 

onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op de effecten van de ontwikkeling op de 

verkeersafwikkeling en parkeren (bereikbaarheid), de verkeersveiligheid en de verkeershinder 

(leefbaarheid). In publicatie nr. 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (2012) van het 

CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 

ruimte) zijn vuistregels en kengetallen aangereikt om verkeerseffecten bij ontwikkelingen te 

bepalen. De richtlijnen van het CROW gaan uit van een bandbreedte van minimale en 

maximale parkeerkencijfers. Daarnaast heeft de gemeente Schagen haar eigen 

parkeerbeleid 'Nota Parkeernormen Schagen 2016'. De parkeernormennota van de 

gemeente Schagen gaat uit van het gemiddelde van de minimale en maximale 

parkeerkencijfers (afgerond naar boven).
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Bij het in kaart brengen van de verkeerseffecten is er van uitgegaan dat het plangebied in 

'weinig' stedelijk gebied' ligt en in een zone die kan worden aangemerkt als 'rest bebouwde 

kom'. De ritproductie per weekdagetmaal en parkeerkencijfers, behorende bij de in het 

plangebied te realiseren woonfunctie is in tabel 2 inzichtelijk gemaakt.

Weinig stedelijk gebied/ 
rest bebouwde kom

Verkeersgeneratie (mvt) 
gemiddeld (CROW)

Parkeerkencijfers (pp) 
gemiddeld (nota Schagen)

Huur, etage 

midden/goedkoop 

Planvoornemen (35 

appartementen)

4.1 

143.5       

1,4 

49.0

Tabel 2. Verkeersgeneratie en parkeerkencijfers 

*In de w eergegeven cijfers is rekening gehouden met bezoekers voor zow el de verkeersgeneratie als het bezoekersparkeren. Voor 

het parkeren is dit aandeel 0,3 pp per w oning

De realisatie van het woongebouw leidt tot een toename van de verkeersaantrekkende 

werking van en naar het plangebied. Uitgaande van een worst-case scenario kunnen 

vanwege het plan 144 motorvoertuigen per weekdagetmaal op de toevoerende weg 

Westerpark (en de daar aan voorafgaande overige wegen) als gevolg van het 

planvoornemen worden verwacht. Vanwege de capaciteit van omliggende wegen is dit 

niet van een dusdanige orde van grootte dat hierdoor problemen voor de 

verkeersafwikkeling hoeven te worden verwacht. 

Gelet op het planvoornemen bestaat er ook parkeerbehoefte in het plangebied. Het 

benodigde aantal parkeerplaatsen vanwege het planvoornemen is eveneens in tabel 2 

weergegeven. Per appartement is de parkeerbehoefte gemiddeld 1,4 parkeerplaats. 

Hiervan is 1,1 parkeerplaats voor het aandeel bewoners en 0,3 voor het aandeel bezoekers. 

Voor de 35 appartementen in totaal is de gemiddelde parkeerbehoefte 49 parkeerplaatsen 

per gemiddelde weekdag. 

Het CROW heeft richtlijnen aangegeven waarin de verwachte aanwezigheidspercentages 

voor de verschillende functies, zoals wonen, zijn benoemd. De hoogste parkeerdruk voor 

woningen is waar te nemen in de avonden en nachten en in het weekend. 

Het planvoornemen voorziet in de realisatie van 49 parkeerplaatsen in het plangebied en 

voldoet hiermee aan de parkeerbehoefte. Van deze 49 nieuwe parkeerplaatsen worden 38 

parkeerplaatsen inpandig gerealiseerd. De overige 11 parkeerplaatsen bevinden zich elders 

in het plangebied en zijn beschikbaar voor o.a. bezoekersparkeren. 

CONCLUSIE

Ondanks de toename van de verkeersaantrekkende werking van en naar het plangebied 

worden geen problemen voor de verkeersafwikkeling verwacht. Daarnaast worden in het 

plangebied voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd om te voldoen aan de 

parkeerbehoefte van het planvoornemen. Wat betreft verkeer en parkeren is het 

planvoornemen dan ook uitvoerbaar.

Luchtkwaliteit

Het plan dient te voldoen aan regels voor luchtkwaliteit. Aangetoond moet worden dat er 

geen normen worden overschreden. Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van 

luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. 
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Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking 

getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden 

aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals 

bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, 

hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het 

NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. De eerste verlenging liep tot en met 31 

december 2016. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het NSL voor een 

tweede maal verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Besluit tweede 

verlenging NSL is per 1 januari 2017 in werking getreden.

Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 

hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria 

om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de 

AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van 

maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd. PM10 en 

PM2,5 hangen overigens sterk samen. De fractie PM2,5 is onderdeel van het PM10. Wanneer de 

luchtkwaliteit aan de PM10 normen voldoet wordt ook aan de PM2,5 normen voldaan.

Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn 

(onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;

projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor NO2 of PM10 

bijdragen, wat overeenkomt met 1,2 µg/m3 (Grenswaarde in 2017 is 1.241 auto's dan wel 

109 vrachtwagens per weekdagetmaal).

De voorgaande vrijstellingsregeling voor woningbouwprojecten is van toepassing op het 

planvoornemen van dit bestemmingsplan. Daarnaast leidt het planvoornemen niet tot een 

dusdanig aantal extra verkeersbewegingen dat de luchtkwaliteit in het geding zou zijn zoals 

hierboven in de paragraaf verkeer en parkeren is beschreven.

CONCLUSIE

Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het planvoornemen.

4.9  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. Bestemmingsplannen 

kunnen echter beperkt worden gehanteerd om duurzame energieaspecten te regelen. Voor 

eventuele ambitieuze duurzame energiedoelstellingen dienen dan ook extra instrumenten, 

zoals privaatrechtelijke overeenkomsten, ingezet te worden.
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De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft samen met de gemeenten in 

deze regio een brochure ontwikkeld over duurzaam bouwen en wonen. In 2020 mogen 

alleen nog energieneutrale of energieopwekkende woningen worden gebouwd. Middels 

deze brochure wordt inspiratie geboden hoe hiermee om kan worden gegaan. 

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 hier in.

4.10  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Een plan-m.e.r. is een in de Wet milieubeheer (Wm) vastgelegde procedure waarmee voor 

de m.e.r.-(beoordelings)plichtige onderdelen van een ruimtelijk plan de milieugevolgen op 

basis van een zekere bandbreedte worden beoordeeld. Op die manier krijgt milieu een 

volwaardige rol in de afweging van belangen. De drempelwaarden waarbij deze 

verplichting aan de orde is, zijn vastgelegd in de D-lijst van het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

Onderzoek

Op het planvoornemen is de drempelwaarde voor stedelijke ontwikkeling, D11.2 uit de D-lijst 

van het Besluit m.e.r., van toepassing. 

D 11.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 

inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. In gevallen waarin de activiteit 

betrekking heeft op:

een oppervlakte van 100 hectare of meer;

een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of;

een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Het planvoornemen voor de realisatie van 35 appartementen is een kleinschalige 

ontwikkeling waarbij de drempelwaarde van het Besluit m.e.r. niet wordt overschreden. 

Voor het planvoornemen geldt daarom de vormvrije m.e.r.-beoordeling. In dit kader kan 

worden aangegeven dat de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling in 

voorgaande paragrafen reeds zijn onderzocht. Op basis hiervan mag worden aangenomen 

dat de toekomstige activiteiten in het plangebied geen belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu zullen hebben. Het bevoegd gezag heeft op basis hiervan besloten dat het 

planvoornemen geen aanleiding geeft voor onderzoek in het kader van het Besluit m.e.r.

Conclusie

Het planvoornemen is op dit punt uitvoerbaar. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Algemeen

Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening

Op 1 juli 2008 zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in 

werking getreden. Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld op grond van de Wro 

en het Bro.

Op grond van artikel 3.1.3 van het Bro moet een bestemmingsplan worden uitgewerkt in:

een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de 

doeleinden worden aangegeven;

bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven;

regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven;

voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels.

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, waarin de aan 

het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van het onderzoek en de 

uitkomsten van het overleg zijn vermeld.

De invoering van de nieuwe Wro en het nieuwe (Bro) heeft op 1 juli 2008 plaatsgevonden. Bij 

het opstellen van het bestemmingsplan is de geldende wet- en regelgeving toegepast.

Op grond van artikel 1.2.1 van het Bro (in werking getreden op 1 januari 2010) moet het 

bestemmingsplan digitaal beschikbaar gesteld worden. Om dit mogelijk te maken moet het 

bestemmingsplan worden uitgewerkt in een zogenoemde GML. In de GML is er een 

koppeling tussen de kaart, regels en toelichting (het bestemmingsplan) gemaakt. Deze 

koppeling van de kaart, regels en toelichting is de zogenoemde verbeelding van het 

bestemmingsplan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden opgesteld overeenkomstig 

de RO-standaarden:

Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012);

Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten 2012 (STRI2012);

Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 (2012).

Het voorliggende bestemmingsplan is zo opgesteld dat het bestemmingsplan digitaal 

beschikbaar gesteld kan worden. Dit betekent dat

alle verschillende onderdelen van de kaart een zogenoemde IMRO2012-code hebben;

de digitale kaart is opgesteld volgens de standaardtechniek voor uitwisseling GML;

de regels overeenkomstig de SVBP2012 zijn opgesteld;

de toelichting en regels digitaal aan de kaart zijn gekoppeld.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wabo is een 

deel van de Wro opgenomen in de Wabo.
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Op grond van de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning ingevoerd. In de 

omgevingsvergunning worden verschillende vergunningstrajecten (zoals bouwvergunning, 

milieuvergunning, etc.) gebundeld. In artikel 2.1 van de Wabo is een algemeen 

gebruiksverbod opgenomen. Op grond hiervan is voor een gebruik dat op grond van een 

bestemmingsplan niet is toegestaan een omgevingsvergunning noodzakelijk.

5.2  Bestemmingplanprocedure

In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure vastgelegd. 

Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden:

Voorbereidingsfase

De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan 

onderzoek uit naar de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in de 

gemeente. De gemeente stelt voor het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Bro haar 

voornemen (vaak in de vorm van een voor-ontwerpbestemmingsplan) beschikbaar aan de 

besturen en diensten van hogere overheden. Ook biedt de gemeente eventueel de 

mogelijkheid om een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan via inspraak. 

De gemeente geeft een reactie op de overleg- en inspraakreacties. De uitkomsten hiervan 

worden vermeld in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover 

noodzakelijk verwerkt in regels en verbeelding.

Terinzageleggingsfase

Na de aankondiging in de Staatscourant, in ten minste één plaatselijk dag-, nieuws- of huis 

aan huisblad en op de internetpagina van de gemeente wordt het 

ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode 

kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.

Vaststellingsfase

Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, 

mogelijk met wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste 12 weken vast.

Beroepsfase

Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het 

vaststellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Indien 

Gedeputeerde Staten of de Inspectie Leefomgeving en Transport een zienswijze hebben 

ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de 

gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt bekendmaking 

en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van 

het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State.

Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven aan 

zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de Inspectie Leefomgeving en Transport, wordt 

het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend 

gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken na vaststelling het bestemmingsplan ter inzage 

gelegd.
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5.3  Bestemmingen

In deze paragraaf is een korte toelichting op de juridische regels behorende bij het plan 

gegeven. Er is voor een zo eenvoudig mogelijke planologische regeling gekozen die 

voorziet in een helder stelsel van regels en de nodige flexibiliteit biedt. Aan de hand van de 

bestemmingsregels kan het planvoornemen worden gerealiseerd. In de toekomst kan de 

gerealiseerde situatie vervolgens worden gehandhaafd.

Hoofdstuk 1: Inleidende regels

BEGRIPPEN

In dit artikel worden waar nodig de in de regels gebruikte begrippen verklaard. Dit is alleen 

het geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, conform 

normaal spraakgebruik, vatbaar zijn. Een deel van deze begrippen is voorgeschreven in de 

SVBP2012.

WIJZE VAN METEN

De wijze waarop maten, afstanden en dergelijke gemeten moeten worden, is voor een 

belangrijk deel voorgeschreven in de SVBP2012. Deze regels zijn overgenomen in artikel 2 

van dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels

In deze paragraaf zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel 

is per bestemming bepaald welke gebruik van de gronden is toegestaan en welke 

bebouwingsregels er gelden. Tevens zijn waar mogelijk flexibiliteitbepalingen opgenomen. 

De toekenning van bestemmingen tot een bepaald perceel is gebaseerd op het gewenste 

gebruik en een verantwoorde inpassing. 

Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen: Wonen, Groen, Verkeer - 

Verblijfsgebied en Leiding - Riool.

ARTIKEL 3 - GROEN

Binnen de bestemming 'Groen' zijn de gronden aangewezen voor groenvoorzieningen, 

openbare nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en voet- en 

fietspaden. De parkeerplaatsen die binnen deze bestemming worden gerealiseerd worden 

mogelijk gemaakt middels de aanduiding 'Parkeerterrein'. 

ARTIKEL 4 - VERKEER - VERBLIJFSGEBIED

In het plangebied zijn de gronden aangewezen voor 'Verkeer - verblijfsvoorzieningen' 

bestemd voor met name wegen en parkeren. Daarnaast zijn groenvoorzieningen, openbare 

nutsvoorzieningen, en water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan.

ARTIKEL 5 - WONEN

Binnen de bestemming 'Wonen' worden de beoogde appartementen mogelijk gemaakt. 

Woningen zijn al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden-beroep toegestaan. 

Het ruimtebeslag van dit aan huis verbonden beroep mag maximaal 40% van de totale 

bruto vloeroppervlakte van de woning zijn. Hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak 

te worden gebouwd waarbij het aantal woningen beperkt is met een aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden'. Daarnaast is voor de te hanteren bouwhoogte de 
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aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' van 13 m opgenomen. Voor liftopbouwen geldt 

dat een toevoeging op het hoofdgebouw mogelijk is mits deze maximaal 3 m bedraagt.

ARTIKEL 6 - LEIDING - RIOOL

De in het plangebied aanwezige rioolpersleiding is bestemd als 'Leiding - Riool'. Binnen een 

afstand van 5 m aan weerszijden van deze leiding mogen alleen bouwwerken geen 

gebouwen zijnde ten behoeve van de rioolpersleiding worden gebouwd. Andere 

bouwwerken zijn niet toegestaan. 

Hoofdstuk 3: Algemene regels

ANTI-DUBBELTELREGEL

De anti-dubbeltelregel ziet er op toe dat grond die reeds eerder bij een verleende 

omgevingsvergunning voor het bouwen is meegenomen, niet nog eens bij de verlening van 

een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen mag worden meegenomen. De 

anti-dubbeltelregel heeft uitsluitend betrekking op situaties die plaatsvinden ten tijde van 

het geldende bestemmingsplan.

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS

In de algemene gebruiksregels is vastgelegd welk gebruik in ieder geval strijdig is met de in 

de regels gegeven bestemmingsomschrijvingen.

ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS

De algemene afwijkingsregels bieden enige flexibiliteit als het gaat om het afwijken van in 

het plan opgenomen maten en bieden ruimte om bepaalde voorzieningen te kunnen 

realiseren.

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

OVERGANGSRECHT

De in het Bro voorgeschreven formulering van het overgangsrecht is opgenomen in deze 

regels.

In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande voorzieningen, 

zoals ondergrondse leidingen, wegen, paden, parkeervoorzieningen, bermen, 

geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoeve van de energievoorziening, 

voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm van watergangen, duikers, 

waterkeringen en dergelijke in de bestemming begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is 

vermeld.

 36



 bestemmingsplan Woningbouw Westerpark

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad een 

exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. Wat onder een 

bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

aangegeven. Voorliggend bestemmingsplan leidt tot de bouw van appartementen. Het 

planvoornemen is derhalve een bouwplan op grond van artikel 6.2.1 Bro.

Doel van een grondexploitatieregeling is het aantonen van de financiële haalbaarheid, het 

verzekeren van het kostenverhaal en het bieden van aanvullende sturingsmogelijkheden. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de 

privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In beide gevallen kan de 

gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden.

Het plan wordt door een private partij ontwikkeld. Wat betreft de ontwikkeling zal er voor 

de vaststelling van het bestemmingsplan een anterieure overeenkomst zijn gesloten waarin 

het verplicht kostenverhaal is afgedekt. De exploitatie ligt geheel in handen van en is voor 

risico van de ontwikkelende partij. Deze partij draagt alle kosten van de realisatie van het 

plan.

De kosten voor het voorliggende bestemmingsplan en de daarbij behorende noodzakelijke 

onderzoeken worden deels door de initiatiefnemer gedragen. De betaling van de kosten die 

de gemeente heeft gemaakt is verzekerd in de anterieure overeenkomst en/of via leges.

Door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de betreffende gronden bestaat 

de mogelijkheid dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving van het 

plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1. Wro een verzoek tot 

tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten die 

samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade worden door de initiatiefnemer 

gedragen. De vergoeding van eventuele planschade is geregeld in de anterieure 

overeenkomst.

Op basis van deze overwegingen mag het plan economisch uitvoerbaar worden geacht. 

Dit betekent dat de uitvoering van het voorliggende plan niet door een onvoldoende 

economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Inloopavond

Op 17 april 2018 is een inloopavond over het planvoornemen voor omwonenden en andere 

belangstellenden georganiseerd. Omwonenden zijn op deze avond geïnformeerd over wat 

het komende bestemmingsplantraject voor het project inhoudt, om hoeveel woningen het 

gaat en welk voorbereidingstraject daaraan vooraf gaat. Tijdens deze inloopavond waren 

vertegenwoordigers van Wooncompagnie, de betrokken architect en de gemeente 

Schagen aanwezig om het plan toe te lichten. 

 37



 bestemmingsplan Woningbouw Westerpark

Op de inloopavond is gesproken over de locatie en volume van het gebouw, het 

verdwijnen van groen, het parkeren en verdeling over het gebied, bouwoverlast en de 

ontsluiting van de straat en draaicirkel aan het einde van de straat. 

6.2.2  Overlegreacties

Het bestemmingsplan is voor overleg aangeboden aan de reguliere bestuurlijke 

overlegpartners. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft inhoudelijk op 

het plan gereageerd. Deze reactie heeft niet geleid tot grote inhoudelijke aanpassingen 

maar betreft slechts een kleine tekstuele aanpassing van de toelichting van het 

bestemmingsplan. 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Archeologisch onderzoek

 41
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1. Inleiding

In januari 2017 heeft Hollandia archeologen in opdracht van Wooncompagnie, Hoorn een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de planlocatie Westerweg,  gemeente Schagen 
(afbeelding 1). Aanleiding voor het onderzoek is de geplande herinrichting van het terrein, 
waarbij een woningcomplex in de vorm van ca. 40 sociale huurappartementen zal worden 
gebouwd. De hiermee gepaard gaande bodemingrepen vormen mogelijk een bedreiging 
voor het archeologisch bodemarchief. Dit bureauonderzoek brengt bekende archeologische, 
geomorfologische en bodemkundige gegevens van het plangebied en omgeving in kaart om 
in een vroeg stadium een zo nauwkeurig mogelijk beeld te vormen over de te verwachten 
archeologische resten. 

Afbeelding 1. Topografische kaart (1:10.000) van een deel van Schagen met daarbinnen het onder-
zoeksgebied (rode stippellijn).
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2 Onderzoeksgebied

De hoekcoördinaten van het plangebied zijn: 114.737/533.571 (N), 114.763/533.451 (O), 
114.750/533.448 (Z) en 114.705/533.563 (W). Het terrein bevindt zich ten westen van de 
oude dorpskern van Schagen. Het gebied wordt in het noorden begrensd door bebouwing, 
in het oosten door de waterweg langs de Westerweg, in het zuiden eveneens bebouwing en 
ten westen ligt een parkeerterrein dat aan het Westerpark grenst. Het terrein is momenteel 
in gebruik als grasland. Het totale oppervlak van het plangebied bedraagt ca. 3.200 m². De 
ondergrond zal op de plek van het aan te leggen appartementencomplex tot een diepte van 
ten minste 1,5 meter onder maaiveld worden ontgraven ten behoeve van een parkeergarage.
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het onderzoeksgebied in 
een zone met een middelhoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden. Het 
onderzoeksgebied bevindt zich niet binnen een archeologisch monument. Ten oosten ligt 
het historisch centrum van Schagen dat wel als archeologisch monument is geregistreerd 
(monumentnummer 14800), evenals een terrein ten zuidwesten van het onderzoeksgebied 
aan de Spreeuwenlaan (monumentnummer 1773).

Afbeelding 2: Het onderzoeksgebied, met een rood kader aangegeven en geprojecteerd op een 
luchtfoto van het gebied.
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3 Doel en methode

Het doel van een bureauonderzoek is om aan de hand van bestaande bronnen informatie 
te verzamelen over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald 
gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaafheid 
en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Afhankelijk 
van de omvang van de werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en 
de vraagstelling (Welke archeologische waarden kunnen binnen het plangebied verwacht 
worden? En in hoeverre zullen de graafwerkzaamheden deze archeologische resten bedreigen?) 
zullen aanvullende gegevens verzameld dienen te worden. 

Het bureauonderzoek resulteert in een rapport met een gespecificeerd verwachtingsmodel. 
Op basis van dit verwachtingsmodel wordt een (selectie)advies gegeven. Het bevoegd gezag, 
in dit geval de gemeente Schagen, kan hierop een (selectie)besluit maken ten aanzien van 
(eventueel) vervolgonderzoek. Tevens kan door middel van het bureauonderzoek in een 
vroeg stadium in de planvorming rekening gehouden worden met aanwezige archeologische 
waarden in de bodem. Bij een bureauonderzoek worden, indien voorhanden, bronnen 
geraadpleegd die informatie verschaffen over de geologie en archeologie van het betreffende 
gebied. Onder andere wordt gebruik gemaakt van: 

1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en historische kaart- 
gegevens evenals beleidskaarten zoals gemeentelijke en provinciale verwachtingskaarten. 

2. Gegevens omtrent eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied uit de 
database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS3) van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE). 

3. Lokale  contactpersonen van o.a. de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). 

4. Relevante geologische, historische en archeologische literatuur.
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4. Landschaps- en bewoningsgeschiedenis

4.1 Genese van het landschap
Naar Diederik 2013

Aan het begin van het holoceen, ca. 8800 v.Chr., steeg de algemene temperatuur. Dit had
als gevolg dat de ijskappen, waarin een groot deel van het water zat opgeslagen, begonnen 
te smelten en de zeespiegel steeg. Aanvankelijk verplaatste de kust zich hierdoor oostwaarts 
maar door een afname in de zeespiegelstijging en de continue aanvoer van zand ontstonden 
er nieuwe strandwallen en duinen westelijk van de kustlijn. Dit gebeurde in de kop van 
Noord-Holland echter later dan in de zuidelijkere delen van het Nederlandse kustgebied. 
In de noordelijke delen had de zee langere tijd vrij spel. Hierdoor werd een pakket van 
mariene kleiafzettingen gevormd (laagpakket van Wormer). Vanaf 1600 v. Chr. is veengroei 
mogelijk geweest (Hollandveen, Formatie van Nieuwkoop) door verzoeting en vernatting 
van het gebied. Rond 400 v. Chr. zijn opnieuw marine sedimenten afgezet in de laagste 
delen van het landschap. Kort daarna is de veengroei verder gegaan, tot deze door menselijk 
ingrijpen tot stilstand kwam. Aantasting van dit veendek begon in de late ijzertijd door de 
aanleg van woonplaatsen en akkers en ging door tot in de Romeinse tijd. Door vernatting 
van de omgeving vanaf 350 na Chr., nam de bewoning af en was veengroei in grote delen 
van het landschap weer mogelijk. Soms wordt deze nieuwe veengroei aan de basis gemarkeerd 
door een dunne laag zeer vette klei, een gevolg van lokale overstromingen aan het eind van 
de Romeinse tijd. Tot aan de verkaveling van het gebied vanaf de zevende eeuw kon er 
plaatselijk sprake zijn van veengroei. Door verdroging en bewerking zal vanaf het eind van 
de tiende eeuw het maaiveld sterk zijn gedaald, waardoor vanaf ca. 1100 regelmatig sprake 
was van overstromingen. Door deze overstromingen vond een verdere erosie en afslag van 
het veenpakket plaats en heeft zich een pakket zogenaamde ‘pikklei’, een buitengewoon taaie 
en vette laag klei, gevormd (Formatie van Naaldwijk, laagpakket van Walcheren). Door de 
toenemende heftigheid van overstromingen werd op de meeste plaatsen in de gemeente een 
dikke laag zavelige klei afgezet, variërend van enkele decimeters tot een meter. Aan deze 
afzettingen kwam een eind doordat gedeelten van het gebied werden omkaad en later bedijkt. 
Verder is er sprake van ophoging van terreinen door de aanleg van kaden, dijken en terpen. 
Hoewel er recentelijk uitgebreid geologisch onderzoek is gedaan in de omgeving van Schagen, 
is de onderzoekslocatie niet beschreven. Dit komt onder meer door de erosie van het gebied 
door een systeem van actieve getijdegeulen (Vos 2015, 58).

4.2 Bewoningsgeschiedenis en archeologische gegevens

De oudste bewoning in Schagen betreft een nederzetting uit de overgang van de vroege naar 
de midden bronstijd in de woonwijk Hoep Noord. Bij onderzoek op het Regioplein zijn 
eveneens aanwijzingen gevonden voor bewoning uit deze periode. Binnen de gemeente zijn 
zeer veel nederzettingsterreinen aangetroffen uit de late ijzertijd. Zij bevinden zich alle aan 
de oostzijde van de gemeente. Dwars door het centrum van Schagen loopt een lang lint van 
vrijwel aaneengesloten terreinen met nederzettingen uit de Romeinse tijd. Grote concentraties 
zijn aangetroffen in Muggenburg (vier nederzettingsterreinen op rij), in de Oranjebuurt, bij 
de Rabobank/Hema, bij het Regioplein en op Lagedijk. Incidentele meldingen van vondsten 
uit deze periode komen bijna overal in de gemeente voor (Diederik 2010). Echter, in en 
rondom het onderzoeksgebied ontbreken deze volledig.
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Afbeelding 2: Schagen op de kadastrale minuut van 1811-1832. De locatie van het 
onderzoeksgebied is schematisch weergegeven met de rode circel. 

Afbeelding 4: Uitsnede van een topografische kaart (1:25.000) uit 1961. Het onderzoeksgebied 
is rood omkaderd.
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De meeste nederzettingen uit de vroege middeleeuwen lijken westelijk van de oude kern 
van Schagen te liggen, in Waldervaart en in de basis van een tweetal terpen in Muggenburg. 
Bovenop de Romeinse lagen op Witte Paal was eveneens sprake van bewerking en bemesting 
van het land in de periode tussen 500 en 1000. 
Er kan worden gesteld dat het gehele gebied van de gemeente Schagen in de late middeleeuwen 
buitengewoon intensief werd bewoond, voornamelijk langs de vaarten, kaden, dijken en op 
de terpen. De oorspronkelijke bewoningsassen van Schagen liepen langs de Tjallewaldervaart, 
de Meersloot en de Leets. In de 12de en 13de eeuw breekt een periode van overstroming aan. 
In deze periode is de gehele huidige wijk Waldervaart, waar het onderzoeksgebied in ligt, 
en het gebied tussen Schagen Noord en Loet overstroomd waarna het een tijd lang open 
water is geweest. Ter hoogte van het onderzoeksgebied heeft in deze periode een actieve 
geul gelopen. Deze heeft zich diep ingesneden in oudere afzettingen waardoor het oude 
oppervlak uit de voorgaande eeuwen is verdwenen. In bijlage 3 is de geul te herkennen in de 
geologische doorsnedes van het onderzoeksgebied als een dik pakket Walcheren-afzettingen. 
Na consolidatie van het gebied door de aanleg van de Westfriese Omringdijk, concentreerde 
de bewoning zich op de hoge kant van de Gracht en iets later op het Noord. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er in de middeleeuwen bewoning is geweest in het onderzoeksgebied. Tijdens 
veldkarteringen, uitgevoerd door leden van de AWN afdeling Noord-Holland Noord, op het 
terrein rond het onderzoeksgebied zijn geen vondsten gedaan die daar enigszinds op wijzen 
(pers. comm. F. Diederik). De vondsten bestonden enkel uit recent plastic. Op de kadastrale 
minuutkaart van 1811-1832 is te zien dat er begin 19de eeuw geen bebouwing binnen het 
onderzoeksgebied aanwezig is (afbeelding 3). Ook latere topografische kaarten tonen aan 
dat tot op de dag van vandaag het gebied onbebouwd blijft (afbeelding 4). In het nationale 
registratiesysteem Archis3 staan geen vondstmeldingen vermeld in, of in de nabijheid 
van het onderzoeksgebied. Wel zijn er in de buurt twee archeologische monumenten die 
in hoofdstuk twee al kort aan bod kwamen. Ten zuiden van het onderzoeksgebied, in de 
huidige wijk Waldervaart, zijn tijdens onderzoek van de ROB (thans RCE) in 1976 en 1977 
vondsten gedaan uit de vroege middeleeuwen. Het ging daarbij om losse vondsten die in 
een nog aanwezig vroegmiddeleeuws ophogingspakket werden gedaan die tot op 1,20 meter 
onder NAP werd aangetroffen. Grondsporen werden, op twee diep ingegraven kuilen na, niet 
gevonden (Woltering 1978, 269). 
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5. Specifieke archeologische verwachting

De in dit hoofdstuk beschreven archeologische verwachting is in tabel 1 samengevat. Het 
prehistorische oppervlak, dat zich in de top van het Wormer laagpakket kan bevinden, lijkt 
op basis van de beschikbare geologische gegevens te zijn verdwenen. Een groot deel van 
deze afzetting is namelijk weggeslagen door het insnijden van een actieve geul in de late 
middeleeuwen. Ook mogelijke restanten van de Hollandveenlaag, die zich vanaf 2000 v. 
Chr. in het gebied in en rondom Schagen heeft gevormd en waarop bewoningsresten uit de 
late bronstijd, ijzertijd/ Romeinse tijd en vroege middeleeuwen kunnen worden verwacht, 
zijn hierdoor verdwenen. De verwachting voor het aantreffen van archeologische sporen uit 
deze periodes is dus erg laag. Dit geldt ook voor sporen uit de volle en late middeleeuwen 
aangezien het gebied uit open water bestond en er voor de periode na de bedijking eveneens 
geen aanwijzingen voor menselijke activiteiten zijn in het gebied. Voor de nieuwe tijd is 
de kans voor het aantreffen van archeologische sporen eveneens klein. Het gebied had een 
agrarische functie en op historische kaarten zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op 
bebouwing of anderszins menselijke activiteiten. 

Periode Verwachting Omschrijving van de te verwachten 
resten

Prehistorie laag Nederzettingssporen, ploegsporen, 
cultuurlagen, greppels, kuilen, begravin-
gen, waterputten, aardewerk, natuur-
steen, gewei, voorwerpen van been, 
metaal, hout en leer, archeobotanisch 
materiaal.

Romeinse tijd laag Nederzettingssporen, ploegsporen, 
cultuurlagen, greppels, sloten, kuilen, 
begravingen, waterputten, aardewerk, 
natuursteen, gewei, voorwerpen van 
been, metaal, hout en leer, archeobota-
nisch materiaal.

Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd laag Nederzettingssporen, cultuurlagen, 

aanplempingslagen, kuilen, waterputten, 
aardewerk, glas, natuursteen, gewei, 
voorwerpen van been, metaal, hout en 
leer, archeobotanisch materiaal.
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6. Conclusie en advies

Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid 
van archeologische sporen binnen het onderzoeksgebied. Gedurende de prehistorie, Romeinse 
tijd en de vroege middeleeuwen was het terrein mogelijk een geschikte bewoningslocatie. Het 
niveau waarop de sporen zich hebben afgetekend is echter weggeslagen door een actieve 
geul in de late middeleeuwen. Deze geul heeft zich tot een diepte van ruim 12 meter in de 
ondergrond ingesneden. Alles wijst erop dat hierdoor mogelijk aanwezige archeologische 
sporen zijn verdwenen. Er zijn geen aanwijzingen dat het onderzoeksgebied na de bedijking 
van het gebied is bewoond in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. De afwezigheid 
van vondstmeldingen uit deze periodes, ondanks veldkarteringen door leden van de AWN 
Noord-Holland Noord, onderstreept deze verwachting. 

Advies
Binnen het onderzoeksgebied is door de aanwezigheid van een actieve geul uit de late 
middeleeuwen een zeer lage trefkans op het vinden van archeologische sporen uit voorafgaande 
perioden. Alles wijst erop dat deze zouden zijn weggeslagen door geul. De afwezigheid van 
andere archeologische indicatoren leidt ertoe dat geadviseerd wordt om geen archeologische 
vervolgstappen te ondernemen. Mocht er toch behoefte zijn om de geologische situatie binnen 
het onderzoeksgebied beter te duiden dan kan er een aanvullend booronderzoek op locatie 
worden uitgevoerd. Als er tijdens de bouwwerkzaamheden toch onverhoopt archeologische 
resten aan het licht komen, dan dient overeenkomstig de Erfgoedwet de bevoegde overheid 
(gemeente Schagen) hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.
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Bijlage 2: Archeologische stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld 
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. 
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening 
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt 
met de globale invulling van een plangebied.

Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeo-
logische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) 
relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer 
diepgaand onderzoek op specifieke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over 
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te 
kunnen maken.

I. Bureauonderzoek 

Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande 
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het 
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd 
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- 
en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, pro-
vincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het 
betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

    * aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.    
      Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
    * beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare     
       relevante gegevens;
    * beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van     
       het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografische gegevens
          o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
          o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
    * beschrijven bekende archeologische waarden
          o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal  
 Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens   
 opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies.  
 Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3  
 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische escherming te krijgen  
 binnen het bestemmingsplan; 
          o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
 (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
 aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
    * beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en    
       onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
          o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van 
 Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 
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 verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch  
 onderzoek in aanmerking;
          o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke 
  verwachtingskaart;
    * rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de   
      verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van 
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische 
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, con-
servering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van 
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:

    * non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
    * weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering 
      (putjes van maximaal een vierkante meter);
    * destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De 
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inven-
tariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk 
selectieadvies.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet men 
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combi-
natie met remote sensing technieken.

Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit 
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en 
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de 
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aan-
getroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand 
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het 
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd 
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied 
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een 
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering 
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal beke-
ken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het 
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in 
situ (ter plekke in de bodem).
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Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 

Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in 
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen 
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) 
noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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Bijlage 3: Doorsnee van de geografie in het onderzoeks-
gebied. Bron: DINOLoket
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De noord-zuidas van de geologische doorsnede van het onderzoeksgebied

De oost-westas van de geologische doorsnede van het onderzoeksgebied
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SAMENVATTING 
 

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Bouwaanvraag 

Doel: Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit en het beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde 
bestemming   

Opzet: NEN 5740 (ONV-NL) 

Locatie: Westerpark (naast nr. 20) te Schagen 

Kadastraal: Gemeente Schagen, sectie G, nummer 2821 

Oppervlakte: 3.250 m² 

Terreingebruik: Recreatie 

Terreingebruik in omgeving: Wonen/recreatie/infrastructuur 

Hypothese: Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het 
bodemonderzoek geen verontreiniging verwacht boven de 95-
percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De locatie 
wordt aangemerkt als onverdacht. 

Aantal boringen en peilbuizen: Boringen waarvan peilbuizen: 

13 2 

Bodemopbouw: 0,00-0,50 m-mv zand (boring 01, 02, 04, 08)   
0,00-1,40 m-mv klei (overige boringen)  
1,40-2,90 m-mv zand 

Grondwaterstand: Boring 05: 0,25 m-mv 
Boring 10: 1,20 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen Er zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging 

Resultaten grond: Alleen in de bovengrond lichte verhogingen aangetoond 

Resultaten grondwater: Een lichte verhoging aan barium 

Conclusies: Hypothese is bevestigd 

De aangetoonde lichte verhogingen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een nader bodemonderzoek 

Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning (bouw) 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door Wooncompagnie is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek op het perceel Westerpark (naast nr. 20) te Schagen. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van 
een omgevingsvergunning (bouw). Men is voornemens om op de locatie nieuw te gaan 
bouwen. 
 
Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het 
beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming.  
 
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie 
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten 
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op 
de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
Het perceel Westerpark (naast nr. 20) is kadastraal bekend als gemeente Schagen, sectie G, 
nummer 2821. Het perceel heeft een oppervlakte van 24.640 m². De onderzoekslocatie bestaat 
uit het deel van het Westerpark dat wordt bebouwd (3.250 m2). De begrenzing van de 
onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige situatie 
 
Op het terrein bevindt zich een park/openbaar groen. De locatie ligt ten westen van het centrum 
van Schagen. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Huidige eigenaar 
- Opdrachtgever 
- Bodeminformatiesysteem regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
- oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) 
- www.bodemloket.nl 

 
Op of nabij de locatie zijn, voor zover bekend bij de gemeente, geen ondergrondse 
brandstoftanks aanwezig (geweest). 
 
Zover bekend is er niet structureel afval gestort of verbrand en is het maaiveld niet opgehoogd. 
Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin, funderingsresten, slakken, 
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sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig. Op basis van oud kaartmateriaal is bekend dat na 
2000 een sloot op de locatie is gedempt. Deze demping is naar alle waarschijnlijkheid gedempt 
met gebiedseigen grond.  
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan. 
 
Uit informatie van www.bodemloket.nl blijkt dat ter plaatse van het Westerpark eerder 
verkennende bodemonderzoeken zijn verricht. De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie 
voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. 
 
De locatie bevindt zich binnen zone “Recente bebouwing en buitengebied klei en ondergrond 
klei (B5/O3)” van de bodemkwaliteitskaart van de Regio Kop van Noord-Holland (25-04-
2013). In de bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor cadmium, 
kwik, lood, molybdeen, zink, minerale olie en PAK de (generieke) achtergrondwaarde. In de 
ondergrond overschrijdt de 95-percentielwaarde voor koper, kwik, lood, molybdeen, minerale 
olie en PAK de (generieke) achtergrondwaarde.  
Bodemkwaliteitsklasse: BG/OG – landbouw/natuur 
 

2.4 Toekomstige situatie 
 

De locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. De bestemming wordt ‘wonen’.  
 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
Bodemopbouw 
Voor de bodemopbouw in de gemeente Schagen is gekeken naar de Geologische Kaart van 
Nederland, Medemblik 14 West. Deze kaart geeft een beeld van de aan en nabij het maaiveld 
liggende holocene afzettingen.  
 
Er is een deklaag aanwezig, met een dikte van circa 15 meter. De deklaag behoort tot de 
Westland Formatie. De deklaag wordt in grote lijnen gevormd door middelfijn, tot uiterst fijne 
zanden, die sterk slibhoudend kunnen zijn en afgewisseld kunnen worden met kleilaagjes. 
 
Onder de deklaag is het eerste watervoerende pakket aanwezig. Dit pakket bestaat uit matig 
grof, tot matig fijn zand. Dit pakket is 200 tot 300 meter dik. 
 
Geohydrologie 
De waterstand in het eerste watervoerende pakket ligt tussen 1,0 en 1,5 meter min NAP. Uit 
de isohypsenkaart kan een grondwaterstroming in oostelijke tot zuidoostelijke richting worden 
afgeleid. Het grondwater in dit pakket stroomt in de richting van de Wieringermeer, alwaar 
grondwaterstanden van 3 tot 4 meter min NAP gebruikelijk zijn. 
 
Uit het verschil in stijghoogte tussen het grondwater in het eerste watervoerende pakket (NAP 
-1,5 m) en de peilen die door het waterschap worden aangehouden (tussen 1,05 en 1,15 m-
NAP) kan worden afgeleid dat er in Schagen sprake is van een inzijgingssituatie. 
 
Omtrent de plaatselijke stromingsrichting van het freatisch grondwater zijn geen gegevens 
bekend. Deze stromingsrichting wordt beïnvloed door plaatselijke factoren, zoals de 
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aanwezigheid van oppervlaktewater, verhardingen, bebouwing, lekke 
riolen/hemelwaterafvoeren etc. 
 

2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek geen 
verontreiniging verwacht boven de 95-percentielwaarden als opgenomen in de 
bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt als onverdacht (ten aanzien van lokale 
verontreiniging). De onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)" van de NEN 5740. 
 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-
lijnvormige locatie (ONV-NL)" van de NEN 5740. Deze onderzoeksopzet is voldoende om 
eventueel aanwezige verontreinigingen met zware metalen en PAK aan te kunnen tonen. 
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
 
 

3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering 
 
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 15 
november 2016 door dhr. R.B. Hager. Het grondwater is op 22 november 2016 bemonsterd 
door dhr. N. Klerq. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie dertien boringen verricht (nrs. 01 t/m 13). 
De boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. Boring 05 is voorzien van een 
peil in verband met het onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater. Boring 10 is voorzien 
van een peilbuis om ter plaatse de grondwaterstand te kunnen bepalen. De ligging van de 
boringen en de peilbuizen is weergegeven in bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. Boring 01 is echter 
doorgezet tot een diepte van 1,80 m-mv, boring 05 tot een diepte van 2,80 m-mv en boring 10 
tot een diepte van 2,90 m-mv. 
 

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 m-mv bestaat de bodem afwisselend uit zand en 
klei. Vanaf een diepte van 0,5 m-mv tot 1,4 m-mv bestaat de bodem uit klei. Onder deze 
kleilaag bestaat de bodem, tot een minimale diepte van 2,80 m-mv, uit zand. De boorprofielen 
zijn weergegeven in bijlage II. 
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NB: Opgemerkt wordt dat voor dit milieuhygiënisch onderzoek de profielbeschrijvingen gebaseerd zijn 
op zintuiglijke beoordeling en ‘puntwaarnemingen’ betreffen. In een geroerde bodem kan het profiel 
soms sterk verschillen in het horizontale en verticale vlak. De profielbeschrijving heeft plaatsgevonden 
conform de NEN-EN-ISO 14688. Dit kan in sommige situaties een andere classificatie opleveren dan 
volgens de standaard RAW bepalingen. Er gelden bijvoorbeeld verschillende definities voor o.a. zand 
en klei. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van bestekken en andere 
voorbereiding van civieltechnische werkzaamheden. Geadviseerd wordt om zo nodig aanvullend 
onderzoek te doen conform de standaard RAW bepalingen, bijvoorbeeld door middel van aanvullende 
zeefproeven.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
 

3.2.2 Grondwater  
 
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 
peilbuis filterstelling 

(m-mv) 
grondwaterstand  
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Troebelheid (NTU) 

05 1,80-2,80 0,25 6,1 0,91 217 

10 1,90-2,90 1,20 6,2 1,150 19 

 
 
Met de monstername van het grondwater is gebleken dat de grondwaterstand ter plaatse van 
boring 05 en boring 10 is gelegen op respectievelijk 0,25 m-mv en 1,20 m-mv. Het grote 
verschil in de grondwaterstand op de locatie is opmerkelijk. 
Ten tijde van de uitvoering van het bodemonderzoek wordt bij het plaatsen van de boringen 
ook een schatting gemaakt van de grondwaterstand. Hierbij komt de grondwaterstand ter 
plaatse van boring 10 (1,20 m-mv) veel meer overeen dan de grondwaterstand die is gemeten 
bij boring 05 (0,25 m-mv). 
De verwachting is dan ook dat de grondwaterstand over het overgrote deel van de locatie is 
gelegen rond de 1,20 m-mv.     
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4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 
 

4.1 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrond-
waarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater) 
gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-
/streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 
 

lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 

 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% 
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de 
landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is 
opgenomen in bijlage III.  
 
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk 
handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het 
gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan 
een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, 
dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 
m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. 
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel een 
saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van 
actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij 
ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging 
geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en 
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd. 
 

4.2 Analyses grond  
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
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Tabel 4.1: Gestandaardiseerde analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) 
Ref Monsters  

(m-mv) 
Waarnemingen Ba@ Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK PCB 

Bovengrond 

BG1 01 (0,00-0,40) 
02 (0,00-0,50) 
04 (0,00-0,40) 
08 (0,00-0,50) 

 - - - - 0,16 52 - - - - - - 

BG2 03 (0,00-0,50) 
05 (0,00-0,50) 
06 (0,00-0,50) 
07 (0,00-0,50) 
12 (0,00-0,50) 

 - - - - 0,38 58 - - - - 1,5 0,025 

Ondergrond 

OG1 01 (1,30-1,80) 
05 (1,50-2,00) 
05 (2,00-2,50) 
10 (1,40-1,90) 
10 (1,90-2,40) 

 
 

- - - - - - - - - - - - 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
- : het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet) 
getal : het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
getal* : het gehalte overschrijdt de T-waarde 
getal** : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 

 
 
Mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 
Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 
grond.  
 
In de mengmonsters BG1 en BG2 is een lichte verhoging aan kwik en lood gemeten, daarnaast 
is in mengmonster BG2 ook een lichte verhoging aan PAK en PCB aangetoond. In het 
mengmonster van de ondergrond zijn geen verhogingen gemeten ten opzichte van de 
achtergrondwaarde en/of detectielimiet. 
 

4.3 Analyses grondwater  
 
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (μg/l) 
Peilbuis filterstelling 

(m-mv) 
Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn VAK Olie VOCl 

B T E X S N 

05 1,80-2,80 65 - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 1,90-2,90 67 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- : de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet) 
getal : de concentratie overschrijdt de streefwaarde 
getal* : de concentratie overschrijdt de T-waarde 
getal** : de concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
 
Het grondwater afkomstig uit peilbuis 05 en 10 is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 
Op deze wijze wordt een breed beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 
 
In het grondwater is een lichte verhoging aan barium gemeten. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Westerpark 
te Schagen is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen verontreinigingen 
worden verwacht boven 95-percentielwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart, is 
bevestigd. Enkel in de bovengrond zijn lichte verhogingen aangetoond, welke overeenkomen 
met de vastgestelde achtergrondconcentraties. In het grondwater is een lichte verhoging aan 
barium aangetoond, welke hoogstwaarschijnlijk van natuurlijke herkomst is. 
 
De aangetoonde lichte verhogingen vormen geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek. 
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de beoogde 
woonbestemming. 
 
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen de 
perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport worden 
afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik elders, 
is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met name bij 
grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank of -depot. 
Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen 
hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.  
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 01
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Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak humeus, 
zwak siltig, lichtbruin, geroerd
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Klei, matig zandig, zwak siltig, sporen 
roest, lichtbruin
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Zand, zeer fijn, matig kleiïg, matig siltig, grijs
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Boring: 02
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Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, sporen roest, 
lichtbruin, geroerd
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Boring: 03
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gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
baksteen, lichtbruin
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Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak humeus, 
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50

Boring: 05

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, sporen 
baksteen, bruin

50

Klei, zwak siltig, bruinbeige

150

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, matig siltig, 
sporen planten, grijs

280

Boring: 06

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
siltig, sporen baksteen, lichtbruin

50



Project: 26383Projectnaam: Westerpark

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 07

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
siltig, sporen baksteen, lichtbruin

50

Boring: 08

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, beigebruin, 
geroerd

50

Boring: 09

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
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Toetsdatum: 22 november 2016 10:29BoToVa 2.0.0Toetsversie

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

Toetsing

629619Certificaten

26383-WesterparkProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG1 01 (0-40) 02 (0-50) 04 (0-40) 08 (0-50)Monsteromschrijving

4666282Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2515.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@78.678.6%droogrest

Metalen ICP-AES

@4229mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-5.94.2mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2518mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.160.14mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050WO5241mg/kg dslood (Pb)

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

1003935-1511mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-6647mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-1.11.1mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 4666282:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG2 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 12 (0-50)Monsteromschrijving

4666283Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.6% (m/m ds)Organische stof

2516.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.077%droogrest

Metalen ICP-AES

@4029mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.300.22mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-7.45.4mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2720mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.380.33mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050WO5847mg/kg dslood (Pb)

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

1003935-1914mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-9973mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-17045mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5WO1.51.5mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02WO0.0250.006mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse wonenToetsoordeel monster 4666283:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG1 01 (130-180) 05 (150-200) 05 (200-250) 10 (140-190) 10 (190-240)Monsteromschrijving

4666284Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.9% (m/m ds)Organische stof

258.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@65.565.5%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 30< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-8.94.4mg/kg dskobalt (Co)

1905440-106.2mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

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

1003935-2212mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-4023mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 84< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0170.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 4666284:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO
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Toetsdatum: 22 november 2016 09:27BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

629619Certificaten

26383-WesterparkProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG1 01 (0-40) 02 (0-50) 04 (0-40) 08 (0-50)Monsteromschrijving

4666282Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2515.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@78.678.6%droogrest

Metalen ICP-AES

@4229mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.94.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2518mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW0.160.14mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290501.0 AW5241mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1511mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6647mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Sommaties

4020.751.5-1.11.1mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG2 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 12 (0-50)Monsteromschrijving

4666283Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.6% (m/m ds)Organische stof

2516.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.077%droogrest

Metalen ICP-AES

@4029mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.300.22mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.45.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2720mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.152.6 AW0.380.33mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290501.2 AW5847mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1914mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-9973mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-17045mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.51.0 AW1.51.5mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.021.3 AW0.0250.006mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG1 01 (130-180) 05 (150-200) 05 (200-250) 10 (140-190) 10 (190-240)Monsteromschrijving

4666284Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.9% (m/m ds)Organische stof

258.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@65.565.5%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 30< 20mg/kg dsbarium (Ba)

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

190102.515-8.94.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-106.2mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

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

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

10067.535-2212mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4023mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 84< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

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

Sommaties

10.510.02-< 0.0170.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 25 november 2016 16:21BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

630897Certificaten

26383-WesterparkProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

05 (180-280)Monsteromschrijving

4765739Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.3 S65µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-6.3µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-2.2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.4µg/lnikkel (Ni)

800432.565-60µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

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

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

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 4765739:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

10 (190-290)Monsteromschrijving

4765740Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.3 S67µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2.2µg/lkobalt (Co)

754515-3.4µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-2.3µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.6µg/lnikkel (Ni)

800432.565-43µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

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

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

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan
(bromoform)

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 4765740:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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BIJLAGE IV 

 
 



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. van de Ven
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 26383-Westerpark
Ons kenmerk : Project 629619
Validatieref. : 629619_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OUCJ-MVID-HLLU-XKMR
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 22 november 2016

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,6 77,0 65,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0 2,6 2,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 15,6 16,3 8,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 29 29 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,22 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,2 5,4 4,4
S koper (Cu) mg/kg ds 18 20 6,2
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,14 0,33 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 41 47 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 11 14 12
S zink (Zn) mg/kg ds 47 73 23

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 45 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,14 0,16 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,07 0,09 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,24 0,25 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,12 0,14 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,13 0,14 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,10 0,12 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,14 0,19 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 0,18 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,07 0,21 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,1 1,5 0,35

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

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,006 0,005

Tabel 1 van 2

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

Project code : 629619
Project omschrijving : 26383-Westerpark
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
4666282 = BG1 01 (0-40) 02 (0-50) 04 (0-40) 08 (0-50)
4666283 = BG2 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 12 (0-50)
4666284 = OG1 01 (130-180) 05 (150-200) 05 (200-250) 10 (140-190) 10 (190-240)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/11/2016 15/11/2016 15/11/2016
Ontvangstdatum opdracht : 15/11/2016 15/11/2016 15/11/2016
Startdatum : 15/11/2016 15/11/2016 15/11/2016
Monstercode : 4666282 4666283 4666284
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OUCJ-MVID-HLLU-XKMR Ref.: 629619_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 629619
Project omschrijving : 26383-Westerpark
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: OUCJ-MVID-HLLU-XKMR Ref.: 629619_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 4666283
Project omschrijving : 26383-Westerpark
Uw referentie : BG2 03 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 12 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 33 %
3) fractie C29 - C35 53 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 45 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: OUCJ-MVID-HLLU-XKMR Ref.: 629619_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

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

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

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 629619
Project omschrijving : 26383-Westerpark
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: OUCJ-MVID-HLLU-XKMR Ref.: 629619_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. van de Ven
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 26383-Westerpark
Ons kenmerk : Project 630897
Validatieref. : 630897_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BNRJ-APMD-FHRA-MWLB
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 25 november 2016

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 65 67
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 2,2
S koper (Cu) µg/l 6,3 3,4
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 2,2 2,3
S nikkel (Ni) µg/l 6,4 6,6
S zink (Zn) µg/l 60 43

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

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

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 630897
Project omschrijving : 26383-Westerpark
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
4765739 = 05 (180-280)
4765740 = 10 (190-290)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/11/2016 22/11/2016
Ontvangstdatum opdracht : 22/11/2016 22/11/2016
Startdatum : 22/11/2016 22/11/2016
Monstercode : 4765739 4765740
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BNRJ-APMD-FHRA-MWLB Ref.: 630897_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 630897
Project omschrijving : 26383-Westerpark
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: BNRJ-APMD-FHRA-MWLB Ref.: 630897_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 630897
Project omschrijving : 26383-Westerpark
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: BNRJ-APMD-FHRA-MWLB Ref.: 630897_certificaat_v1



                         
 
                    
 

BIJLAGE V 

 
 



Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt. Conform het Kwaliteitshandboek 
van Grondslag wordt de troebelheid in afwijking van de NEN5744:2011 direct bij terugkomst op kantoor gemeten 
in plaats van in het veld. In het Kwaliteitshandboek is hiervoor de motivatie opgenomen.  
 
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 
aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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Conserveringstermijnen: 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader onderzoek. 
Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De 
maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, naftaleen) geldt een 
termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een 
langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden). 
Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn 
is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % 
bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 
 
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd 
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop 
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de 
conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van 
monstername. 
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Ecolog ische inventar isat ie  

  

Opdrachtgever: gemeente Schagen projectnummer: 218.51.50.01.00 

  

Onderwerp: Ecologische inventarisatie Westerpark te Schagen 

Datum: 17-01-2018 

 

 

KADER 

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. 

Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb)
1
 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is.  Naast het raadplegen van 

bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 8 januari 2018 bezocht door een 

ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden waren: zonnig, circa 2˚C en een ma-

tige wind. 

 

PLANGEBIED 

Het plangebied betreft een deel van het openbaar groen aan de Westerpark te Schagen. Het betref-

fende plangebied bestaat uit een grasveld (gazonbeheer) tussen de sloot langs de Westerweg (N245) 

en de Westerpark. Langs de sloot is een grastalud aanwezig met aan de sloot een smalle rietkraag. 

Aan de zijde van de Westerpark zijn parkeerplaatsen en een trottoir gesitueerd. Op het trottoir is 

straatverlichting aanwezig met breed stralende armaturen. Tussen de parkeerplaatsen zijn plantvak-

ken aanwezig met jonge aanplant van iep. In lijn met de parkeerplaatsen staan eveneens enkele jon-

ge iepen in het grasveld. Een deel van het grasveld is op moment van het veldbezoek in gebruik als 

opslag voor grond, waardoor verschillende vrij recent aangebrachte zandhopen aanwezig waren. 

 

                                                                 
1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van 

(Europese) natuurgebieden. 
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Figuur 1 Impressie van het plangebied (8 januari 2018) 

 

De plannen bestaan uit het ontwikkelen van gestapelde woningbouw op de hierboven beschreven 

locatie. De te realiseren bebouwing zal bestaan uit 3 à 4 bouwlagen, van maximaal 12 meter hoog. 

Het woongebouw biedt ruimte voor 35 appartementen van circa 70 m2 vloeroppervlak. Om te kun-

nen voorzien in de parkeerbehoefte wordt in het plangebied ruimte geboden voor 49 parkeer-

plaatsen. 

 

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

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen: 

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn 

(Wnb art. 3.1-3.4); 

- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen 

van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9); 

- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 

3.10-3.11). 

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met 

vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de ver-

boden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb. 
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INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna
2
 (NDFF) via Quickscanhulp.nl

3
 (© NDFF 

- quickscanhulp.nl 19-04-2017 11:38:08) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het plan-

gebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Indien van toepassing worden relevante soorten 

in onderstaande tekst behandeld. 

 

Uit de omgeving van het plangebied (1-5 km) is de beschermde plantensoort groenknolorchis bekend 

(Quickscanhulp.nl). Binnen het betreffende plangebied zijn in het grasveld enkele algemene kruiden 

aanwezig zoals kruipende boterbloem, madeliefje, smalle weegbree en gewone hoornbloem.  

De aangetroffen soorten duiden op voedselrijke omstandigheden en komen veelal voor in matig in-

tensief tot intensief beheerde grasvegetaties. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen tij-

dens het veldbezoek en worden op basis van de aanwezige terreintypen ook niet verwacht. De 

groenknolorchis is een soort van vochtige duinvalleien en of veenmoerassen (trilvenen en veenmos-

rietland). Gezien de aanwezige plantengroei en aanwezige terreintypen worden beschermde plan-

tensoorten niet in het plangebied verwacht. 

   

Met betrekking tot (broed)vogels zijn enkele algemeen voorkomende vogelsoorten zoals zwarte kraai, 

koolmees en zilvermeeuw aangetroffen binnen en in de omgeving van het plangebied. Gezien de 

jonge leeftijd van de aanwezige bomen en het gazonbeheer op de locatie wordt niet verwacht dat het 

betreffende openbaar groen een broedplaats vormt voor vogels. Hooguit zal in de slootkant een 

meerkoet of waterhoen een nest kunnen bouwen. Vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste 

rust- en verblijfplaats zijn niet waargenomen. Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden die wijzen 

op de aanwezigheid van vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats. In 

de betreffende bomen zijn geen potentieel geschikte nesten van roofvogels of uilen aangetroffen. 

Aanwezige bebouwing maakt geen onderdeel uit van het plangebied, waardoor nesten van gebouw-

bewonende jaarrond beschermde vogelsoorten zoals huismus of gierzwaluw niet onderhevig zijn aan 

de plannen. Doordat het plangebied geen dichte struiken of andere opgaande groenstructuren be-

vat, kan er van worden uitgegaan het openbaar groen tevens niet van essentieel belang is als functi-

oneel leefgebied voor een soort als huismus. Met de voorgenomen ontwikkeling worden nesten of 

                                                                 
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft 

informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Ge-

gevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl. 
3 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een 

hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. 

Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn aangetrof-

fen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur staat hiervoor in. 
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functioneel leefgebied van vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestlocatie niet verstoord of 

verwijderd. 

 

Met betrekking tot vleermuizen ontbreken in het plangebied geschikte rust- en verblijfplaatsen zoals 

boomholtes of hiervoor geschikte bebouwing. Het plangebied is verder beperkt geschikt als foera-

geergebied voor vleermuizen. Te verwachten soorten zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwerg-

vleermuis en laatvlieger, waarvan waarnemingen bekend zijn uit de omgeving van het plangebied 

(Quickscanhulp.nl). De aanwezige bomen aan de rand van het plangebied zijn relatief jong en maken 

geen onderdeel uit van een doorlopende structuur met opgaande beplanting. Daarom zal het plan-

gebied geen onderdeel vormen van een belangrijke vliegroute voor vleermuizen.  

 

Binnen het plangebied zijn een aantal algemene grondgebonden zoogdieren te verwachten waarvoor 

in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen geldt bij ruimtelijke ontwikke-

lingen. Op basis van de terreinomstandigheden zijn soorten als huisspitsmuis en egel te verwachten. 

Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde boommarter, herme-

lijn, wezel of bunzing bekend (Quickscanhulp.nl). Voor genoemde soorten ontbreekt geschikt biotoop 

in het plangebied. Een opgaande groenstructuur en voldoende oude bomen (boommarter) ontbre-

ken in het plangebied. Met betrekking tot kleine marterachtigen ontbreken ook andere landschappe-

lijk structuren of overhoekjes waar eventuele verblijfplaatsen van genoemde soorten aanwezig kun-

nen zijn. Gezien de inrichting en het beheer/gebruik van het plangebied wordt niet verwacht dat met 

de voorgenomen plannen functioneel leefgebied van marterachtigen zal verdwijnen.  

  

Uit de omgeving van het plangebied is tevens het voorkomen bekend van de beschermde rugstreep-

pad (Quickscanhulp.nl). Geschikt leefgebied voor rugstreeppad, zoals voortplantingswateren (ondie-

pe sloten of plassen)  ontbreken binnen of in de directe omgeving van het plangebied. Met uitzonde-

ring van de (tijdelijke) zandhopen ontbreken zanderige terreintypen waar de soort zich gedurende 

dag of voor de overwintering kan ingraven. Ervan uitgaande dat de aangebrachte grondhopen (zeer) 

tijdelijk aanwezig zijn, wordt niet verwacht dat met de beoogde inrichting leefgebied of exemplaren 

van rugstreeppad worden verstoord of zullen verdwijnen. 

Gezien de ligging van het plangebied langs een sloot is het mogelijk dat enkele algemene amfibieën 

als gewone pad, bastaardkikker en bruine kikker in het gebied voorkomen. Voor deze soorten geldt in 

de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Het voorkomen van  beschermde soorten uit de soortgroepen reptielen, vissen en ongewervelden 

kan worden uitgesloten in het plangebied, vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. 
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TOETSING 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten 

van vogels worden verstoord of vernietigd, dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in 

gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werk-

zaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het broedseizoen 

is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels 

geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

Als gevolg van het plan gaat geen essentieel foerageergebied van jaarrond beschermde vogelsoorten 

verloren.  

 

Gezien de situering van het plangebied en de afwezigheid van opgaande groenstructuren, kan wor-

den verwacht dat het plangebied van beperkt belang is voor vleermuizen. Potentiële vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vleermuizen zoals gebouwen of oude bomen (met holtes) zijn niet aanwezig bin-

nen het plangebied. Verstoring van mogelijke verblijfplaatsen, vliegroutes en/of belangrijk foerageer-

gebied van vleermuizen is hiermee dan ook niet aan de orde.  

Met betrekking tot de beoogde plannen is een nader onderzoek naar het voorkomen van vleermui-

zen of een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming niet noodzakelijk. 

 

Als gevolg van het plan kunnen verblijfplaatsen van enkele algemene zoogdiersoorten worden ver-

stoord of vernietigd. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd 

en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. 

Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de 

zorgplicht van de Wet Natuurbescherming.  

 

 

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Wet Natuurbescherming en de provinciale structuurvisie en 

verordening. 

 

WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met nega-

tieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe 

werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van in-

vloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 
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NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend netwerk 

van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende ro-

buust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en 

voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor 

Noord-Holland uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale 

Ruimtelijke Verordening. 

 

WEIDEVOGELLEEFGEBIED 

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen 

specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aan-

gewezen. 

 

INVENTARISATIE 

Het plangebied ligt op een afstand van circa 6 kilometer van het dichtstbijzijnde beschermde gebied 

in het kader van de Wnb, te weten Natura 2000-gebied Zwanenwater en Pettemerduinen ten westen 

van het plangebied. Op een afstand van circa 2 kilometer noordoosten van het plangebied ligt een 

gebied dat is aangewezen als NNN. Het dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied ligt op een afstand ca. 

600 meter ten westen van het plangebied, aan de rand van het industrieterrein Lagedijk te Schagen. 

 

 

Figuur 2 Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (donkergroen) en weidevogelleefgebied (lichtgroen) 
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TOETSING 

Gezien de terreinomstandigheden, de ligging binnen de bebouwde kom van Schagen, de tussenlig-

gende afstand en de aard van het plan, zijn met betrekking tot het voorgenomen plannen geen nega-

tieve effecten op Natura 2000-gebieden, NNN- en weidevogelleefgebieden te verwachten. Deze in-

ventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een nadere analyse in het kader van de gebiedenbe-

scherming van de Wnb en is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

C o n c l u s i e  

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandig-

heden en de aard van het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. 

 

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat aanvullend onderzoek in het kader van 

de Wnb of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. Met inachtneming van het 

broedseizoen van vogels is een ontheffing van de Wnb op voorhand niet nodig.  

 

Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habi-

tats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Wnb nodig. Het plan 

is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevings-

verordening. 

 

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid 

van het ruimtelijke plan niet in de weg staat. 
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Notitie

b e t r e f t : Nieuwbouw appartementen Westerweg Schagen; 
Quick-scan geluidbelastingen in relatie tot de stedenbouwkundige verkaveling

d a t u m : 1 november 2016

r e f e r e n t i e : MN/ AIJ/ / H 5860-1-NO

1 I n l e i d i n g

Het voornemen bestaat om op de ontwikkelingslocatie Westerpark te Schagen sociale 
huurappartementen  te  realiseren.  De  voorgenomen  locatie  ondervindt  een  significante 
geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op met name de N245 (Westerweg). 

Het vigerende bestemmingsplan maakt de realisatie van de voorgenomen geluidgevoelige  
bestemming (woningen) niet mogelijk. Om de ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk 
te  maken  kan  een  omgevingsvergunning  voor  het  afwijken  van  het  vigerende 
bestemmingsplan  worden  aangevraagd  of  kan  een  nieuw  bestemmingsplan  worden 
opgesteld. Ongeacht de te doorlopen procedure geeft de Wet geluidhinder (Wgh) aan dat  
een akoestisch onderzoek ingesteld dient te worden naar de geluidbelasting ter hoogte van  
de  te  realiseren  geluidgevoelige  bestemming  ten  gevolge  van  wegverkeerslawaai, 
railverkeerslawaai en industrielawaai. 

Aanvullend op bovenstaande worden vanuit het vigerende bouwbesluit 2012 eisen gesteld 
aan de karakteristieke geluidwering (GA,k ) van de uitwendige scheidingsconstructies. 

Mede gezien de significante geluidbelasting ten gevolge van de N245 en de reële kans op 
overschrijding van de maximale grenswaarde conform de Wet geluidhinder is  in  opdracht  
van  Wooncompagnie  te  Hoorn  een  quick-scan  uitgevoerd  naar  de  optredende 
geluidbelastingen in relatie tot de stedenbouwkundige verkaveling grenswaarden conform 
de Wet geluidhinder. In voorliggende notitie worden de uitgangspunten en resultaten van  
deze quick-scan weergegeven.

2 U i t g a n g s p u n t e n

2.1 S i t u a t i e

De voorgenomen ontwikkeling bevindt zich aan het Westerpark te Schagen. Aan de oostzijde  
van het plangebied bevindt zich de N245 (Westerweg),  een Provinciale weg. In afbeelding 
f2.1 is een schets van het voorkeursmodel opgenomen. 

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 79 347 03 47, info@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2008
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In  het  voorkeursmodel  worden  36  appartementen  gerealiseerd  verdeeld  over  een  4-tal  
bouwlagen. Een gedeelte van de appartementen wordt ontsloten aan de zijde van de N245 
waarbij aan de zijde van het Westerpark een buitenruimte wordt gerealiseerd. Bij de overige  
appartementen is de buitenruimte aan de zijde van de N245 gesitueerd. 

f2.1 Voorkeursmodel 36 woningen

2.2 V e r k e e r s g e g e v e n s

De  in  het  onderzoek  gehanteerde  verkeersgegevens  van  de  N245  (Westerweg)  en  de  
Havenstraat  voor  prognosejaar  2027 zijn  afgestemd met  de  Milieudienst  Kop van Noord-
Holland.  De  aan  de  achterzijde  gelegen  doodlopende  30  km/h  weg  (Westerpark)  is  als  
akoestisch niet-relevant beschouwd.

3 W e t t e l i j k e  k a d e r s

3.1 W e t  g e l u i d h i n d e r

Voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op gevels van woningen geldt volgens  
de Wgh een voorkeursgrenswaarde van Lden  = 48 dB. Deze geluidbelasting is inclusief aftrek 
conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Indien  sprake  is  van  een  vaststelling  of  herziening  van  een  bestemmingsplan  heeft  de 
gemeentelijke overheid in een aantal situaties de bevoegdheid om van deze waarde van 48 dB af 
te  wijken  en  een  hogere  grenswaarde  vast  te  stellen  tot  een  maximum  van  53  dB  tot 
respectievelijk 63 dB. De maximum grenswaarde van 53 dB is van toepassing indien sprake is van 
een buitenstedelijk gebied of van een auto(snel)weg; de maximum grenswaarde van 63 dB geldt 
indien sprake is van een binnenstedelijk gebied. In de onderhavige situatie is voor zowel de N245 
als  de  Havenstraat  sprake  van  een  binnenstedelijk  gebied;  derhalve  geldt  de 
maximumgrenswaarde van 63 dB. 
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3.2 G e l u i d b e l e i d  g e m e e n t e  S c h a g e n

De gemeente Schagen hanteert een eigen geluidbeleid bij het vaststellen van hogere waarden. 
Dit beleid is omschreven in de “Beleidsnotitie Hogere waarde Wet Geluidhinder” van de Milieudienst 
Kop van Noord-Holland zoals vastgesteld op 27 november 2012.

In  voornoemd  document  zijn  de  navolgende  criteria  opgenomen  als  voorwaarde  voor  het 
verlenen van hogere grenswaarden:

1. Geluidluwe gevel:
Een  geluidgevoelige  bestemming  heeft  ten  minste  één  gevel  met  een  lager  (luw)  
geluidniveau. Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor  
elk  van  de  te  onderscheiden  geluidbronnen. De gemeente kan afhankelijk van de situatie 
daarvan gemotiveerd afwijken.

In  sommige  situaties  kan  deze  beleidskeuze  resulteren  in  een  knelpunt.  Bij  vervangende   
nieuwbouw  zijn  de inpassingsmogelijkheden beperkter dan in een nieuwe situatie.  Voor  niet-
zelfstandige  woonruimte  (bijvoorbeeld  een  bejaardencentrum  of  een  studenteneenheid)  wordt  
vaak niet  getoetst  op  individueel  woningniveau.  Ook  bij  hoekappartementen  kunnen  met  
betrekking tot dit aspect knelpunten optreden. Verder  kunnen  stedenbouwkundige  overwegingen  
een  belemmering  vormen  voor  de toepassing van geluidluwe gevels.  

2. Woningindeling:
Bij een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde + 5 dB geldt dat de woningindeling 
zodanig moet zijn dat geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde(n)  
liggen en dat ten minste één slaapkamer aan een geluidluwe zijde ligt.  

Onder een verblijfsruimte wordt volgens het Bouwbesluit verstaan: "een ruimte voor het verblijven 
van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten  
plaatsvinden". Voorbeelden van verblijfsruimten zijn slaapkamers, de woonkamer, de keuken, e.d..

3. Balkon of loggia:
Indien de woning beschikt over een balkon of loggia dient deze bij voorkeur te zijn gelegen 
aan een geluidluwe zijde. Het geluidniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn 
dan de voorkeurswaarde. De eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning. 

Indien  de  geluidbelasting  op  een  buitenruimte  méér  dan  de  voorkeurswaarde  +  5  dB  
bedraagt  of  als compensatie voor het ontbreken van een geluidluwe gevel, kan een afsluitbaar  
balkon verlangd worden. De  geluidbelasting  bij  een  afsluitbaar  balkon  wordt  getoetst  in  
gesloten  toestand.  Middels een gevelweringsonderzoek moet worden aangetoond dat binnen  
het balkon wordt voldaan aan de voorkeurswaarde.
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4 B e r e k e n i n g e n

Voor  de  berekeningen  met  betrekking  tot  tot  wegverkeer  is  gebruik  gemaakt  van  een  
rekenmodel  conform de Standaardrekenmethode 2 (SRMII)  zoals  genoemd in hoofdstuk 3 
van het 'Reken en meetvoorschrift geluid 2012' (Rmg2012).

De geluidbelasting ter hoogte van de geprojecteerde woningen is bepaald op een hoogte  
van 1,5 meter ten opzichte van het vloerniveau van de woningen. 

In  onderstaande  figuur  f4.1 zijn  de  rekenresultaten van  de  optredende  geluidbelastingen 
(inclusief 2 dB aftrek ex artikel 3.4 Rmg2012) weergegeven ten gevolge van het wegverkeer  
op de N245 (Westerweg).

f4.1 Rekenresultaten N245 (Westerweg)

In  onderstaande  figuur  f4.1 zijn  de  rekenresultaten van  de  optredende  geluidbelastingen 
(inclusief 5 dB aftrek ex artikel 3.4 Rmg2012) weergegeven ten gevolge van het wegverkeer  
op de Havenstraat.
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f4.2 Rekenresultaten Havenstraat

In  figuur f4.1 zijn  de rekenresultaten van de optredende gesommeerde geluidbelastingen 
(inclusief 0 dB aftrek ex artikel 3.4 Rmg2012) weergegeven.

f4.3 Rekenresultaten gesommeerde geluidbelasting
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5 B e o o r d e l i n g

5.1 W e t  g e l u i d h i n d e r

N245 (Westerweg)
Uit de berekeningsresultaten zoals weergegeven in figuur f4.1 volgt dat ten gevolge van het 
wegverkeer op N245 (Westerweg) de voorkeursgrenswaarde (Lden=48dB) met maximaal 12 dB 
wordt overschreden ter hoogte van de oostgevel van het gebouw. De maximale grenswaarde 
(Lden = 63dB) wordt op geen enkele positie overschreden. 

Daar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden dient ten gevolge van het verkeer 
op de  N245 een ontheffing “hogere grenswaarde” aangevraagd te  worden.  Hogere waarden 
kunnen op grond van de Wgh slechts worden vastgesteld indien het redelijkerwijs niet mogelijk is 
aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Derhalve dient voorafgaand aan het nemen van een 
hogere-waardenbesluit onderzocht te worden of het mogelijk is geluidreducerende maatregelen 
te treffen. Daarbij geldt de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger, hetgeen inhoudt dat 
het treffen van maatregelen aan de bron de voorkeur verdient boven het treffen van maatregelen 
in de overdracht, en dat het treffen van maatregelen in de overdracht de voorkeur verdient boven 
het treffen van maatregelen bij de ontvanger. 

Naar  verwachting  zullen  maatregelen  ter  verlaging  van  de  optredende  geluidbelasting 
onvoldoende  effect  sorteren  en/of  op  andere  bezwaren  stuiten  van  bijvoorbeeld 
stedenbouwkundige,  verkeerskundige  en/of  financiële  aard.  In  de  uit  eindelijk  op  te  stellen 
rapportage zal deze onderbouwing worden opgenomen.

Havenstraat
Uit de berekeningsresultaten zoals weergegeven in figuur f4.2 volgt dat ten gevolge van het 
wegverkeer op Havenstraat de voorkeursgrenswaarde (Lden=48dB) niet wordt overschreden.

5.2 G e m e e n t e l i j k  g e l u i d b e l e i d

Geluidluwe gevel
Het voorgenomen ontwerp gaat uit van woningen die zowel een gevel hebben gesitueerd  
aan de geluidbelaste zijde (N245) als ook een gevel aan de 'stille zijde' (Westerpark). 

Uit de rekenresultaten zoals weergegeven in figuur f4.1 en f4.2 volgt dat de geluidbelasting 
aan de zijde aan het Westerpark dusdanig laag is dat de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 
dB niet wordt overschreden zodat conform het gemeentelijk geluidbeleid sprake is van een  
geluidluwe gevel. 

Woningindeling
Conform het gemeentelijk geluidbeleid dienen geluidgevoelige ruimten zoveel als mogelijk  
gesitueerd te worden aan de geluidluwe zijde. Tenminste één slaapkamer dient gesitueerd te  
worden  aan  de  geluidluwe  zijde.  Naar  verwachting  zal  dit  criterium  niet  voor  
onoverkomelijke knelpunten zorgen in het ontwerp van de woningen.
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Buitenruimte
Bij een gedeelte van de appartementen is in het voorkeursmodel de buitenruimte gesitueerd  
aan de zijde van de N245. De buitenruimte van deze woningen zijn derhalve niet   gelegen aan 
een geluidluwe zijde, daarnaast is sprake van een geluidbelasting van meer dan 5dB hoger  
dan de voorkeursgrenswaarde. Deze woningen voldoen derhalve op dit specifieke punt niet 
aan het gemeentelijk geluidbeleid.

In het geluibeleid wordt het navolgende aangegeven: 

Indien  de  geluidbelasting  op  een  buitenruimte  méér  dan  de  voorkeurswaarde  +  5  dB  bedraagt  
of  als compensatie voor het ontbreken van een geluidluwe gevel, kan een afsluitbaar balkon verlangd  
worden. De  geluidbelasting  bij   een  afsluitbaar  balkon  wordt  getoetst  in gesloten  toestand.  
Middels een gevelweringsonderzoek moet worden aangetoond dat binnen het balkon wordt voldaan  
aan de voorkeurswaarde.
 
Mede gezien de aard van het project (sociale woningbouw) bestaat de kans dat ten aanzien van 
afsluitbare  buitenruimten  vanuit  een  financieel  oogpunt  ernstige  bezwaren  aanwezig  zijn. 
Overwogen kan worden de buitenruimten van deze woningen eveneens aan de zijde van het 
Westerpark te situeren hoewel dit eveneens op bezwaren kan stuiten (stedenbouwkundig).

Overleg  met  de  gemeente  Schagen/Milieudienst  Kop  van  Noord-Holland  inzake  de 
ontheffingscriteria is gewenst.

6 G e l u i d w e r i n g  g e v e l

Beschouwde scenario's 
Voor een tweetal scenario's zijn globale berekeningen uitgevoerd inzake de karakteristieke  
geluidwering van de gevels:

1. Situatie  waarbij  sprake  is  van  een  natuurlijke  toevoer  van  ventilatielucht  in  de 
woningen en derhalve roosters en/of suskasten in de gevels worden opgenomen;

2. Situatie waarbij de woningen voorzien worden van een gebalanceerd mechanisch  
ventilatiesysteem (geen roosters/suskasten).

Eis aan de karakteristieke geluidwering
De optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer bedraagt maximaal 62 dB 
inclusief 0dB aftrek ex artikel 3.4 Rmg 2012.  

De karakteristieke geluidwering van de gevels  (GA;K)  van vertrekken met  een  woonfunctie 
dient conform het Bouwbesluit 2012 per verblijfsgebied te voldoen aan de eis:
GA;k ≥ geluidbelasting – 33 dB, met een minimum van  GA;k ≥ 20 dB(A)

In de onderhavige situatie is sprake van een eis aan de karakteristieke geluidwering van de 
gevels van maximaal 62 – 33 = 29 dB(A).

H 5860-1-NO 7



Uitgangspunten
Voor  de  globale  berekeningen  is  er  vanuit  gegaan  dat  60%  van  de  gevel  transparant 
(beglazing  (80%)  +kozijnen  (20%))  uitgevoerd  zal  worden.  Voor  de  dichte  geveldelen  is  
uitgegaan  van  een  spouwmuur  met  een  steenachtig  buitenspouwblad  en  een  HSB-
binnenspouwblad met een geluidisolatiewaarde van RA,v = 46 dB(A).

Voorzieningen
Uit de globale berekeningen van fictieve verblijfsruimten aan de geluidbelaste zijde (N245)  
volgen de navolgende voorzieningen zoals weergegeven in tabel t6.1.

t6.1 Overzicht voorzieningen zijde N245

Situatie Beglazing Kierdichting Ventilatievoorzieningen

Ventilatie op basis van natuurlijke 

toevoer en mechanische afvoer

Geluidisolatiewaarde 32 dB(A) 

bijvoorbeeld 8-16-12 mm

Kierterm 40 dB(A)

Adequate enkele kierdichting en 

meerpuntsluitingen, geen 

schuifpuien

Suskasten, bijvoorbeeld Ducomax Largo of 

akoestisch gelijkwaardig.

Ventilatie zonder   natuurlijke toevoer Geluidisolatiewaarde 30 dB(A) 

bijvoorbeeld 4-16-8 mm

Kierterm 40 dB(A)

Adequate enkele kierdichting en 

meerpuntsluitingen, geen 

schuifpuien

n.v.t.

Afhankelijk  van  de  daadwerkelijke  verhouding  open/dicht  in  de  gevel  kunnen  de 
bovenstaande voorzieningen nog beperkt wijzigen.

Ten aanzien van ruimten gelegen aan de zijde aan het Westerpark is de minimale eis van 20 
dB(A) van toepassing. In deze situatie is geen sprake van aanvullende voorzieningen.

Zoetermeer,
Deze notitie bevat 8 pagina's
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datum 6-12-2017
dossiercode   20171206-12-16584

Project: Bestemmingsplan woningbouw Westerpark
Gemeente: Schagen
Aanvrager: R. Vink
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw R. Vink,

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

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

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

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

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

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

DEEL I



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

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

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

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

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

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

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

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

Waterkwaliteit en riolering

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

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

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

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2017



Van: Swolfs, Ezra [mailto:E.Swolfs@hhnk.nl]  
Verzonden: maandag 15 januari 2018 10:24 
Onderwerp: Bestemmingsplan Woningbouw Westerpark 
 
Geachte mevrouw, 
 
Op 6 december 2017 heeft u via de digitale watertoets een plan bij ons ingediend 
genaamd "Bestemmingsplan Woningbouw Westerpark". Het betreft de bouw van een 
appartementencomplex van 3 á 4 bouwlagen en een totaal van 35 appartementen. 
Daarnaast worden er een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. Het gebouw bevindt zich 
naast een primaire waterloop (hoofdwaterloop) en daarnaast is door u opgegeven dat er 
een toename van verharding zal zijn van zo'n 2300 m2. De digitale watertoets heeft dan 
ook tot een "normale procedure" geleid. Deze mail kunt u beschouwen als een 
aanvullend advies op het reeds ontvangen advies uit de digitale watertoets. 
 
Aanwezigheid hoofdwaterloop 
Uit de toegezonden tekening blijkt dat het appartementencomplex geheel op het vaste 
land wordt gebouwd en dat er van een versmalling van de naastgelegen hoofdwaterloop 
geen sprake is. Daarmee is de aanwezigheid van de hoofdwaterloop geen belemmering 
voor de realisatie van het gebouw. 
 
Verharding - watercompensatie 
Voor de toename van verharding van 2300 m2 is het noodzakelijk watercompensatie te 
realiseren. In de aanvraag wordt ook gesproken over parkeerplaatsen op maaiveld ter 
grootte van 310 m2 die mogelijk in waterdoorlatende verharding worden uitgevoerd. Het 
is ons niet helemaal duidelijk of die parkeerplaatsen al meegeteld zijn in de genoemde 
2300 m2? Het hoogheemraadschap is overigens voorstander van de toepassing van 
waterdoorlatende verharding. Afvoer naar het omliggende groen of de ondergrond 
vertraagt de afvoer van het hemelwater en in dat geval is compensatie voor dat deel van 
de verharding niet nodig (voorwaarde is wel dat er géén kolken worden aangelegd). 
 
Voor de toename aan verharding die wel versneld loost op het omliggende water of 
rioolstelsel geldt een compensatiepercentage van 12%. Voor volledige compensatie van 
2300 m2, is dus een hoeveelheid extra oppervlaktewater nodig van 276 m2. Deze 
compensatie moet in hetzelfde peilgebied als de ontwikkeling worden gerealiseerd. Wij 
verzoeken u aan te geven op welke wijze er aan deze compensatieverplichting invulling 
wordt gegeven. Want, dat blijkt nog niet uit de ingediende stukken, maar is wel van 
belang voor het bestemmingsplan. 
 
Voor de volledigheid merken wij nog op dat er voor de werkzaamheden in de buurt van 
de waterloop en de realisatie van verharding (en bijbehorende compensatie) een 
watervergunning van het hoogheemraadschap benodigd is. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,  

Dhr. E. (Ezra) Swolfs  
Regioadviseur Noord Kennemerland 
Afdeling Watersystemen 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Werkdagen: ma | di | wo (even weken) | do 

Bezoekadres:  
Stationsplein 136 
1703 WC Heerhugowaard  
Postadres:  
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard  
t. 072 – 582 7201 
 



 bestemmingsplan Woningbouw Westerpark

 148



 bestemmingsplan Woningbouw Westerpark

Regels

 149



 bestemmingsplan Woningbouw Westerpark

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Woningbouw Westerpark met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPSCHWESTERPARK-ON02 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen;

1.3  aan-huis-verbonden beroep - of bedrijf:

de uitoefening van:

a. een dienstverlenend beroep - of bedrijf;

b. een webwinkel- of postorderbedrijf zonder opslag van goederen;

1.4  aan- en uitbouw:

een bouwwerk dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee 

het in directe verbinding staat, wat zich kan onderscheiden kan van het hoofdgebouw 

endat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7  bebouwing:

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

1.8  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan 

wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.9  beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis:

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van 

diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, 

technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij 

de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 

uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;
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1.10  bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een 

bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010)/omgevingsvergunning 

(ná 1 oktober 2010); 

1.11  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.12  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.13  bijgebouw:

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en 

niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

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 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, die op de 

plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of 

indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.20  evenement:

een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak van een beperkte duur en met 

toepassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. Onder de duur van de activiteit 

wordt eveneens de periode verstaan die benodigd is voor het opbouwen en afbreken van 

de voor de activiteit benodigde voorzieningen;
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1.21  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;

1.22  geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 

een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

1.23  hoofdgebouw

het gebouw(deel) dat, gelet op de omvang en de architectonische verschijning als de 

belangrijkste bouwmassa op het bouwperceel kan worden onderscheiden;

1.24  kampeermiddel:

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan';

b. enig ander voertuig of onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of een 

gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, één en ander zover deze 

onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn 

bestemd of gericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf;

1.25  maatvoeringsvlak:

een als zodanig aangegeven vlak ter plaatse van de aanduiding “maatvoeringsvlak” ten 

behoeve van het indelen van een bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op een 

verschil in maatvoering;

1.26  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;

1.27  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met minimaal één open zijde, meestal bedoelt als 

carport of als veranda; 

1.28  peil:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van 

de bouw;

1.29  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 

grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 

aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten;
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1.30  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval 

verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 

prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.31  standplaats:

een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte 

daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsten van een niet direct en niet 

duurzaam met de aarde verbonden en voor bedrijfsmatige doeleinden geschikte ruimte;

1.32  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 

hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.33  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  Algemeen

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.1.2  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk;

2.1.3  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;

2.1.4  de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel.

2.2  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet 

meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. openbare nutsvoorzieningen;

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

d. voet- en fietspaden;

e. in- en uitritten vanaf de weg;

f. in- en uitritten naar de (inpandige) parkeervoorzieningen;

en tevens voor:

g. parkeervoorzieningen op gronden ter plaatse van de aanduiding ''parkeerterrein'';

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouw 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 gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer, van en naar (inpandige) parkeervoorzieningen, 

mag niet meer bedragen dan 6 m;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;

c. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet bedragen dan 6 m; 

d. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 2 m.

3.3  Afwijken van de gebruiksregels

3.3.1  Houden van evenementen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid '3.1'voor het gebruik van gronden ten behoeve van evenementen onder de 

voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de sociale veiligheid;

b. de verkeersveiligheid; 

c. de woonsituatie.

3.3.2  Nieuwe speelterreinen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid '3.1' voor het gebruik en inrichting van de gronden ten behoeve van een 

nieuw speelterrein onder de voorwaarde dat dit niet leidt tot een onevenredige aantasting 

van de hoofdgroenstructuur.
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Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden en het doorgaand 

verkeer;

b. parkeervoorzieningen en fietsenstallingen;

c. openbare nutsvoorzieningen;

d. groenvoorzieningen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met dien verstande dat:

f. in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals 

bermbeplanting, bruggen, voorzieningen voor voetgangers en fietsers, bushaltes e.d. zijn 

begrepen;

g. de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een 

ingrijpende wijziging van het profiel voorziet (waarbij in ieder geval het bestaande 

aantal rijstroken mag niet toenemen);

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouw 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.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van 

de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van 

gronden als evenemententerrein.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1  Houden van evenementen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid '4.1' voor het 

houden van evenementen.

 156



 bestemmingsplan Woningbouw Westerpark

4.4.2  Omgevingsvergunningverlening

Een omgevingsvergunning als bedoeld onder lid '4.4.1' kan uitsluitend worden verleend 

indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de sociale veiligheid;

b. de verkeersveiligheid;

c. de woonsituatie.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

5.1.1  Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroepen of - bedrijven;

b. openbare nutsvoorzieningen;

c. groenvoorzieningen;

d. (inpandige) parkeervoorzieningen en fietsenstallingen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen,

met bijbehorende bouwwerken, tuinen en erven en verkeers- en verblijfsvoorzieningen.

5.1.2  Aan-huis-verbonden beroepen of - bedrijven

Per woning mag hiervoor ten hoogste 40% van het totale brutovloeroppervlak van de 

woning worden benut.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen, inclusief bergingen, dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het aantal aangegeven ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', met dien verstande dat 

toevoeging van een liftopbouw op het hoofdgebouw mogelijk is mits deze maximaal 3 

m bedraagt.

5.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen

5.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

5.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor 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 bedragen dan 6 m;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer 

bedragen dan 3 m.

5.3  Afwijken van bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2 voor mantelzorg binnen de woning en bijgebouw ten 

behoeve van mantelzorg mits:

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden over een indicatie van een 
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bevoegde arts den wel instelling beschikt/beschikken;

2. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de 

parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet 

onevenredig toeneemt;

3. er geen sprake is van een zelfstandige woning;

4. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (bijvoorbeeld als gevolg 

van verhuizing of overlijden) het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke 

woonruimte wordt beëindigd en de woonvoorzieningen worden verwijderd.
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Artikel 6  Leiding - Riool

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn naast de daarvoor aangewezen andere 

bestemming primair bestemd voor de aanleg en instandhouding van een rioolpersleiding 

met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

6.2  Bouwregels

Binnen een afstand van 5 m ter weerszijden van de binnen deze bestemming genoemde 

leidingen mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten 

behoeve van de betreffende leiding waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 

m.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid '6.2' mits:

a. vooraf advies is verkregen van de verantwoordelijke leidingbeheerder;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van heet doelmatig functioneren van de 

leiding.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt 

van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

seksinrichtingen; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

risicovolle inrichtingen; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

geluidzoneringsplichtige inrichtingen; 

e. het gebruik of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor niet-permanente 

bewoning.

8.2  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen of 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 functioneel 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. Aan de omgevingsvergunning wordt de voorwaarde 

verbonden dat de te realiseren parkeerplaatsen, na realisatie in stand moeten worden 

gehouden.

8.3  Uitzondering

Het bepaalde in lid 8.2 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;

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 

plaatse.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van 

die maten, afmetingen en percentages;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 

verkeersveiligheid en/of intensiteit daartoe aanleiding geeft;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat gebouwen ten behoeve van 

nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, telecommunicatie, sanitaire voorzieningen, 

kunstwerken en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

1. de oppervlakte per gebouwtje niet meer dan 75 m2 bedraagt;

2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 15 m 

bedraagt,

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het straat- en bebouwingsbeeld;

de sociale veiligheid;

de verkeersveiligheid;

de woonsituatie.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. 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,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. 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.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

'Regels van het bestemmingsplan Woningbouw Westerpark' van de gemeente Schagen.
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