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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

 
Op het perceel aan de Achterweg 23 en 23 A in Groote Keeten zijn in de bestaande situatie 
een woning, een zomerwoning en een aantal bijgebouwen aanwezig.  
De heer en mevrouw De Graaf hebben het voornemen om de huidige zomerwoning te 
slopen en op deze locatie een nieuwe woning te bouwen. De huidige woning wordt dan in 
gebruik genomen als zomerwoning.  
Om de bouw van een nieuwe woning mogelijk te maken dient het bouwvlak te worden 
verplaatst van de oostzijde naar de westzijde van het perceel. Daarnaast krijgt de huidige 
woning de aanduiding ‘zomerwoning’.  

1.2 Bestemmingsplan 
 

Het perceel aan de Achterweg 23 en 23 A is gelegen op een locatie waar het 
bestemmingsplan “Petten, ’t Zand, Callantsoog, Groote Keeten” van toepassing is. Dit 
bestemmingsplan is door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zijpe op  
28 september 2010 vastgesteld. In dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als ‘Wonen’, 
‘Tuin’ en ‘Waarde – Archeologie 3’. 
Het verplaatsen van het bouwvlak en toevoegen van de aanduiding zomerwoning aan de 
huidige woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om dit plan te realiseren, is 
het doorlopen van een afzonderlijke planologische procedure noodzakelijk.  
In het bestemmingsplan “Achterweg 23 en 23A Groote Keeten” wordt aangetoond dat aan 
de voorwaarden voor de verplaatsing van het bouwvlak en de functieaanduiding 
zomerwoning wordt voldaan. Het betreft een (postzegel)bestemmingsplan voor deze locatie. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen hebben aangegeven positief te 
staan tegenover het voorgenomen plan. 
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2.  Analyse van het plangebied 
 

2.1 Ligging plangebied 
 

Het plangebied ligt aan de Achterweg in Groote Keeten. De Achterweg is een smalle weg die 
parallel is gelegen aan de Helmweg. De weg wordt alleen gebruikt voor bestemmingsverkeer 
en bezoekers van bungalowpark Sandepark. 
 

                  
          

Ten zuiden van de Achterweg zijn diverse grote bungalowparken aanwezig (Sandepark en 
Callassande), maar voor de rest is de ruimte rond het plangebied in gebruik voor de 
bollenteelt.  

2.2 Karakter van de omgeving 

 
Het perceel aan de Achterweg 23 en 23A is gelegen binnen de polder Callantsoog. Dit is een 
vlak, agrarisch gebied, dat gekenmerkt wordt door een grote mate van openheid en 
hoofdzakelijk in gebruik is als bollenland.  
Het enige reliëf in het landschap wordt gevormd door de Helmweg en Noordschinkeldijk aan 
de noord- en oostzijde en het duingebied van Callantsoog naar Den Helder aan de westzijde 
van het plangebied. 
De polder is slechts spaarzaam bebouwd en beplant. Alleen in en rondom Callantsoog en 
Groote Keeten is de bebouwing geconcentreerd.  
Aan de west- en zuidzijde van het plangebied zijn diverse natuurgebieden gelegen die 
aangewezen zijn als Natura-2000 gebied. Dit zijn de duinen van Callantsoog naar Den Helder, 
de Noordzeekustzone, het Kooibos en het Nollenland van Abbestede.  
Daarnaast zijn rondom Groote Keeten veel percelen aangewezen als weidevogelleefgebied. 
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3. Planbeschrijving  
 

3.1 Bestaande situatie 
 

Op het perceel Achterweg 23 en 23 A zijn een woning en een zomerwoning aanwezig met 
bijgebouwen. De bebouwing wordt aan drie zijden omgeven door een smalle duinstrook 
waarbinnen het perceel is gelegen. Aan de voorzijde van de woningen is een siertuin 
aangelegd. 
 

                                              

3.2 Toekomstig plan 

De initiatiefnemers willen de huidige zomerwoning slopen en op deze locatie een nieuwe 
woning te bouwen. De huidige woning wordt in gebruik genomen als zomerwoning.  
 

                                   
 
Om de bouw van een nieuwe woning mogelijk te maken dient het bouwvlak te worden 
verplaatst van de oostzijde naar de westzijde van het perceel. Daarnaast krijgt de huidige 
woning de aanduiding ‘zomerwoning’  
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3.3 Groen 

 
Het perceel aan de Achterweg 23 en 23A is gelegen in een duinrand tussen de Achterweg en 
Helmweg. Bij de bouw van een nieuwe woning zal eventueel vrijkomend zand op het eigen 
terrein worden verwerkt en beplant worden met helmgras. 
In en rond Groote Keeten is alleen groen aanwezig wat niet gevoelig is voor het zoute 
zeeklimaat. Bekende voorbeelden zijn duindoorns, helmgras, een aantal wilgensoorten en 
rozebottels. Op de planlocatie is een mix van deze bomen en struiken aanwezig. 
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4. Beleid 
 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en 
mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de "kapstok" voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 
ruimtelijke consequenties. De Structuurvisie is op 13 maart 2012 in werking getreden.  
 
Het Rijk stelt heldere ambities voor Nederland in 2040, die inspelen op de (inter)nationale 
ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen tot aan 2040. Het Rijk zet 
het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 
Nederland. 
 
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 
▪ het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk economische structuur van Nederland; 
▪ 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 cultuur-

historische waarden behouden zijn. 
 
Conclusie: Voor het plan heeft de SVIR geen directe consequenties. 

4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 
getreden. Bij het vaststellen van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden 
met het Barro, inclusief de wijzigingen.  
 
Conclusie: De in het Barro opgenomen regelingen hebben geen consequenties voor het 
voorliggende bestemmingsplan. 

4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 

 

Op 21 juni 2012 is de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vastgesteld door Provinciale Staten 
van Noord-Holland. Inmiddels zijn er diverse herzieningen vastgesteld, waarvan de laatste in 
2015.  
In de structuurvisie kiest de provincie ervoor om het bijzondere karakter van Noord-Holland 
te willen bewaken. Tegelijkertijd constateert de visie ontwikkelingen als globalisering, 
klimaatverandering en trends, zoals vergrijzing en krimp die een grote ruimtelijke impact 
hebben. 
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In de structuurvisie beschrijft de provincie hoe en op welke manier met deze ontwikkelingen 
en keuzes wordt omgegaan en hoe de provincie er in 2040 moet uitzien. 
 
De planlocatie aan de Achterweg bevindt zich binnen een gebied wat door de provincie 
wordt aangeduid als een gebied voor grootschalige land- en tuinbouw gecombineerd met 
het bollenconcentratiegebied.  
De provincie ziet binnen dit gebied vooral mogelijkheden voor: 

- Schaalvergroting, structuurverbetering en concurrerende productielandbouw, de 
bijbehorende be- en verwerking, handel en distributie en het uitplaatsen van 
groeiende bedrijven uit stedelijk of kwetsbaar gebied. Voor bollenteelt wijst de 
provincie Noord-Holland clustergebieden aan wat leidt tot economische en 
landschappelijke voordelen. De toeleverende en uitbestedende bedrijven kunnen 
zich in de nabijheid vestigen;  

- In gebieden met gecombineerde landbouw zijn cultuurhistorische waardevolle 
gebieden karakteristiek. Het landschap bepaalt waar ruimte wordt geboden aan 
bedrijfsontwikkeling; 

- Een belangrijk onderdeel van de provinciale groenstructuur is het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Dit netwerk bestaat voor een groot deel uit reeds bestaande 
natuurgebieden en grote wateren. Daarnaast worden nieuwe natuurgebieden 
gerealiseerd. Een groot deel van het NNN is ook onderdeel van Natura 2000, het 
Europese natuurnetwerk. Het ontwikkelen van de natuurnetwerken maakt dat de 
levensgemeenschappen van soorten groter en robuuster worden.  
De duinen van Callantsoog naar Den Helder, de Noordzeekust, het Kooibos en het  
Nollenland van Abbestede maken onderdeel uit van Natura-2000. Rondom deze 
gebieden zijn nog allerlei gebieden aanwezig die onderdeel uitmaken van de NNN, 
zoals gronden langs de Zuidschinkeldijk.  

 
Conclusie: Het planvoornemen past binnen het provinciale beleid. 

4.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)  

 

Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid staan de provincie 
diverse juridische instrumenten ter beschikking zoals een provinciale ruimtelijke 
verordening, een proactieve aanwijzing, een inpassingsplan en andere instrumenten. De 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna te noemen PRVS) is het aangewezen instrument 
als het gaat om algemene regels betreffende de inhoud van gemeentelijke 
bestemmingsplannen of projectbesluiten. Na diverse partiële herzieningen is de PRV op  
23 april 2018 opnieuw integraal vastgesteld en op 2 mei 2018 in werking getreden. 
De kwaliteitseis voor verstedelijking in het landelijk gebied staat omschreven in artikel 15 
van de PRV. Belangrijk onderdeel hierbij zijn de kernkwaliteiten van het landschap. Door de 
uitvoering van het plan zullen de kernkwaliteiten van het landschap niet worden aangetast. 
In de huidige situatie zijn er een woning en zomerwoning aanwezig op het perceel en deze 
wisselen alleen van locatie op het perceel. Er worden geen extra woningen aan het perceel 
toegevoegd. 
De ligging van het erf nabij een weidevogelleefgebied geeft aanleiding voor een nadere 
analyse. Met betrekking tot nieuwe bebouwing in een weidevogelleefgebied, is in de PRV 
het volgende opgenomen:  
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“Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op weidevogelleefgebieden voorziet niet in: de 
mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een 
uitbreiding daarvan”. 
Aangezien de sloop- en bouw van een woning betrekking heeft op het bestaand bouwblok, is 
de voorgenomen ontwikkeling toegestaan in het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.  
Gezien de situering ten opzichte van de bestaande bebouwing is er geen sprake van (extra) 
verstoring van het weidevogelleefgebied door toedoen van de plannen. 
 
Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk is om binnen de regels van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening het bestemmingsplan te wijzigen en het plan uit te 
voeren.  

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Bestemmingsplan Landelijk gebied Schagen  

 

Het perceel aan de Achterweg is gelegen op een locatie waar het bestemmingsplan “Petten, 
’t Zand, Callantsoog, Groote Keeten” van toepassing is. Dit bestemmingsplan is door de 
gemeenteraad van de voormalige gemeente Zijpe op 28 september 2010 vastgesteld. 
Het verplaatsen van het bouwvlak en toevoegen van de aanduiding zomerwoning aan de 
huidige woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. 
 

                       

4.3.2 Afwijking bestemmingsplan 

 
Om de locatie van het bouwvlak te wijzigen en de aanduiding zomerwoning toe te voegen, is 
het doorlopen van een afzonderlijke planologische procedure noodzakelijk. In het 
bestemmingsplan wordt aangetoond dat dit een passende ontwikkeling is. Het betreft een 
postzegelbestemmingsplan voor deze locatie. 
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4.3.3 Welstandsbeleid 

 

De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de ‘Reisgids voor ruimtelijke 
kwaliteit’. Er wordt een soepel, regulier of bijzonder welstandsniveau nagestreefd. Voor het 
bouwplan aan de Achterweg geldt een regulier welstandsniveau, omdat dit in het 
‘Komgebied’ van Groote Keeten is gelegen.  
Voor de bouwwerken waarvoor een regulier welstandsniveau geldt, worden de algemene en 
gebiedsgerichte welstandscriteria gehanteerd.  
Algemene criteria zijn bijvoorbeeld de relatie tussen vorm, gebruik en constructie van het 
bouwwerk en de relatie tussen het gebouw en de omgeving. Voor de gebiedsgerichte 
criteria geldt voor het ‘Komgebied’ onder andere dat de hoofdbebouwing op de weg 
georiënteerd is. Uiteraard wordt de uitstraling van de woning afgestemd op de reeds 
aanwezige bebouwing. 
Om de nieuwe woning landschappelijk in te passen wordt het duingebied rondom het 
perceel versterkt door vrijkomend zand op het eigen perceel te verwerken en daarop 
helmgras aan te planten.  
 
Conclusie: Het plan aan de Achterweg in Groote Keeten kan worden gerealiseerd binnen de 
kaders van het gemeentelijk beleid.     
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5. Milieu- en omgevingsaspecten 
 

5.1 Algemeen 

 
Uit de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden 
voortkomen voor dit plan. In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die 
voortvloeien uit de omgevingsaspecten beschreven.  

5.2  Milieuzonering 
 

Een goede ruimtelijke ordening voorziet onder meer in het voorkomen van voorzienbare 
hinder door milieubelastende activiteiten. De planologische wijziging voor het perceel 
Achterweg 23 en 23A kan alleen worden gerealiseerd indien er wordt voldaan aan de 
milieutechnische bepalingen en de omliggende bedrijven niet wettelijk worden beperkt. 
De publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) is hierbij een belangrijk hulpmiddel. In de publicatie zijn richtlijnen opgenomen ten 
behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau, 
teneinde voorzienbare hinder door milieubelastende activiteiten te voorkomen. De VNG 
zorgt met deze richtlijnen dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 
worden gesitueerd.  
Rondom het plangebied zijn alleen particuliere- of recreatiewoningen aanwezig. Door een 
verplaatsing van het bouwvlak en het toekennen van de functieaanduiding zomerwoning 
zullen de ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende woningen niet worden beperkt.   
 
Conclusie: Het onderdeel milieuzonering staat de ontwikkeling van het plan niet in de weg.     

5.3 Bodem 

 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening is een onderzoek noodzakelijk naar de 
bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de 
bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende functiewijziging. In dit geval is er geen 
sprake van een functiewijziging, maar er is wel een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. 
Op 16 mei 2018 is door Bodem Belang B.V. een rapport van een verkennend 
bodemonderzoek aangeleverd (zie bijlage 1). Uit het onderzoek blijkt dat de locatie geschikt 
is voor een toekomstig gebruik als wonen. Na de sloop is mogelijk nog een aanvullend 
onderzoek noodzakelijk ter plaatse van de voormalige bebouwing.  
Indien er in de te slopen panden meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal zit dan is een 
asbest in grondonderzoek conform NEN 5707 eveneens na de sloop noodzakelijk. Gebleken 
is dat er geen asbesthoudend materiaal in de te slopen zomerwoning aanwezig is. 
 
Conclusie: Het onderdeel bodem staat de ontwikkeling van het plan niet in de weg. 
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5.4 Geluid 

 
De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, door spoorwegverkeer en/of 
inrichtingen (industrielawaai) het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet 
Geluidhinder. Voor wegverkeer stelt de wet dat in principe de geluidsbelasting op 
geluidsgevoelige functies de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet mag overschrijden. Voor 
spoorwegverkeer mag de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet worden overschreden. 
Indien nieuwe geluidgevoelige of geluidbelastende functies worden toegestaan, stelt de Wet 
geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten 
gevolge van alle (spoor)wegen op een bepaalde afstand van de geluidgevoelige functie. 
Door Witteman Geluidtechniek is op 26 oktober 2018 een berekening aangeleverd in 
verband met het wegverkeerslawaai in de omgeving van de planlocatie (zie bijlage 2). 
Op het perceel aan de Achterweg 23 in Groote Keeten wordt een woning gesloopt en 
herbouwd. Het perceel heeft de bestemming wonen en dit wordt niet gewijzigd. Derhalve is 
geen sprake van een nieuwe situatie Wet geluidhinder.  
De geluidbelasting Lden wegverkeerslawaai is berekend vanwege de nabij gelegen Helmweg, 
welke een niet te verwaarlozen geluidbelasting op de gevels van de woning veroorzaakt.  
De weg aan de voorzijde van de woning, de Achterweg is een rustige weg die alleen wordt 
gebruikt door bestemmingsverkeer richting Sandepark en een aantal particuliere woningen. 
De hoogste geluidbelasting op de maatgevende achtergevel van de woning, is voor het 
Peiljaar 2028, niet hoger is dan Lden = 54 dB(A). Op de zijgevels ca. 51 dB. Om de 
binnenwaarde van Lden 33 dB niet te overschrijden is een gevelwering GA;k van tenminste 
21 dB noodzakelijk, overeenkomstig het Bouwbesluit. Bij een uitvoering conform de huidige 
bouweisen kan daar inclusief de juiste ventilatie goed aan worden voldaan. Een dieper gaand 
akoestisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk. 
 
Conclusie: Het onderdeel geluid staat de ontwikkeling van het plan niet in de weg. 

5.5 Luchtkwaliteit 

 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5 van de Wet 
Milieubeheer (Wm). De Wm bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide- en 
oxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met 
uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. 
Op grond van artikel 5.16 kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) onder andere 
uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen 
aan de verontreiniging van de buitenlucht. 

5.5.1 Besluit niet in betekenende mate (NIBM) 

 

In dit besluit is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. 
Dit kan onder meer het geval zijn wanneer een plan een bijdrage aan de luchtkwaliteit heeft 
van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) en 
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zwevende deeltjes (PM10). Het 3% criterium geldt sinds de vaststelling op 1 augustus 2009 
van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  
Daarnaast bevat de Regeling NIBM een lijst met categorieën van gevallen die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Daartoe behoren een aantal met 
name genoemde inrichtingen en kantoor- en woningbouwlocaties. Vanaf augustus 2009 
geldt voor woningbouw een grens van minder of gelijk aan 1500 (netto) woningen bij 
minimaal één ontsluitingsweg. 
De bijdrage aan de luchtkwaliteit wordt voornamelijk bepaald door het realiseren van één  
nieuwe woning. Uit de NIMB-tool blijkt dat het aantal woningen in dit bestemmingsplan ver 
beneden de gestelde norm van 1500 blijft. Dit betekent dat een toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege kan blijven.  
Conclusie: Het onderdeel luchtkwaliteit staat de ontwikkeling van het plan niet in de weg. 

5.6 Externe veiligheid 

 
Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. 
Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid 
voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), het beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire Besluit 
externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het beleid met betrekking tot buisleidingen is 
opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Binnen het beleidskader 
voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico.     
 
Het plaatsgebonden risico (PR) gaat over de kans om op een bepaalde plaats te overlijden 
ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers 
valt met een bepaalde omvang. 
Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 
invloedsgebied wordt doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens, ofwel door de 
afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij 
een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 
 
Bij de beoordeling van de verschillende externe veiligheidsaspecten van het plan aan de 
Achterweg 23 en 23A gaat het om de volgende risicobronnen: 
- bedrijven waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd 
- vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
- transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding 
 
Nagegaan is welke risicobronnen er in de directe omgeving van het plangebied zijn 
gesitueerd.  
 
Conclusie:  
- er zijn in de directe omgeving van de locatie geen bedrijven gelegen, waar 

handelingen met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd, waarvan de risicocontouren 
zich uitstrekken over het plangebied; 
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- er bevinden zich ook geen routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen in de nabijheid 
van het plangebied; 

- het plangebied is niet gelegen binnen een invloedsgebied van buisleidingen waardoor 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

5.7 Flora en Fauna 

 
Op het perceel Achterweg 23 en 23A heeft Bureau Aandacht Natuur een verkennend 
onderzoek natuur (Quickscan) uitgevoerd in het kader van de Wet Natuurbescherming (zie 
bijlage 3). 
De volgende stappen kunnen worden onderscheiden voor het toetsen van een plangebied: 
 

a. vaststellen of sprake is van beschermde gebieden in of nabij het plangebied; 
b. vaststellen of de ruimtelijke ontwikkeling effect heeft op natuur. 

5.7.1 Gebiedsbescherming 

 

Gezien de ligging van de planlocatie naast een groot vakantiepark, de situering op een 
bestaand erf en de minimale afstand van circa 550 meter tot het dichtstbijzijnde Natura 
2000 gebied, zijn er geen negatieve effecten te verwachten op het Natura 2000 gebied 
duinen van Callantsoog naar Den Helder. De planlocatie en de directe omgeving bevatten 
geen elementen die de specifieke waarden van in de omgeving aanwezige Natura 2000 
gebieden versterken en hebben dan ook geen functie voor de daarin aanwezige 
kwalificerende soorten en habitattypen.   
Tevens vinden de beoogde plannen niet plaats in terreinen die zijn aangewezen als 
(onderdeel van) Natuur Netwerk Nederland (NNN), een natuurverbinding of 
weidevogelleefgebied.  
De projectlocatie ligt op 70 meter afstand van het weidvogelleefgebied, maar is gelegen aan 
de achterzijde van een stuifdijk (Helmweg) en tussen de planlocatie en het 
weidevogelleefgebied ligt het bebouwingslint van Groote Keeten, waarmee niet wordt 
verwacht dat de betreffende ingreep een (extern) effect heeft op het functioneren van het 
weidevogelleefgebied.  
Daarbij is de locatie reeds bebouwd en het plan heeft geen betrekking op 
bouwwerkzaamheden buiten het huidige erf. Een nadere of uitgebreide toetsing ten aanzien 
van de gebiedsbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming is dan ook niet aan 
de orde.  
  
5.7.2 Soortenbescherming 

Flora 

Met betrekking tot de aanwezige flora zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen 
binnen het plangebied. Aan de hand van huidige verspreidingsgegevens (FLORON/NDFF, 
2017) en groeiplaatsomstandigheden van beschermde plantensoorten, is tevens het 
voorkomen van, binnen de Wet Natuurbescherming, beschermde plantensoorten binnen de 
projectlocatie niet te verwachten. Gezien de aanwezige terreintypen binnen de 
projectlocatie, is een nader onderzoek naar beschermde plantensoorten of een 
ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming niet aan de orde.   
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Vogels 
Voor alle beschermde inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit 
de Wet Natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of 
verstoren.  
In de praktijk betekent dit dat storende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen 
uitgevoerd mogen worden. Handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde 
vogels verstoren zijn eveneens niet toegestaan. Nestlocaties van boomvalk, buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar ransuil, roek, 
slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw worden gezien als een jaarrond 
beschermde vaste rust- en verblijfplaats. Voor de verstoring van deze verblijfplaatsen en 
belangrijk leef- of foerageergebied is ook buiten het broedseizoen een ontheffing 
noodzakelijk. 
Mogelijke nestlocaties van vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en 
verblijfplaats of sporen die wijzen op hun aanwezigheid, zijn niet waargenomen op of rond 
de projectlocatie. Met de voorgenomen sloop en nieuwbouw, wordt dan ook niet verwacht 
dat nesten of het leefgebied van vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en 
verblijfplaats worden verstoord. Tevens wordt niet verwacht dat met de voorgenomen 
ontwikkeling de landelijke staat van instandhouding ten aanzien van in het gebied aanwezige 
vogelsoorten in het geding is. Nader onderzoek of de aanvraag tot ontheffing voor (één van) 
deze soorten is dan ook niet aan de orde. 
 
Zoogdieren 
Met uitzondering van vleermuizen worden uitsluitend enkele algemeen voorkomende 
zoogdieren verwacht binnen de projectlocatie. Hiervoor geldt de algemene vrijstelling bij 
een ruimtelijke ingreep en/of bestendig beheer.  
Aangezien opgaande landschapselementen of groenstructuren ontbreken binnen het 
plangebied, wordt ervan uit gegaan dat de projectlocatie een beperkte functie heeft voor 
grondgebonden zoogdiersoorten (kleine marterachtigen). Andere, zwaarder beschermde 
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt, worden niet verwacht op de projectlocatie. Met 
betrekking tot de beschermde (grondgebonden) zoogdieren is een nader onderzoek of 
ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming niet aan de orde. Echter 
geldt hiervoor ten alle tijde de algemene zorgplicht.  
Gezien de situering van de planlocatie en de aanwezige terreintypen, kan worden verwacht 
dat het projectgebied van beperkt belang zal zijn voor vleermuizen. De te slopen 
zomerwoning vormt geen potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. 
Gezien de aanwezige begroeiing op het erf, wordt niet verwacht dat de projectlocatie een 
(belangrijke) functie heeft als vliegroute of foerageergebied voor vleermuizen. Voor de 
voorgestane sloop van de huidige vakantiewoning is een aanvullend onderzoek naar 
vleermuizen of een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming niet 
noodzakelijk.  
 

Amfibieën 
Met betrekking tot amfibieën zijn enkele algemeen voorkomende beschermde soorten te 
verwachten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij een ruimtelijke ingreep of bestendig 
beheer. Echter geldt voor deze soorten te allen tijde de zorgplicht zoals bedoelt in de Wet 
Natuurbescherming. Gezien de voorgenomen plannen, wordt echter niet verwacht dat de 
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werkzaamheden een effect zullen hebben op de (lokale) populatie van algemeen 
voorkomende amfibieën.  
Verder is aan de hand recente verspreidingsgegevens bekend dat de beschermde 
rugstreeppad voorkomt in de omgeving van de projectlocatie. Echter ontbreekt in de huidige 
situatie geschikt leefgebied voor de soort. In het kader van de voorgenomen plannen is een 
nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag met betrekking tot rugstreeppad dan ook niet 
noodzakelijk. Het is het mogelijk dat tijdens de verdere ontwikkeling van het terrein geschikt 
leefgebied ontstaat voor rugstreeppad. De rugstreeppad is een zogeheten pionierssoort en is 
als zodanig in staat om in korte tijd nieuw ontstaan geschikt leefgebied te koloniseren. 
Geschikt leefgebied bestaat uit zanderige, onbegroeide terreindelen met ondiepe, tijdelijke 
wateren (plassen en sporen). Een terrein in ontwikkeling kan aan deze voorwaarden 
voldoen. Indien genoemde soort wordt aangetroffen, is alsnog een ontheffing in het kader 
van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk!  
  
Overige beschermde soorten 
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd worden niet verwacht binnen de 
projectlocatie. Nader onderzoek naar het voorkomen van andere beschermde soorten is dan 
ook niet noodzakelijk. Echter kunnen veranderingen in de situatie binnen het plangebied of 
in de planvorming altijd leiden tot andere inzichten en daarmee tot wijziging van deze 
conclusies. Mogelijk kunnen gedurende het planproces of de werkzaamheden zich nieuwe 
soorten gaan vestigen. Bij constatering van een beschermde soort tijdens de voorgenomen 
activiteiten blijft het alsnog noodzaak om maatregelen te nemen of ontheffing aan te vragen 
voor deze soort(en). 
 
5.7.3 Houtopstanden 
 
Houtopstanden, die vallen onder het beschermingsregime van de Wet Natuurbescherming, 
zijn niet aanwezig binnen de projectlocatie. Een nadere toetsing, uitwerking of kapmelding 
ten aanzien van houtopstanden is dan ook niet aan de orde. 
 
Conclusie: Het onderdeel flora en fauna staat de ontwikkeling van het plan niet in de weg. 

5.8 Water 

 
Via de Digitale Watertoets is aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
gevraagd een reactie te geven op het plan Achterweg 23 en 23 A in Groote Keeten (zie 
bijlage 4). In dit advies staan de maatregelen opgenomen die HHNK adviseert om 
wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de 
door de aanvrager ingevoerde gegevens heeft HHNK aangegeven dat het plan invloed heeft 
op de waterkerende veiligheid.  
 
In het Waterprogramma 2016-2012 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) zijn de programma’s en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen en 
deze zijn bepalend voor het waterbeleid binnen het beheersgebied van HHNK. Het 
Waterprogramma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken en is 
toegespitst op de thema’s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond 
water en crisisbeheersing. Daarnaast beschikt HHNK over een verordening, de Keur 2016. 
Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op waterlopen en 
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waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De 
werkzaamheden in of nabij de waterlopen en waterkeringen worden getoetst aan de 
beleidsregels.  

5.8.1 Waterveiligheid 

 
Doordat het plan in de nabijheid van een regionale waterkering (Helmweg)  is gelegen, is het 
noodzakelijk om een watervergunning aan te vragen. In de huidige situatie is het perceel 
bebouwd en de waterkerende veiligheid verslechterd niet, maar desondanks dient een 
aanvraag voor een watervergunning te worden ingediend.   
Op verzoek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is op de verbeelding 
behorende bij dit postzegelbestemmingsplan de zonering van de waterkering aangegeven. In 
het vigerende bestemmingsplan “Petten, ’t Zand, Callantsoog, Groote Keeten” is deze 
zonering niet op de verbeelding aanwezig. Het plangebied is overigens in zijn geheel binnen 
de zonering van de waterkering gelegen. 

5.8.2 Waterkwantiteit 

 

Uit de gegevens blijkt dat er geen sprake is van een toename aan verharding waardoor het 
niet nodig is om compenserende maatregelen te treffen. Er wordt een zomerwoning met 
bijgebouwen gesloopt en een nieuwe woning op deze locatie gebouwd, waarbij het verhard 
oppervlak niet toeneemt. 

5.8.3 Waterkwaliteit 

 
Binnen het plan is geen sprake van activiteiten die tot gevolg kunnen hebben dat vervuild 
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon 
worden beschouwd en worden geloosd op de waterlopen. Tenslotte wordt wel geadviseerd 
om het gebruik van uitloogbare materialen, zoals zink, lood en koper zoveel mogelijk te 
voorkomen.  

5.9 Milieueffectrapportage (MER) 

 
Een plan MER is een in de Wet milieubeheer (Wm) vastgelegde procedure waarmee voor de 
MER-(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 MER).  
Voor de sloop- en bouw van de woning en het verplaatsen van het bouwvlak hoeft geen 
onderzoek plaats te vinden in het kader van het besluit MER. Er treden geen nadelige 
milieueffecten op als gevolg van de bestemmingswijziging. 
 

5.10 Verkeer en Parkeren 
 
Qua ontsluitingsfunctie behoort de Achterweg tot de secundaire linten in het buitengebied. 
Deze secundaire linten spelen een belangrijke rol voor het landbouw- en 
bestemmingsverkeer. De toegestane snelheid bedraagt hier 50 kilometer per uur.  



20 
 

De Achterweg wordt alleen gebruikt door bestemmingsverkeer naar het bungalowpark 
Sandepark en een diverse particuliere woningen die aan de weg zijn gelegen.  
De Helmweg die parallel is gelegen aan de Achterweg vormt de doorgaande route voor al 
het verkeer vanaf Callantsoog en ’t Zand richting Groote Keeten. 
In de bestaande situatie zijn er op het perceel Achterweg 23 en 23A drie uitritten op de weg 
aanwezig en langs de weg zijn diverse parkeerhavens aangebracht. Parkeren op eigen terrein 
is mogelijk.          

5.11 Duurzaamheid 

 
Bij de ontwikkeling van een nieuwe woning is het uitgangspunt om zoveel mogelijk 
duurzaam te bouwen. Gemeente Schagen heeft zich in het gemeentelijk 
duurzaamheidsprogramma 2014-2018 uitgesproken voor een energiezuinige en duurzame 
bebouwde omgeving. Doelen zijn: 

• 16% energiebesparing in 2020; 

• 24% duurzame energie in 2020; 

• Energieneutraal en klimaatbestendig in 2040-2050. 
 
Uiteraard wordt bij de bouw van de woning rekening gehouden met de landelijke 
ontwikkeling om het gebruik van aardgas voor woningen uit te faseren. Een nieuwe woning 
moet daardoor worden voorzien van zeer hoge isolatiewaarden met voorkeur voor een lage 
temperatuur verwarmingssysteem. Daarnaast wordt rekening gehouden met mogelijkheden 
om zelf energie op te wekken door middel van zonnepanelen en/of zonneboiler. Door de 
initiatiefnemer zal gebruik worden gemaakt van het onafhankelijk adviesbureau Duurzaam 
Bouwloket. 

5.12 Cultuurhistorie en archeologie 

5.12.1 Cultuurhistorie 

 
In de periode van 900- 1000 lag er een strandwal langs de kust tussen Petten en Huisduinen. 
De kust lag toen veel meer naar het westen dan nu. Vanaf de strandwal werd het 
veengebied ontgonnen. Om de kwelders werden in de periode van 1300 tot 1600 dijken 
aangelegd. Deze dijken behoren nu tot de oudste dijken van de Kop van Noord-Holland. Dat 
deze polders ouder zijn dan bijvoorbeeld de Zijpepolder blijkt onder andere uit de 
onregelmatige kavelstructuur van de gronden.  
In 1610 werd een dijk aangelegd (nu Helmweg) en waar deze dijk aansluit op de Noord 
Schinkeldijk is het buurtschap Groote Keeten ontstaan. Het buurtschap bestond uit enkele 
boerderijen en arbeiderswoningen langs de Helmweg en de evenwijdige Achterweg. De 
wegen zijn door een duinrel van elkaar gescheiden. Door de ligging van het dorp direct bij de 
kust had en heeft het een grote aantrekkingskracht op toeristen. In en in de directe 
omgeving van Groote Keeten liggen dan ook vakantiebungalowparken, staan 
appartementengebouwen en zijn camping- en horecabedrijven gevestigd. 
Het perceel aan de Achterweg 23 en 23 A is in de huidige situatie geheel bebouwd en dat 
wordt niet gewijzigd. 
 
Conclusie: Het plan aan de Achterweg 23 en 23 A heeft geen negatief effect heeft op de 
cultuurhistorische waarden van het gebied. 
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5.12.2 Archeologie 

 
Het plangebied is gelegen binnen de polder Callantsoog en sinds de bedijking en de 
verkaveling van de polder is de grond in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. 
Op het perceel aan de Achterweg 23 en 23 A is een archeologisch beschermingsregime 
aanwezig (Waarde – Archeologie 3) in verband met de kans op het aantreffen van  
archeologische bodemsporen. Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd 
met uitzondering van bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de 
bestaande oppervlakte met niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid. 
Op de locatie van de nieuwe woning staat in de huidige situatie een zomerwoning die wordt 
gesloopt. De nieuwe woning vervangt als het ware de huidige zomerwoning en de 
oppervlakte bebouwing wordt nauwelijks vergroot. Het gehele perceel is geroerd en de kans 
op archeologische bodemsporen is nihil.  
 
Conclusie: Het plan aan de Achterweg 23 en 23 A heeft geen negatief effect heeft op de 
archeologische waarden van het gebied. 

 
Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe woning kan dit 
worden getoetst. 

5.13 Belemmeringen 

 
Voor zover bekend bevinden zich binnen het plangebied alleen huisaansluitingen voor gas, 
water, elektriciteit en datatransport ten behoeve van de aanwezige bebouwing. Geen sprake 
is van de aanwezigheid van hoofdtransportleidingen. De opdrachtnemer dient voorafgaand 
van de graafwerkzaamheden een Klic-melding uit te voeren. Bovengronds zijn er voor zover 
bekend geen beperkingen.           
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6. Juridische aspecten 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridische opbouw van de regels en de verbeelding 
(plankaart) van het bestemmingsplan Achterweg 23 en 23 A Groote Keeten.  
De regels en de plankaart vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan. 
De toelichting is niet juridisch bindend, maar bevat een uitleg van de aan het 
bestemmingsplan ten grondslag liggende gedachten en onderzoeken die hebben geleid tot 
de gewenste ontwikkeling binnen het plangebied. 
Op de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding zijn alle noodzakelijke gegevens 
ingetekend. 
In dit bestemmingsplan is de bestemming ‘Wonen’ aanwezig. Deze bestemming is op de 
verbeelding zichtbaar gemaakt door middel van een kleur en is gekoppeld aan een artikel in 
de regels. De regels laten vervolgens zien op welke wijze de gronden binnen de bestemming 
gebruikt mogen worden. Tevens is het gehele perceel bestemd als dubbelbestemming 
‘Waarde - Archeologie 3’, waarvoor ook specifieke regels zijn opgenomen. 

6.1 Doelstelling 
 

Het bestemmingsplan Achterweg 23 en 23 A (verder het bestemmingsplan) maakt het 
volgende particuliere initiatief mogelijk: 
 

- het verplaatsen van het bouwvlak op het perceel, waarop een nieuwe woning wordt 
gebouwd; 

- het toekennen van de functieaanduiding ‘zomerwoning’ aan de bestaande woning. 
 
Het bestemmingsplan voorziet tevens in een actueel juridisch-planologische situatie met 
betrekking tot de gebruiksmogelijkheden en daarbij de bouwmogelijkheden, van grond en 
opstal. Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de uit de Wet ruimtelijke ordening 
voortvloeiende digitale standaarden. 

6.2 Relatie met het geldende bestemmingsplan 

 
Het bestemmingsplan Achterweg 23 en 23 A Groote Keeten vervangt op deze locatie het 
bestemmingsplan “Petten, ’t Zand, Callantsoog en Groote Keeten”. 

6.3 Planopzet 

 
Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en uit de regels. Deze elementen zijn direct 
bindend en vormen onder andere de toetsingsgrond voor een aanvraag om een 
omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting, die niet 
bindend is.  
Het bestemmingsplan biedt een directe bouwtitel. Dat betekent dat aanvragen om een 
omgevingsvergunning direct getoetst worden aan dit bestemmingsplan. Indien de aanvraag 
past binnen dit bestemmingsplan en overigens ook voldoet aan de overige 
toetsingsgronden, kan de omgevingsvergunning direct verleend worden (reguliere 
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procedure). Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen en de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 

6.3.1. Bestemmingsregels 

 
De bestemmingsregels zijn onderverdeeld in 4 hoofdstukken.  
In hoofdstuk 1, artikel 1 zijn de definities van de verschillende in het bestemmingsplan 
gebruikte begrippen opgenomen en in artikel 2 de wijze van meten. Deze regels zijn 
noodzakelijk voor een juiste interpretatie van de bestemmingsregels. 
Het tweede hoofdstuk bevat de bestemmingsregels. In deze regels zijn het toelaatbare 
gebruik van gronden en bouwwerken aangegeven (bestemmingsomschrijving) en zijn diverse 
bepalingen inzake het bouwen opgenomen. 
Hoofdstuk 3 bevat algemene regels en in het vierde hoofdstuk zijn de overgangs- en 
slotregels opgenomen.  
In de slotbepaling is aangegeven onder welke benaming de regels kunnen worden 
aangehaald: het bestemmingsplan Achterweg 23 en 23 A Groote Keeten van de gemeente 
Schagen. 
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7. Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

7.1 Economische uitvoerbaarheid 
 

Het plan betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen financiële bemoeienis 
heeft. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager.  

7.2 Planschadeovereenkomst 

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening biedt de grondslag voor de vergoeding van zogenoemde 
planschade. Deze schadevergoeding wordt (in beginsel) door het college van burgemeester 
en wethouders van de betreffende gemeente toegekend aan degene die als gevolg van een 
planontwikkeling schade lijdt. Artikel 6.4a Wro bepaalt dat de gemeente de mogelijkheid 
heeft om met een initiatiefnemer van een planontwikkeling een overeenkomst te sluiten.  
De strekking van een dergelijke planschadeovereenkomst is dat de door derden geleden 
schade geheel of gedeeltelijk voor rekening komt van de initiatiefnemer, omdat de schade 
voortvloeit uit het op zijn of haar verzoek ten behoeve van een planontwikkeling wijzigen 
van het bestemmingsplan of verlenen van een omgevingsvergunning.  
Voorwaarde voor de wijziging van de bestemming is dat een planschadeovereenkomst met 
de gemeente wordt afgesloten. 

7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Het bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 

Artikel 1 Begrippen 

 

In deze regels wordt verstaan onder: 
  
1. het plan: 
het bestemmingsplan Achterweg 23 en 23 A Groote Keeten, van de gemeente Schagen; 
 
2. het bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand  
NL.IMRO.0476.BP001H0001Achtwg23-va01 met de bijbehorende regels en bijlagen; 
  
3. aanbouw: 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 
directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
  
4. aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden; 
  
5. aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 
 

6. afhankelijke woonruimte: 
woonruimte die een ruimtelijke eenheid vormt met de bestaande woning en waarin een 
gedeelte van de huishouding uit oogpunt van mantelzorg is gevestigd; 

 
7. archeologie: 
de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van 
materiþble cultuur, de omgeving en van dierlijke resten; 
  
8. archeologische waarde: 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat 
gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het 
verleden; 
 
9. bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
 
10. bebouwingspercentage: 
een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel 
dan wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 
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11. bed & breakfast: 
een kleinschalige vorm van recreatie voor één of enkele nachten op basis van logies en 
ontbijt in het hoofd- of bijgebouw; 

 
12. 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; 
 
13. 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 dan wel 
gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning (vóór 1 oktober 
2010)/omgevingsvergunning voor het bouwen (ná 1 oktober 2010); 
  
14. bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 
  
15. bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
 
16. bijgebouw: 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw; 
 
17. bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, als mede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen van een standplaats; 
  
18. bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 
 
19. bouwlaag: 
het geheel van op gelijke vloerhoogte gelegen ruimte in een gebouw, een zolderverdieping 
of vliering wordt hieronder niet begrepen; 
 
20. bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 
  
21. bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 
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22. bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 
  
23. bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond; 
 
24. bruto vloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de binnenwerkse ruimte(n) die wordt gebruikt voor bed & 
breakfast of een beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis; inclusief opslag- en 
administratieruimten en dergelijke; 
 
25. dienstverlening: 
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn 
begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk 
te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en 
seksinrichting; 
 
26. erf: 
het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, 
en, voorzover een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet 
verbiedt; 
  
27. erker: 
een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een 
woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa; 
 
28. garagebox-berging: 
een ruimte bestemd voor de stalling van een auto of een ander voer- dan wel vaartuig en 
voor de niet-bedrijfsmatige opslag van goederen; 
 
29. gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijke met 
wanden omsloten ruimte vormt; 
 
30. hoofdgebouw: 
een of meer panden, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 
 
31. 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; 
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32. mantelzorg: 
het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, 
psychische en/of sociale vlak waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en die een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is; 
 
33. natuurtoets: 
een toets waarbij is onderzocht of op voorhand redelijkerwijs te verwachten is dat een 
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet, indien vereist, kan worden verleend; 
 
34. onderkomens: 
voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmingen onttrokken, 
voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te 
merken, alsook tenten; 
 
35. overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan 
wel met ten hoogste één wand; 
 
36. peil: 

1. voor een bouwwerk op een perceel geldt de hoogte van de bovenzijde van de 
afgewerkte begane grond vloer; 

2. indien op het water wordt gebouwd: 
  - het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden  
    waterpeil); 
 
37. permanente bewoning 
bewoning van een verblijf als hoofdverblijf; 
 
38. steiger: 
een constructie van hout, metaal of ander materiaal langs of onder een bepaalde hoek op 
een oever, geschikt als aanlegplaats voor boten; 
 

39. 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; 
 
40. woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden; 
 
41. zomerwoning: 
een gebouw hoofdzakelijk op het achtererf van een woning dat uitsluitend is bestemd om 
voor één persoon/gezin of andere groep van personen, die zijn/hun hoofdverblijf elders 
heeft/hebben, tot recreatieverblijf te dienen. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  

2.1 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 
antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.3 de dakhelling: 

 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4 de goothoogte van een bouwwerk: 

 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.5 de inhoud van een bouwwerk: 

 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of het hart 
van de scheidsmuren en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk: 

 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk; 
 
Bij 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 meter bedraagt. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 

Artikel 3 Tuin  

3.1 Bestemmingsomschrijving 

 
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen; 
b. erkers; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d. verkeer- en verblijfvoorzieningen; 
e. openbare nutsvoorzieningen; 
f. water; 
g. groenvoorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

 

a. Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend erkers en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

b. Voor het bouwen van erkers gelden de volgende regels: 
 1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 
 2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag 
 van de woning waaraan wordt gebouwd bedragen, met een maximum van 3 m. 

 3.3 Nadere eisen  

 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

• de verkeersveiligheid; 

• de sociale veiligheid; 

• de milieusituatie; 

• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
  

 3.4 Specifieke gebruiksregels  

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

• het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 
bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen. 
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Artikel 4 Wonen  

4.1 Bestemmingsomschrijving 

 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

a. wonen, al dan niet in combinatie met bed & breakfast of een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit aan huis;  

b. bed & breakfast, met dien verstande dat: 
 1. bed & en breakfast dient te worden gerealiseerd binnen bestaande woningen; 
 2. bed & breakfast ondergeschikt is aan de woonfunctie; 
 3. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto 
 vloeroppervlak van bestaande woningen; 
 4. het parkeren op eigen erf dient plaats te vinden; 

c. zomerwoningen, uitsluitend op gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
vorm van wonen - zomerwoning"; 

met de daarbijbehorende: 

d. groenvoorzieningen; 
e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen. 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. water; 
h. tuinen, erven en terreinen; 
i. bouwwerken. 

  
Ten aanzien van beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis gelden de volgende regels: 

• een woning en de daarbij behorende aan-, uitbouwen en bijgebouwen op gronden 
als bedoeld lid 4.1 sub a mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening 
aan huis, mits: 

a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto 
vloeroppervlak van de betreffende woningen en de bijbehorende aan-, uitbouwen en 
bijgebouwen met een maximum van 40 m2; 

b.  het beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis betreft die: 
  1. niet vergunningplichtig is op grond van de Wet milieubeheer; 
  2. valt binnen de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 'Staat van  
  Bedrijven' milieucategorie 1, dan wel een daar mee voor wat betreft de  
  milieugevolgen voor de omgeving gelijk te stellen beroeps- of   
  bedrijfsuitoefening; 

c. het geen detailhandel of horeca betreft; 
d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van 

goederen ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt; 
e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de  

             verkeers- en parkeerdruk optreedt; 
f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving. 

 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPTHN2010-VA02/r_NL.IMRO.0441.BPTHN2010-VA02_2.18.html
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4.2 Bouwregels  

 
a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
 2. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer dan de aangegeven 
 hoogten ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte (m)" 
 bedragen, dan wel de bestaande hoogten indien deze meer zijn; 
 3. het aantal woningen mag niet meer dan het bestaande aantal woningen bedragen,  
 4. de inhoud van woningen, met inbegrip van aan- en uitbouwen als bedoeld in lid 4.2 
 onder c en d, mag niet meer dan 750 m3 bedragen, dan wel de bestaande inhoud 
 indien deze meer is; 
 5. hoofdgebouwen dienen op ten minste 2 m van de zijdelingse perceelsgrens te 
 worden gebouwd, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is. 
 

b. Voor het bouwen van zomerwoningen gelden de volgende regels: 
 1. de goothoogte van zomerwoningen mag niet meer dan 3 m bedragen, dan wel de 
 bestaande goothoogte indien deze meer is; 
 2. de bouwhoogte van zomerwoningen mag niet meer dan 6,5 m bedragen, dan wel 
 de bestaande bouwhoogte indien deze meer is; 
 3. de oppervlakte van een zomerwoning mag niet meer dan de bestaande 
 oppervlakte bedragen; 
 4. de afstand van een zomerwoning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten 
 minste 2 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is. 
  

c. Voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan zijgevels bij woningen gelden de 
volgende regels: 

 1. aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel van de woning worden gebouwd; 
 2. aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel of in het verlengde daarvan aan de 
 woning worden gebouwd tot maximaal 3 m voorbij de zijdelingse bouwgrens en tot 
 maximaal 3 m achter de achterste bouwgrens; 
 3. aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen van een kap worden 
 voorzien waarvan de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen en waarvan de 
 dakhelling gelijk is aan die van het hoofdgebouw; 
 4. aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen plat worden afgedekt mits 
 de hoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag met een 
 maximum van 4 m. 
  

d. Voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan achtergevels bij woningen gelden de 
volgende regels: 

 1. aan- of uitbouwen mogen aan de achtergevel van de woning worden gebouwd; 
 2. aan- of uitbouwen mogen aan de achterzijde van de woning tot maximaal 3 m 
 achter de achterste bouwgrens worden gebouwd; 
 3. de goot- en bouwhoogte van aan- of uitbouwen aan de achterzijde van de woning 
 mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning bedragen, met 
 een maximum van 3 m respectievelijk 4 m. 
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e. Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels: 
 1. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen, dan wel de 
 bestaande goothoogte indien deze meer is; 
 2. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel de 
 bestaande bouwhoogte indien deze meer is, met dien verstande dat de bouwhoogte 
 van bijgebouwen nooit hoger mag zijn dan de bouwhoogte van woningen. 
 

f. Ten aanzien van oppervlaktenormen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij 
woningen gelden de volgende regels: 

 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan: 
  - 50 m2 voor erven met een kleinere oppervlakte dan 
   2.000 m2 dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is; met 
   uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
   vorm van wonen - zomerwoning" waarbij de gezamenlijke oppervlakte 
   van bijgebouwen en een zomerwoning niet meer mag bedragen dan 
   85 m2, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is; 
  - 70 m2 voor erven met een oppervlakte vanaf 2.000 m2, met uitzondering 
   van gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van  
   wonen - zomerwoning" waarbij de gezamenlijke oppervlakte van 
   bijgebouwen en een zomerwoning niet meer mag bedragen dan 105 
   m2, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is; 
 2. de gezamenlijke oppervlakte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet 
 meer bedragen dan 50% van het erf aan de zij- en achterkant van de woning, dan wel 
 de bestaande oppervlakte indien deze meer is. 

4.3 Nadere eisen 

  
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

• de verkeersveiligheid; 

• de sociale veiligheid; 

• de milieusituatie; 

• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
  

4.4 Afwijken van de bouwregels  

 
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

• de verkeersveiligheid; 

• de sociale veiligheid; 

• de milieusituatie; 

• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 
  
vergunning verlenen van het bepaalde in lid 4.2 sub a onder 4 en toestaan dat een 
hoofdgebouw in twee woningen wordt gesplist, met dien verstande dat: 

1. de minimale inhoud van een woning, na splitsing, minimaal 200 m3 bedraagt; 
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2. de overige regels van de bestemming 'Wonen' blijven van overeenkomstige 
toepassing; 

3. de toename van de parkeerdruk door de splitsing van een hoofdgebouw dient op 
eigen erf te worden ondervangen. 

4.5 Specifieke gebruiksregels  

 
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

• het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen en zomerwoningen voor 
permanente bewoning; 

• het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief 
nachtverblijf, met uitzondering van het gebruik van zomerwoningen ter plaatse van 
de aanduiding "specifieke vorm van wonen - zomerwoning" en met uitzondering van 
het toegestane gebruik voor bed & breakfast in bestaande woningen; 

• het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 
bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen. 

4.6 Afwijken van de gebruiksregels  

 
Het bevoegd gezag kan een vergunning verlenen van het bepaalde in lid 4.1 en lid 4.5 voor 
het gebruik van bestaande woningen voor afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat: 

1. bewoning van de bestaande woning voor afhankelijke woonruimte noodzakelijk is 
vanuit een oogpunt van mantelzorg, waarbij deze noodzaak dient te zijn aangetoond 
door een onafhankelijke deskundige instantie; 

2. de afhankelijke woonruimte qua maatvoering binnen de vigerende regeling inzake de 
bestaande woning wordt ingepast; 

3. mantelzorg uitsluitend is toegestaan binnen de bestaande woning; 
4. het parkeren op eigen erf dient plaats te vinden. 

4.7 Wijzigingsbevoegdheid  

 
Het bevoegd gezag kan, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en mits geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

• de verkeersveiligheid; 

• de sociale veiligheid; 

• de milieusituatie; 

• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 
  
het plan wijzigingen ten behoeve van een hogere goot- en/of bouwhoogte van 
hoofdgebouwen als bedoeld in lid 4.2, sub a, onder 2 met niet meer dan 1 m, mits de hogere 
goot- en/of bouwhoogte op het punt van de wet- en regelgeving op het gebied van 
natuurwaarden in de vorm van een natuurtoets uitvoerbaar is. 
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Artikel 5 Waarde – Archeologie 3 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Waarde – Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden; 
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 

5.2 Bouwregels 

 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op deze 
gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 
oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 500 m2 wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 
oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m2 wordt uitgebreid, maar 
waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder 
het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m2 of minder; 
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m2 maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld. 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

 
Burgemeester en wethouders kunnen vergunning van het bepaalde in lid 5.2, mits: 
 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 
verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 
verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het 
terrein van de archeologische monumentenzorg; 

 

Alvorens het bevoegd gezag de vergunning als bedoeld in lid 5.3 verleent, wordt om 
deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

5.4  Aanlegvergunning 

 

a. Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, geen normale 
onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 
uitvoeren: 

 1. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
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 2. het rooien of vellen van houtopstanden; 
 3. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m2; 
 4. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
 5. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en 
 intensiveren van drainage; 
 6. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 50 cm; 
 7. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm; 
 8. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 
 telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
 installaties of apparatuur. 
  

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken en/of werkzaamheden: 
 1. die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 
      vervangen van drainagewerken; 
 2. die reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan 
   

c. Een vergunning als bedoeld in sub a wordt slechts verleend, mits: 
 1. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
 2. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/ of 
 werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
 3. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 
 archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen 
 worden verstoord: 
 - een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor   
   archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een  
   verplichting tot het doen van opgravingen; 
 - een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 
   het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
  

Alvorens het bevoegd gezag de vergunning als bedoeld in lid 5.4 verleent, wordt om 
deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 
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Artikel 6 Waterstaat – Waterkering 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. de waterkering en de waterbeheersing; 
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen, 

 
met de daarbij behorende: 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 

6.2 Bouwregels 

 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering 
van bestaande reeds gebouwde gebouwen; 

b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 
waterkering, gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m 
bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 
meer dan 10 m bedragen; 

c. het bouwen en gebruik krachtens deze bestemming mag uitsluitend geschieden: 
1. voor zover de belangen van de waterkering dat gedogen; 
2. nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijke 

waterbeheerder. 

6.3 Nadere eisen 

 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van 
de bebouwing, ten behoeve van: 

a. de waterkerende functie van de zeewering; 
b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

6.4 Afwijken van de bouwregels 

 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2 onder a 
ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de aldaar geldende bestemmingsregels nadat 
ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijk waterbeheerder. 
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6.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

6.5.1 Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:  

a. het afgraven of ophogen van gronden; 
b. het aanbrengen van beplanting. 

6.5.2 Uitzondering 

De onder 6.5.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor: 
a. werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 
b. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning. 

6.5.3 Voorwaarden 

a. De onder 6.5.1. bedoelde omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door de 
uitvoering van de in 6.5.1 bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de waterkerende functie in 
onevenredige mate kan worden aangetast. 

b. Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 6.5.1 
pleegt het bevoegd gezag overleg met de verantwoordelijke waterbeheerder. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 

Artikel 7 Algemene bouwregels 

7.1  Anti-dubbeltelregeling 

 

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. 

7.2  Parkeervoorzieningen 

 
Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend 
indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij 
het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is 
van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in de 
'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 
gedurende de planperiode. 

7.3  Afwijkingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in 7.2 indien: 

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 
bezwaren stuit; of 

b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 
c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door 

dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 
plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 
met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 
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Artikel 8 Algemene gebruiksregels 

 

8.1  Specifieke gebruiksregels 

 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt 
van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

• het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van 
seksinrichtingen; 

• het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van 
risicovolle inrichtingen; 

• het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen. 

8.2  Parkeervoorzieningen 

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een bouwwerk 
wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het 
onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt 
voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van 
het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele 
wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

8.3 Afwijkingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in 8.2 indien: 

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 
bezwaren stuit; of 

b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 
c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door 

dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 
plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 
met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

8.4 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 
laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist en 
aangelegd op grond van artikel 7.2 of 8.2 niet in stand wordt gelaten. 
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 

 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

• de verkeersveiligheid; 

• de sociale veiligheid; 

• de milieusituatie; 

• de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 
  
vergunning verlenen van het in het plan bepaalde voor: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 
10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, 
gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien 
verstande, dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m2 mag bedragen 
en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de 
bouwhoogte van kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer 
dan 3 m mag bedragen. Met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte 
niet meer dan 9 m mag bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de 
bouwhoogte niet meer dan 40 m mag bedragen; 

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of 
richting van een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig 
vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een 
afwijking in het belang van een behoorlijke bebouwing is. 
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Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 

 

a. Het bevoegd gezag kan, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, het plan 
wijzigen in die zin dat aan de gronden in het plan de bestemmingen 'Waarde - 
Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' of 'Waarde - 
Archeologie 4' wordt ontnomen, indien op basis van archeologisch onderzoek is 
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 

  
b. Het bevoegd gezag kan, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, het plan 

wijzigen in die zin dat aan de gronden in het plan de bestemmingen 'Waarde - 
Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' of 'Waarde - 
Archeologie 4' wordt toegevoegd, indien op basis van archeologisch onderzoek is 
aangetoond dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 4 Overgang- en slotregels 
 

Artikel 11 Overgangsrecht 

11.1 Overgangsrecht bouwwerken 

 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 
bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevings-
vergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoorgeldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 
van dat plan; 

d. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met de daarvoor  geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van die beheersverordening. 

11.2 Overgangsrecht gebruik 

 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan; 

e. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 
de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van die beheersverordening. 
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Artikel 12 Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als: 

“Regels van het bestemmingsplan Achterweg 23 en 23 A Groote Keeten“  
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1. Inleiding en doel

In opdracht van P. de Graaf heeft Bodem Belang BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform 
NEN 5740 op de locatie Achterweg 23 te Groote Keeten (Callantsoog).

De aanleiding van het bodemonderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse.

Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de 
integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.

Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de grond geen 
zusterbedrijf of het moederbedrijf.

1.1  Indeling van de rapportage

De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken.

Hoofdstuk 2:
Beschrijft het uitgevoerde vooronderzoek.

Hoofdstuk 3:
Hierin worden de veldwerkzaamheden besproken.

Hoofdstuk 4:
Behandelt de resultaten van de analyse.

Hoofdstuk 5:
Maakt een samenvatting met conclusie en geeft aanbevelingen.

www.bodembelang.nl
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2 Vooronderzoek.

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725.

2.1 Ligging onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Achterweg 23 te (Callantsoog) Groote Keeten en is kadastraal 
bekend onder de gemeente Callantsoog, sectie C, nummer 582.
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 110017 en Y = 541676.
De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1.
Het oppervlak van het perceel is 582 m², het onderzoeksgebied is circa 500 m².

2.2 Gebruik onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie ligt ten noorden van Callantsoog, in Groote Keeten, nabij het duingebied. Volgens 
BAG-viewer is de woning op de locatie gebouwd in 1930. Op de historische kaarten is te zien dat ook voor 
die tijd reeds bebouwing op de locatie was.
Ten tijde van het veldonderzoek staat op de locatie de te slopen woning met rondom tuin.
Dit bodemonderzoek maakt deel uit van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw op de 
locatie.

www.bodembelang.nl
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figuur 3: kaart 1971 figuur 4: kaart 2005
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2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek

De locatie ligt op de Bodemkwaliteitskaart voor de bovengrond in zone B6 (buitengebied zand) en voor de 
ondergrond in zone O4 (ondergrond zand).

2.4 Onderzoekshypothese

Voor de opzet van het onderzoek wordt uitgegaan van een strategie van een onverdachte locatie.
Het bodemonderzoek is opgezet conform tabel 3 van NEN 5740 aantallen te verrichten boringen en te 
analyseren (meng)monsters op een onverdachte locatie.

tabel 3–Aantallen te verrichten boringen op een onverdacht locatie als functie van de oppervlakte van de te 
onderzoeken locatie.

Oppervlakte locatie(ha) boring(en) tot 0,5 m
boring(en) tot
grondwater

boring(en) met peilbuis

0,01 - 0,05 2 1 1

Er zijn geen additionele boringen of peilbuizen geplaatst. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie en de
resultaten uit eerdere bodemonderzoeken in de omgeving, kunnen geen tot lichte verhogingen in grond en
grondwater worden verwacht.

www.bodembelang.nl
3

figuur 5: bodemloket

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is bekend dat er tot 1995 een ondergrondse 
brandstoftank aanwezig zou zijn geweest. Verder zijn, ook bij Bodemloket, geen gegevens bekend van 
eerder uitgevoerd bodemonderzoek en/of bodembedreigende activiteiten. De onderzoekslocatie ligt ten 
Noorden van bungalowpark Sandepark, waar een aantal percelen reeds milieukundig zijn onderzocht. 
Hierbij zijn over het algemeen geen tot hooguit lichte verhogingen gemeten in grond en grondwater.
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3 Beschrijving veldwerk

3.1 Uitvoering

Op 11 april 2018 heeft werknemer D.J. Schermer (geregistreerd veldwerker) van Bodem Belang BV het 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform tabel 3 van NEN 5740. Op 30 april 2018 heeft              
D.J. Schermer de peilbuis bemonsterd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002.

Bodem Belang is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland Certification BV onder certificaatnr. 
EC-SIK-20271 (VKB protocol 2001, 2002, 2003, & 2018).

3.2 Waarnemingen bij uitvoering

3.2.1 Bodemopbouw

Voor alle boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor.

De bovengrond tot 0,5 meter min maaiveld (m-mv) bestaat uit overwegend matig siltig, matig humeus, matig 
fijn zand, zwartgrijs van kleur.

Vanaf 0,5 m-mv is de samenstelling zwak siltig, matig fijn, witbeige zand.

De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 5.

3.2.2 Grondwater

De grondwaterstand is aangetroffen op 2,0 m-mv. De boring voor de peilbuis is 1,5 meter dieper doorgezet 
naar 3,5 m-mv.

Ter plaatse van het filter is een filterkous toegepast.

Tabel 1 Peilbuis en grondwatergegevens

Peilbuis
Filterstelling
in cm-mv

Grondwaterstand
in cm-mv

pH EC in uS/cm
Troebelheid
in FTU

Meetdatum

1 250-350 233 7,2 370 68 2018-04-30

De pH en EC (elektrisch geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten. De troebelheid geeft aan dat 
het grondwater licht troebel is.
De zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen in deze omgeving.

www.bodembelang.nl
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3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond plaatselijk zwak baksteenhoudend en grindhoudend
materiaal geconstateerd. De ondergrond is over het algemeen zintuiglijk schoon.

3.2.4 Asbest

Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen geconstateerd.

3.2.5 Afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn (BRL)

De werkzaamheden zijn geheel conform het protocol 2001 en 2002 uitgevoerd.

www.bodembelang.nl
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3.3 Analysestrategie

Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische
verontreinigingskenmerken zijn onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek:

tabel 2 Overzicht monsterselectie en analyses grondmengmonsters

Deellocatie Mengmonster Diepte(cm.-mv) Grondsoort Bijzonderheden Analyse

Gehele
locatie

MM1
bovengrond

01(0-50),
02(0-50),
03(0-50),
04(0-50)

Matig siltig,
matig
humeus,
matig fijn
zand

Plaatselijk zwak
baksteenhoudend
en grindhoudend

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

Gehele
locatie

MM2
ondergrond

01(50-100),
01(100-150),
01(150-200),
01(250-300),
02(50-100),
02(150-200)

Zwak siltig,
matig fijn
zand

Geen
bijzonderheden

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

tabel 3 Overzicht peilbuizen en analyses grondwatermonsters

Deellocatie Peilbuis
Filter in
cm-mv

Waarneming Analyse

Gehele locatie 1 250-350 geen bijzonderheden NEN-5740-grondwater

Alle monsters zijn voorbehandeld volgens AS3000.

www.bodembelang.nl
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4 Chemische analyses

4.1 Analyseresultaten

De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad Van
Accreditatie (RVA) is erkend.
De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 2.

4.2 Toetsingskader

Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de
analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de
Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013).

4.3 Interpretatie analyseresultaten

4.3.1 Analyseresultaten grond en grondwater

Mengmonster bovengrond

In het mengmonster van de bovengrond overschrijden de gehalten aan kwik, lood, zink en PAK de
betreffende achtergrondwaarden.

Mengmonster ondergrond

Het mengmonster van de ondergrond is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon.

Grondwatermonsters

Het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon.

www.bodembelang.nl
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5 Conclusies en aanbevelingen

In april/mei 2018 heeft Bodem Belang BV een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd
op de locatie Achterweg 23 te Groote Keeten (Callantsoog) ten behoeve van de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning.

In de bovengrond zijn lichte verhogingen gemeten van kwik, lood, zink en PAK ten opzichte van de
achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in gehalte
die de achtergrondwaarden overschrijden. In het grondwater zijn geen van de geanalyseerde parameters
gemeten in concentraties die de streefwaarden overschrijden.

De oorzaak van de lichte verhogingen in de bovengrond is niet duidelijk.

Gezien de resultaten van de geanalyseerde (meng)monsters wordt de gestelde hypothese bevestigd.

De aangetoonde gehalten overschrijden de betreffende achtergrondwaarden en streefwaarden, maar blijven
beneden de betreffende toetsingswaarden voor nader onderzoek. Voor een nader onderzoek bestaat geen
aanleiding.

Er is vanuit milieuhygienisch oogpunt vooralsnog geen bezwaar voor het verlenen van een
omgevingsvergunning. Na de sloop is mogelijk nog een aanvullend onderzoek noodzakelijk ter plaatse van
de voormalige bebouwing. Indien er in de te slopen panden meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal zit dan
is een asbest in grond onderzoek conform NEN 5707 eveneens na de sloop noodzakelijk.

Opmerkingen

Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt.

Mogelijk dient er bij de nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet
geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een
onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de
vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder
bodemonderzoek uit te voeren.

www.bodembelang.nl
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Bijlage 1 - Tekeningen

1.1 Topografische situatie
1.2 Luchtfoto onderzoekslocatie
1.3 Foto's locatie
1.4 Situatieschets
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1.1 Topografische situatie

Locatie: Achterweg 23 te Groote Keeten

Rapport nr.: 05 1003441

Opdrachtgever: P. de Graaf

www.bodembelang.nl
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1.2 Luchtfoto onderzoekslocatie

Locatie: Achterweg 23 te Groote Keeten

Rapport nr.: 05 1003441

Opdrachtgever: P. de Graaf

www.bodembelang.nl
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1.3 Foto's locatie

bodemloket 

foto 01

www.bodembelang.nl



foto 02

foto 03
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foto 04 

kaart 1880 
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kaart 1945

kaart 1963
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kaart 1971

kaart 2005 
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N

Locatie: Achterweg 23

Te: Groote Keeten

Projectnummer: 051003441

Opdrachtgever: P. de Graaf

= Boring tot grondwaterstand

Legenda

X = Boring tot 0,5 m-mv

= Peilbuis



Bijlage 2 - Analysecertificaten



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 18-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Apr-2018

051003441

Achterweg 23 Groote Keeten

051003441
2018051952/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Achterweg 23 Groote Keeten

1 2

1/2

051003441

051003441

Analysecertificaat

18-Apr-2018/08:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018051952/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 99.3% (m/m) 86.6Droge stof

S 3.6% (m/m) ds <0.7Organische stof

96.2% (m/m) ds 99.6Gloeirest

S 2.4% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 55mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 83mg/kg ds 23Lood (Pb)

S 69mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

12mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

26mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

18mg/kg ds 5.7Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 65mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM01 bovengrond

MM02 ondergrond 10046814

10046813

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Apr-2018

11-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Achterweg 23 Groote Keeten

1 2

2/2

051003441

051003441

Analysecertificaat

18-Apr-2018/08:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018051952/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 1.5mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.15mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 1.9mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.68mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.90mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.38mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.53mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.40mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.47mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

6.9mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM01 bovengrond

MM02 ondergrond 10046814

10046813

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Apr-2018

11-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018051952/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM01 bovengrond 10046813 01  0  50 053540204001a

 10046813 02  0  50 053540204602a

 10046813 03  0  50 053540205003a

 10046813 04  0  50 053540204904

MM02 ondergrond 10046814 01  50  100 053540204101b

 10046814 01  100  150 053540204201c

 10046814 01  150  200 053540204501d

 10046814 01  250  300 053540204301f

 10046814 02  50  100 053540204702b

 10046814 02  150  200 053540205102d
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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BIC: BNPANL2A
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018051952/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018051952/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10046813
Certificate no.: 2018051952
Sample description.: MM01 bovengrond
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 03-May-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-May-2018

051003441

Achterweg 23 Groote Keeten

051003441
2018062569/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Achterweg 23 Groote Keeten

1

D.J.Schermer 1/2

051003441

051003441

Analysecertificaat

03-May-2018/11:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-May-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018062569/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 23µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 5.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 11µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 56µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis01 10080717

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Achterweg 23 Groote Keeten

1

D.J.Schermer 2/2

051003441

051003441

Analysecertificaat

03-May-2018/11:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-May-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018062569/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis01 10080717

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Apr-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018062569/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis01 10080717 01  250  350 0680353981PB01

 10080717 01  250  350 0680353951PB01

 10080717 01  250  350 0800609962PB01
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018062569/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Bijlage 3 Toetsing Eurofins certificaten



Toetsing analyseresultaten grond 

Certificaatnummer 2018051952 
Uw projectnummer 051003441 
Uw projectnaam Achterweg 23 Groote Keeten 
Datum monstername 11-04-2018

Parameter Eenheid 
MM01 
bovengrond GSSD  +/-  RG  AW  T  I 

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  99,3 99,3 
Organische stof % (m/m) ds  3,6 3,6 
Gloeirest % (m/m) ds  96,2 
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,4 2,4 

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  55 203,0 20,0  190,0  555,0  920,0 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20 0,2232 - 0,2  0,6  6,8  13,0 
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0 7,073 - 3,0  15,0  103,0  190,0 
Koper (Cu) mg/kg ds  13 25,16 - 5,0  40,0  115,0  190,0 
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,12 0,1691 + 0,05  0,15  18,1  36,0 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 1,05 - 1,5  1,5  95,8  190,0 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0 7,903 - 4,0  35,0  67,5  100,0 
Lood (Pb) mg/kg ds  83 126,0 + 10,0  50,0  290,0  530,0 
Zink (Zn) mg/kg ds  69 154,3 + 20,0  140,0  430,0  720,0 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0 5,833 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0 9,722 
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  12 33,33 
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  26 72,22 
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  18 50,0 
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0 11,67 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  65 180,6 - 35,0  190,0  2600,0  5000,0 
Chromatogram olie (GC)  Zie bijl, 

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 0,0019 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 0,0019 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 0,0019 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 0,0019 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 0,0019 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 0,0019 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 0,0019 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049 0,0136  - 0,007  0,02  0,51  1,0 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Fenanthreen mg/kg ds  1,5 1,5 
Anthraceen mg/kg ds  0,15 0,15 
Fluorantheen mg/kg ds  1,9 1,9 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,68 0,68 
Chryseen mg/kg ds  0,90 0,9 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,38 0,38 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,53 0,53 
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,40 0,4 
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,47 0,47 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  6,9 6,945 + 0,35  1,5  20,8  40,0 

Legenda 

- < Achtergrondwaarde of RG 
+ > Achtergrondwaarde  
++ > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
Datum 03-05-2018

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,4 % van droge stof en organische stof: 3,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing analyseresultaten grond 

Certificaatnummer 2018051952 
Uw projectnummer 051003441 
Uw projectnaam Achterweg 23 Groote Keeten 
Datum monstername 11-04-2018

Parameter Eenheid 
MM02 
ondergrond GSSD  +/-  RG  AW  T  I 

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,6 86,6 
Organische stof % (m/m) ds  <0,7 0,49 
Gloeirest % (m/m) ds  99,6 
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0 1,4 

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  <20 54,25 20,0  190,0  555,0  920,0 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20 0,241 - 0,2  0,6  6,8  13,0 
Kobalt (Co) mg/kg ds  <3,0 7,383 - 3,0  15,0  103,0  190,0 
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0 7,241 - 5,0  40,0  115,0  190,0 
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050 0,0502 - 0,05  0,15  18,1  36,0 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 1,05 - 1,5  1,5  95,8  190,0 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  <4,0 8,167 - 4,0  35,0  67,5  100,0 
Lood (Pb) mg/kg ds  23 36,2 - 10,0  50,0  290,0  530,0 
Zink (Zn) mg/kg ds  <20 33,22 - 20,0  140,0  430,0  720,0 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0 10,5 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0 17,5 
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0 17,5 
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11 38,5 
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  5,7 28,5 
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0 21,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35 122,5 - 35,0  190,0  2600,0  5000,0 

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 0,0035 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049 0,0245  - 0,007  0,02  0,51  1,0 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Anthraceen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Chryseen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050 0,035 
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050 0,035 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35 0,35 - 0,35  1,5  20,8  40,0 

Legenda 

- < Achtergrondwaarde of RG 
+ > Achtergrondwaarde  
++ > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
Datum 03-05-2018

GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 



Toetsing analyseresultaten grondwater 

Certificaatnummer 2018062569 
Uw projectnummer 051003441 
Uw projectnaam Achterweg 23 Groote Keeten 
Datum monstername 30-04-2018

Parameter Eenheid Peilbuis01 GSSD  +/-  RG  S  T  I 

Metalen 
Barium (Ba) µg/L  23 23,0 - 20,0  50,0  338,0  625,0 
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  0,4  3,2  6,0 
Kobalt (Co) µg/L  <2,0 1,4 - 2,0  20,0  60,0  100,0 
Koper (Cu) µg/L  5,0 5,0 - 2,0  15,0  45,0  75,0 
Kwik (Hg) µg/L  <0,050 0,035 - 0,05  0,05  0,175  0,3 
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0 1,4 - 2,0  5,0  153,0  300,0 
Nikkel (Ni) µg/L  11 11,0 - 3,0  15,0  45,0  75,0 
Lood (Pb) µg/L  <2,0 1,4 - 2,0  15,0  45,0  75,0 
Zink (Zn) µg/L  56 56,0 - 10,0  65,0  433,0  800,0 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  0,2  15,1  30,0 
Tolueen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  7,0  504,0  1000,0 
Ethylbenzeen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  4,0  77,0  150,0 
o-Xyleen µg/L  <0,10 0,07 
m,p-Xyleen µg/L  <0,20 0,14 
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21 0,21 - 0,2  0,2  35,1  70,0 
BTEX (som) µg/L  <0,90 
Naftaleen µg/L  <0,020 0,014 - 0,02  0,01  35,0  70,0 
Styreen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  6,0  153,0  300,0 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  0,01  500,0  1000,0 
Trichloormethaan µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  6,0  203,0  400,0 
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  5,0  10,0 
Trichlooretheen µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  24,0  262,0  500,0 
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  20,0  40,0 
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  7,0  454,0  900,0 
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20 0,14 - 0,2  7,0  204,0  400,0 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  150,0  300,0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  65,0  130,0 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10 0,07 
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10 0,07 
CKW (som) µg/L  <1,6 
Tribroommethaan µg/L  <0,20 0,14  630,0 
Vinylchloride µg/L  <0,10 0,07 - 0,2  0,01  2,5  5,0 
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10 0,07 - 0,1  0,01  5,0  10,0 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14 0,14 - 0,2  0,01  10,0  20,0 
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20 0,14 
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20 0,14 
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20 0,14 
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42 0,42 - 0,6  0,8  40,4  80,0 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15 10,5 
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10 7,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50 35,0 - 50,0  50,0  325,0  600,0 

Legenda 

- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > Streefwaarde (S)  
++ > Tussenwaarde (T)
+++ > Interventiewaarde (I)

Niet getoetst
RG Rapportagegrens
GSSD Gestandaardiseerd gehalte

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 



Bijlage 4 - Toetsingskader



Normeringskader

Wet bodembescherming

Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het
milieu, zijn de analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet
Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013).

Hierbij worden per element de volgende waarden onderscheiden:

 achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte
verontreiniging;

 streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte
verontreiniging;

 interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van
de bodem voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd
worden; bij overschrijding wordt gesproken van een ernstige verontreiniging.

De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22
november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.

Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde
meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt
van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst
aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden.

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium
tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogd
bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene
bron, kan dit gehalte beoordeeld worden basis van de voormalige interventiewaarde van
920 mg/kg d.s. (voor standaard bodem). Analyses op barium dienen nog wel te worden
uitgevoerd, maar resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke
antropogene bron aanwezig is.



Bijlage 5 - Boorstaten




Onafhankelijkheidsverklaring

Bodem Belang bv en opdrachtgever

Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de

integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.

Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond.

Dhr. D.J. Schermer (directeur) 

Veldwerker(s) en opdrachtgever

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de

uitgevoerde BRL en de daarbij behorende protocollen.

Ik verklaar dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen

van de uitgevoerde BRL, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarde die

het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt.

Dhr. D.J. Schermer

(Geregistreerd veldwerker)
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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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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen           

0502 032 1 
- oester-, mossel- en 
schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 

151 101 3 
- bewerkingsinrichting van darmen en 
vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 

152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:           

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 

1531 1031 2 
- vervaardiging van snacks met p.o. < 
2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 

1541 104101 0 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten:           

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 
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1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 

1542 104102 0 
Raffinage van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten:           

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:           

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1551 1051 4 
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 
t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 

1561 1061 0 Meelfabrieken:            

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:           

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:           

1571 1091 3 
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 
veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 4 
- Suikerwerkfabrieken met suiker 
branden 300 30 50   30 R 300  4.2 

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1587 108401 
Vervaardiging van azijn, specerijen en 
kruiden 200 30 50   10  200  4.1 

1589 1089  
Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 
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1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 

1592 110102 0 
Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting:           

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 

1593 t/m 
1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

16 12 - VERWERKING VAN TABAK           

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

191 151,152 Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 
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202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 205 162 0 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER- EN KARTONWAREN           

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

23 19 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:           

2413 2012 1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:           

2414.1 20141 A1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:           

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 

2414.2 20149 0 
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet 
synth.):           

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:           
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243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:           

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2451 2041  
Zeep-, was- en 
reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

2466 205903 A 
Chemische 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

2466 205903 B 
Overige chemische produktenfabrieken 
n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 

247 2060  
Kunstmatige synthetische garen- en 
vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:           

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 

252 222 3 
- productie van verpakkingsmateriaal en 
assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50   30  50  3.1 

26 23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 
kW 30 50 100   30  100  3.2 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:           

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:           

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 
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2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:           

2661.1 23611 1 
- zonder persen, triltafels en 
bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 

2661.1 23611 2 
- met persen, triltafels of 
bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

267 237 3 
- met breken, zeven of drogen,   v.c. < 
100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:           

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 

2682 2399 B0 
Isolatiematerialenfabrieken (excl. 
glaswol):           

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN           

273 243 0 
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 
profielzetterijen:           

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:           

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:           

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

2753, 2754 2453, 2454 0 
Non-ferro-metaalgieterijen/ -
smelterijen:           

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 



SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

- - n
u
m
m
e
r
 

  G
E
U
R
 

S
T
O
F
 

G
E
L
U
ID
 

    G
E
V
A
A
R
 

  G
R
O
O
T
S
T
E
 

 A
F
S
T
A
N
D
 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 

2822, 2830 2521, 2530, 3311 
Vervaardiging van verwarmingsketels, 
radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 A 
Stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 

29 28, 33 3 
- met proefdraaien verbrandingsmotoren 
>= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

311 271, 331 
Elektromotoren- en generatorenfabrieken 
incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 
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32 26, 33 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 
Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

33 26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN           

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

352 302, 317 2 
- met proefdraaien van 
verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING           

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:           

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 



SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

- - n
u
m
m
e
r
 

  G
E
U
R
 

S
T
O
F
 

G
E
L
U
ID
 

    G
E
V
A
A
R
 

  G
R
O
O
T
S
T
E
 

 A
F
S
T
A
N
D
 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

40 35 E0 
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt:           

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 
m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 504 451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

501 451  
Handel in vrachtauto's (incl. import en 
reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5121 4621 1 

Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of 
meer 100 100 300  Z 50 R 300  4.2 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639 
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 
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5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:           

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 

5151.3 46713  
Grth minerale olieprodukten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 
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712 7712, 7739  
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 

713 773  
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 

714 772  
Verhuurbedrijven voor roerende 
goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731 721  
Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 

732 722  
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 

7484.3 82991  
Veilingen voor landbouw- en 
visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN           

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 
e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A6 
- afvalverbrandingsinrichtingen, 
thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 
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9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
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Onderzoek: WG2018-10-26AWGRK geluidbelasting wegverkeerslawaai, t.b.v. herbouw van 
een woning aan de Achterweg 23 in Groote Keten, Callantsoog, gemeente Schagen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op het perceel aan de Achterweg 23 in Groote Keeten wordt een woning gesloopt en 
herbouwd. Het perceel heeft de bestemming wonen, deze wordt niet gewijzigd. 
Derhalve is geen sprake van een nieuwe situatie Wet geluidhinder. 
De geluidbelasting Lden wegverkeerslawaai is berekend vanwege de nabij gelegen Helmweg, 
welke een niet te verwaarlozen geluidbelasting op de gevels van de woning veroorzaakt. 
De weg aan de voorzijde van de woning, de Achterweg is een rustige weg die alleen wordt 
gebruikt door bestemmingsverkeer richting Sandepark en een aantal particuliere woningen. 
De veroorzakende geluidbelasting van deze weg is ondergeschikt aan die van de Helmweg. 
In onderstaande figuur is de situatie weergegeven met de weg, de omgeving en berekende 
geluidbelasting. 
 
Gegevens weg en berekeningsuitgangspunten: 

 Intensiteit is betrokken uit het BASEC verkeersonderzoek in de kop van Noord- 
 Holland voor het peiljaar 2010, deze is met 0,5% cumulatie opgeschaald naar het 
 peiljaar 2028, intensiteit 2539 Mvtgn/etmaal(weekdag); verdeling dorpskernen. 
  Wegdek DAB,  snelheid 50 Km/h; 

 Geluidbelasting op de achtergevel, beoordelingspunten 1,7 / 4,7 meter; 
 Eenvoudige modelberekening RMV2012, gebiedsbodemfactor 0,8 overwegend 

 absorberend  
 

Figuur van het berekeningsmodel met de berekende geluidbelasting zonder 5 dB aftrek(toets bouwbesluit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beoordeling: 
De hoogste geluidbelasting op de maatgevende achtergevel van de woning, is voor het 
Peiljaar 2028, niet hoger is dan Lden = 54 dB(A). Op de zijgevels ca. 51 dB. 
Om de binnenwaarde van Lden 33 dB niet te overschrijden is een gevelwering GA;k van 
tenminste 21 dB noodzakelijk, overeenkomstig het Bouwbesluit. 
Bij een uitvoering conform de huidige bouweisen kan daar inclusief de juiste ventilatie goed 
aan worden voldaan. Een dieper gaand onderzoek is daarom niet noodzakelijk. 
 
Heerhugowaard,         Bijlage I: Berekeningsgegevens 
26 oktober 2018 



BIJLAGE IAkoestisch onderzoek Achterweg 23 Groote Keeten Callantsoog

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Helmweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

_A Achterweg 23 1,70 52,2

_B Achterweg 23 4,70 53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Quickscan Wet Natuurbescherming 
Herinrichting Achterweg 23, Groote Keeten. 
 
10 juli 2018, Hippolytushoef 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdrachtgever:  
 

AMB Advies 
 

Mieldijk 21 
1768 BV  Barsingerhorn 
 

Tel: 06-29148106 
 

e-mail: info@ambadvies.nl 
 
 

Opdrachtnemer: 
 

Bureau Aandacht Natuur 
Slingerweg 85 
1777AG Hippolytushoef 
 

Tel: 0227-595576 
Mob: 06-24818383 
 

e-mail: aandachtnatuur@kpnmail.nl 
www.aandachtnatuur.nl   

 

 



Bureau Aandacht Natuur 

 

 
1 

 

Inhoudsopgave 
 

 
1. Inleiding…………………………………..…………………………………….. blz. 2 
1.1 Aanleiding en doel……………..………..…………………………………….. blz. 2 
1.2 De Wet Natuurbescherming..………..……………..…………………….….. blz. 2 
 
2. Huidige situatie en methode….…………………………………………….... blz. 6 
2.1 Gebieds- en planbeschrijving..………...……..………..…………..………… blz. 6 
2.2 Ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden, NNN en natuurverbindingen…….… blz. 7 
2.3 Houtopstanden.....……………………………..………..…………..………….blz. 7 
2.4 Methode………...……………………………..………..…………..………….. blz. 7 
 
3. Resultaten……………………………..………..…………..………………….. blz. 8 
3.1 Flora…………………………….……………………………...……………...... blz. 8 
3.2 Vogels………………………….……………………………………………...... blz. 8 
3.3 Zoogdieren...………………….……………………………………………...... blz. 9 
3.4 Amfibieën…………………….……………………………………………….... blz. 9  
3.5 Overige beschermde soorten….…………………………………................. blz. 10 
 
4. Conclusies en advies……………………………………………………… blz. 11 
4.1 Gebiedsbescherming……………………………………………………...... blz. 11 
4.2 Soortbescherming...………………………………………………………...... blz. 11 
4.3 Houtopstanden……………………………………………………………...... blz. 13 
 
Literatuurlijst……...……………………………………………...…………………. blz. 14 
 
 
Bijlage 1: Wet Natuurbescherming 
 
 
 
 



Bureau Aandacht Natuur 

 

 
2 

 

1. Inleiding 
 
 
In opdracht van AMB Advies heeft een verkennend onderzoek in het kader van de Wet 
Natuurbescherming plaatsgevonden aan de Achterweg 23 in Groote Keeten. De 
initiatiefnemer is voornemens om de huidige recreatiewoning aan de westzijde te slopen 
en op deze locatie een nieuwe woning te bouwen. De oude woning, aan de oostzijde, blijft 
gehandhaafd en zal in gebruik worden genomen als recreatiewoning.  
Het veldonderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming heeft op 22 en 26 juni in 
de ochtend plaatsgevonden. De bevindingen van dit veldonderzoek aangevuld met 
literatuurgegevens worden hieronder verder besproken. 
 
 
1.1 Aanleiding en doel 
 
In verband de realisatie van een nieuwe woning en de sloop van de huidige vakantiewoning 
aan de Achterweg 23 te Groote Keeten, heeft een verkennend onderzoek (Quickscan) in 
het kader van de Wet Natuurbescherming plaatsgevonden.  
Ten behoeve van deze ontwikkeling heeft op 22 en 26 juni een veldonderzoek in het kader 
van de Wet Natuurbescherming plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door dhr. 
J.T.C. Zijp van Bureau Aandacht Natuur. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of 
de beoogde locatie een functie heeft voor beschermde dier- en plantensoorten. 

 
1.2 Wet Natuurbescherming 
 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden en richt zich op de 
bescherming van natuurgebieden, -verbindingen, planten- en diersoorten en houtop-
standen. Deze wet gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder 

 
Figuur 1. Ligging van de recreatiewoning aan de Achterweg 23 te Groote Keeten 
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ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten of gebieden in het geding zijn, zijn 
slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. Centraal hierbij staat de zorgplicht. 
De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het 
wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  
Hieronder volgt een beknopte toelichting van de verschillende onderdelen in de Wet 
Natuurbescherming. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Gebiedsbescherming 
Met de gebiedsbescherming zijn de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen zijn hiermee 
opgenomen in de zogeheten Natura 2000-gebieden. Andere binnen de Wet Natuur-
bescherming te beschermen gebieden zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), natuurverbinding of provinciaal landschap.  
Voor ieder Natura 2000 gebied dient te worden getoetst aan de hiertoe aangewezen 
instandhoudingsdoelstellingen. Een onderdeel hiervan is tevens de beoordeling van 
externe effecten zoals de stikstof-emissie van projecten ten opzichte van eventueel 
aanwezige stikstofgevoelige habitats in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het 
programma heeft tot doel, mede met het oog op een evenwichtige, duurzame economische 
ontwikkeling, de belasting door stikstofdepositie van de voor stikstof gevoelige habitats in 
de Natura 2000-gebieden te verminderen.  
Voor de NNN, natuurverbindingen of andere beschermde gebieden gelden andere 
toetsingscriteria en vallen niet onder de PAS-richtlijnen. Hierbij gaat het om een toetsing 
van de ‘wezenlijke’ of ‘landschappelijke’ waarden van een gebied of natuurverbinding. 
 
Soortbescherming  
De soortbescherming binnen de Wet Natuurbescherming kent drie beschermingsregimes, 
namelijk voor soorten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn (inclusief het verdrag van de 
Bern en Bonn) en een apart beschermingsregime voor ‘andere soorten’ die vanuit 
nationaal oogpunt beschermd zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade aan 
soorten en/of hun (functionele) leefomgeving mag worden toegebracht, tenzij dit 
uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal hierbij staat de zorgplicht, 
wat inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 
voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten 
negatieve effecten op die instandhouding voorkomen worden. De mate van negatieve 
effecten is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Voor de soortbescherming 
zijn per beschermingsregime dan ook een aantal verbodsbepalingen van kracht. 
 

 Vogelrichtlijnsoorten 
Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van de Wet 
Natuurbescherming van toepassing. Hiermee is het verboden om in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te vangen en worden ze voornamelijk tijdens de broedperiode 
beschermd. Voor het verstoren van broedende vogels of nesten kan in het belang van een 
ruimtelijk ingreep of bestendig beheer en onderhoud geen ontheffing of vrijstelling worden 
verkregen. Buiten het broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden 
verstoord, mits dit niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort.  
Daarnaast zijn de voortplantings- en vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van 
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, 
ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 
Negatieve effecten dienen te worden voorkomen door voorafgaand aan het project 
mitigerende (verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Als ondanks het 
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nemen van mitigerende maatregelen niet kan worden voorkomen dat de verbods-
bepalingen worden overtreden, is een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Een ontheffing 
kan mogelijk verleend worden, als door de maatregelen geen verslechtering van de staat 
van instandhouding van vogelsoort(en) optreedt. 
 

 Habitatrichtlijnsoorten 
Deze soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern 
en het Verdrag van Bonn. Op deze soorten is het beschermingsregime van paragraaf 3.2 
van de Wet Natuurbescherming van toepassing. Het is hierbij verboden om soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, dan wel hun vaste 
voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren te beschadigen, te vernielen of te rapen. 
Ook het opzettelijk verontrusten van bedoelde diersoorten is niet toegestaan. 
Met betrekking tot de hierin opgenomen plantensoorten is het verboden om deze in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.  
Voor het verstoren van deze soorten kan in het belang van een ruimtelijk ingreep of 
bestendig beheer en onderhoud geen ontheffing of vrijstelling worden verkregen. 
Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag dienen te worden voorkomen 
door voorafgaand aan het project mitigerende (verzachtende) maatregelen op te stellen 
en uit te voeren. Als ondanks het nemen van mitigerende maatregelen niet kan worden 
voorkomen dat de verbodsbepalingen worden overtreden, is een ontheffing noodzakelijk. 
Een ontheffing kan mogelijk verleend worden, als door de maatregelen geen afbreuk wordt 
gedaan aan het streven de populaties van Europees beschermde soorten in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 
 

 “Andere” nationaal beschermde soorten 
Dit betreffen de overige soorten welke bescherming vanuit nationaal oogpunt behoeven. 
Op deze bijlage staan soorten uit de soortgroepen zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten. Het betreft een limitatieve lijst 
waarvoor het beschermingsregime van paragraaf 3.3 van de Wet Natuurbescherming van 
toepassing is. Het is hierbij verboden om soorten opzettelijk te doden of te vangen, dan 
wel hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen. Met betrekking tot de hierin opgenomen plantensoorten is het verboden om deze 
in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
Het beschermingsregime voor deze 'nationaal' beschermde soorten is geïnspireerd op de 
Habitatrichtlijn, maar zijn in sommige opzichten minder streng. Zo zijn de hierboven 
genoemde verboden niet van toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor 
zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 
bevinden. Tevens is het mogelijk om voor deze soorten een ontheffing of vrijstelling te 
verkrijgen in het kader van een ruimtelijke inrichting dan wel bestendig beheer en 
onderhoud. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening en bestendig beheer is per provincie 
voor een aantal soorten een aparte vrijstellingslijst opgesteld. Het betreft veelal algemeen 
voorkomende soorten uit het beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten. 
 
Bescherming houtopstanden  
Voor het vellen van bomen buiten de bebouwde kom1  in een houtopstand groter dan 10 
are of een bomenrij van meer dan 20 bomen, dient dit vooraf te worden gemeld/ 
aangevraagd. De initiatiefnemer is hierbij verplicht om hetzelfde areaal te herplanten.  
 
 

                                                 
1
 De begrenzing van de bebouwde kom zoals vastgesteld door het college als “bebouwde kom Boswet” 
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Ontheffing, vrijstelling of vergunning 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten of 
gebieden, is een vergunning, ontheffing of vrijstelling nodig. De verantwoording van de Wet 
Natuurbescherming ligt nagenoeg geheel bij de Provincies en voorziet in één rechts-
document, waarmee zowel een vergunning als ontheffing kan worden verleend.  
Voor locatie gebonden ingrepen die in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(WABO) staan vermeld kan de ontheffings- of vergunningsaanvraag in het kader van de 
Wet Natuurbescherming worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning. De gemeente 
is in dit geval het bevoegd gezag. Bij de omgevingsvergunning vindt de natuurtoestemming 
plaats in de vorm van ‘Verklaringen van geen bedenking’ (Vvgb). De ‘Verklaring van geen 
bedenkingen’ wordt onder de Wet Natuurbescherming afgegeven door de provincie aan 
de gemeente. Als er geen Vvgb kan worden afgegeven door de provincie, kan de 
omgevingsvergunning niet verleend worden door de gemeente.  
De eindverantwoordelijkheid voor de aan te leveren informatie ligt bij de 
aanvrager/initiatiefnemer. Gemeenten zijn als bevoegd gezag omgevingsvergunning er 
mede verantwoordelijk voor om te beoordelen of een aanvraag omgevingsvergunning 
compleet is. 
 

Het is ook mogelijk om een aparte ontheffing soortenbescherming of vergunning 
gebiedsbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming aan te vragen bij de 
desbetreffende provincie (bevoegd gezag). Voor initiatieven die niet vallen binnen de 
activiteiten van een omgevingsvergunning is dit eveneens van toepassing.  
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2. Huidige situatie en methode 
 
 
2.1 Gebieds- en planbeschrijving 
 
De projectlocatie bestaat uit een erf met twee woningen, waarvan één is bestemd / fungeert 
als recreatiewoning, aan de Achterweg 23 ten oosten van Groote Keeten. De woningen 
zien er karakteristiek en hebben een rustieke uitstraling met rieten daken, kleine en veel 
ramen en een serre. Rond de beide woningen liggen verscheidene terrassen en zijn op 
een dusdanige manier gesitueerd dat de bewoners er bijna overal luw kunnen zitten. 
Verder staan op het erf enkele kleine, houten bijgebouwtjes/bergingen. De terrassen zijn 
bestraat met grindtegels en boerengeeltjes, aan de voor- en achterzijde is gazon aanwezig.  
De woningen liggen op een kalkarme, aangelegde zandstuifdijk. Voorts staat op het erf 
een enkel struik/heester.  
De te slopen recreatiewoning is het erg hokkerig en is de buitenruimte vrij vol gebouwd. 
De voorgenomen sloop van de recreatiewoning en de beoogde nieuwbouw vindt plaats 
binnen het bestaande erf. Het verder perceel en de directe omgeving is niet onderhevig 
aan de beoogde werkzaamheden. 

  
Figuur 3. Foto’s te slopen recreatiewoning met links de achterzijde en rechts een ommuurde zithoek aan 
de westzijde van de recreatiewoning 

 
Figuur 2. Foto van de twee woningen aan de Achterweg 23 te Groote Keeten, met links de te slopen 
recreatiewoning 
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2.2 Ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden, NNN en natuurverbindingen 
 
De planlocatie is niet gelegen in of direct aan de rand van een Natura 2000 gebied of 
aangewezen als (onderdeel van) Natuurnetwerk Nederland (NNN), weidevogelleefgebied 
of een natuurverbinding. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied betreft de Duinen Den 
Helder-Callantsoog, ten westen van de projectlocatie op een minimale afstand van 550 
meter. Tevens ligt de projectlocatie op 70 meter van het weidevogelleefgebied, Polder ’t 
Hoekje, ten noorden en oosten van de projectlocatie.  
De projectlocatie is gelegen tussen de vakantieparken aan de zuidzijde en intensief 
agrarisch gebied voor de bloembollenteelt en enkele veehouderijen aan de noordzijde (het 
weidevogelleefgebied). Gezien de ligging en het huidige gebruik/beheer van de 
projectlocatie, bevat het erf tevens geen elementen die de specifieke waarden van een 
Natura 2000 gebied versterken en hebben dan ook geen functie voor in Natura 2000 
gebieden aangewezen soorten en habitattypen. 
 
 
2.3 Houtopstanden  
 
Met uitzondering van enkele sierheesters, zijn er geen bomen of andere opgaande 
beplanting aanwezig op het erf. Van een beschermde houtopstand zoals bedoeld binnen 
de Wet Natuurbescherming is geen sprake.  
 
 
2.4 Methode 
 
Op 22 en 26 juni hebben overdag en in de ochtend twee korte veldbezoeken plaats-
gevonden aan het hierboven beschreven projectgebied. Het onderzoek heeft zich met 
name gericht op het voorkomen of mogelijk voorkomen van beschermde planten- en dier-
soorten binnen of in de directe omgeving van het projecttracé.  
Verder is op basis van literatuurgegevens beoordeeld of beschermde soorten (kunnen) 
voorkomen. 
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3. Resultaten  
 
 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Hieronder worden 
per soortgroep de bevindingen van het onderzoek verder omschreven en aangegeven 
welke beschermde soorten eventueel te verwachten, dan wel uit te sluiten, zijn binnen de 
projectlocatie. 
 
 
3.1 Flora 
 
Binnen het projectgebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. De projec-
tlocatie bestaat voornamelijk uit een bebouwd oppervlak, verharding en gazon. Verder zijn 
er langs de bestaande oprit enkele lage sierheesters aanwezig.   
Aan de woningen zijn geen (beschermde) muurplanten aangetroffen. Het gazon rondom 
het erf wordt intensief beheerd en ook de bestrating rondom het erf bevat geen (on)kruiden. 
Verder is rondom het erf een ruige begroeiing van grote brandnetel en bottelroos aanwezig. 
Beschermde plantensoorten worden gezien de aanwezige terreintypen en de staat van 
onderhoud van het erf dan ook niet verwacht.  
 

 
Figuur 4. Aanwezige ruigte op erfgrens. 

 
 
3.2 Vogels 
 
Met betrekking tot vogels zijn tijdens een ochtendbezoek rond half 6  ’s morgens een 
braamsluiper, winterkoning, heggemus, putters en enkele jonge koolmezen zingend en 
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roepend waargenomen. De winterkoning, koolmees, merel en wellicht braamsluiper  
zouden  als enige soorten op de projectlocatie kunnen broeden, aangezien er enkele 
opgaande groenelementen of dicht struikgewas op en rond het erf aanwezig zijn. Er zijn 
echter in of aan de woningen en groenelementen geen mogelijke of oude nestlocaties 
aangetroffen.  
Ook met betrekking tot jaarrond beschermde vogelsoorten, zoals huismus of kerkuil zijn 
geen waarnemingen gedaan of sporen gevonden die wijzen op hun aanwezigheid. 
Daarnaast vormt de kap van de woning één gesloten geheel van recentelijk aangelegd 
grotendeels rieten dak. Nestplaatsen voor gebouw bewonende vogelsoorten is dan ook 
zeer beperkt aanwezig. Jaarrond beschermde vogelsoorten worden dan ook niet verwacht 
in het te verwijderen gebouw.  
 
 
3.3 Zoogdieren 
 
Op of rond de projectlocatie zijn geen zoogdieren of sporen daarvan waargenomen. 
Verwacht wordt dat het erf het leefgebied vormt voor enkele algemeen voorkomende 
beschermde zoogdieren zoals huisspitsmuis en egel. Binnen de Wet Natuurbescherming 
geldt voor deze soorten een vrijstelling in het kader van de ruimtelijke ordening of bestendig 
beheer. Uiteraard blijft ook voor deze soorten de algemene zorgplicht zoals bedoeld in de 
Wet Natuurbescherming van toepassing.  
Met betrekking tot de zwaarder beschermde soorten is het mogelijk dat hermelijn, wezel of 
bunzing voorkomen op of rond. De recreatiewoning als ook het omliggende erf zijn echter 
zeer opgeruimd, waardoor niet wordt verwacht dat hierin verblijfplaatsen van betreffende 
soorten aanwezig zijn. Andere grondgebonden, zwaarder beschermde zoogdiersoorten 
worden gezien de aanwezige terreintypen en aan de hand van de huidige verspreidings-
gegevens niet verwacht. 
 
 

Door de situering van het erf aan een stuifdijk en het met bomen en struiken aangeplante 
recreatiepark aan de zuidzijde, kan worden verwacht dat het erf onderdeel uitmaakt van 
het foerageergebied voor vleermuizen. Op het erf staan geen bomenrijen of singels, welke 
kunnen fungeren als vliegroute voor vleermuizen.  
De te slopen woning vormt geen geschikte vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. 
Het rieten dak biedt onvoldoende ruimte voor dieren om weg te kruipen. De muren hebben 
een beperkte hoogte en zijn volledig gepleisterd met sierstucwerk, waardoor van open 
stootvoegen geen sprake is. Door het laag doorlopen van de rieten dakbedekking en de 
strakke aansluiting op muren, biedt dit derhalve geen vestigingsplek voor vleermuizen.   De 
nok van de te slopen woning bestaat uit aan elkaar gemetselde nokvorsten met daaronder 
het riet. Ook deze dakconstructie biedt geen openingen die geschikt zijn als verblijfplaats 
voor vleermuizen.  
 
  
3.4 Amfibieën 
 
Op de projectlocatie zijn geen waterelementen aanwezig, waardoor niet wordt verwacht 
dat het erf een belangrijk onderdeel zal uitmaken van het leefgebied van amfibieën. Door 
de aanwezigheid van een sloot aan de andere zijde van de Achterweg, is het mogelijk dat 
enkele hier algemeen voorkomende beschermde amfibieën, zoals gewone pad of bruine 
kikker worden aangetroffen op de projectlocatie. Binnen de Wet Natuurbescherming geldt 
voor deze soorten een vrijstelling in het kader van de ruimtelijke ordening of bestendig 
beheer. Uiteraard blijft ook voor deze soorten de algemene zorgplicht zoals bedoeld in de 
Wet Natuurbescherming.  
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Naast de aanwezigheid van algemeen voorkomende amfibieën, is tevens het voorkomen 
van de strikt beschermde soort rugstreeppad (tabel 3) bekend uit de uurhok gegevens 
waarbinnen de planlocatie valt (Creemers & van Delft, 2009 en telmee.nl). Betreffende 
soort komt in de Noord-Hollands polders vrij algemeen voor en plant zich voort in ondiepe 
sloten en vaak tijdelijke waterplassen en poelen/vijvers. Aangezien waterelementen 
ontbreken op de projectlocatie, wordt niet verwacht dat  rugstreeppad voorkomt op of in de 
directe omgeving van de projectlocatie. 
 
Andere in de Wet Natuurbescherming aangewezen beschermde amfibieën komen aan de 
hand van de huidige verspreidingsgegevens (Creemers & van Delft, 2009) niet voor in dit 
deel van Noord-Holland.  
 
 
3.5 Overige beschermde soorten 
 
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd zijn niet aangetroffen op de 
projectlocatie tijdens het veldonderzoek. In de duinen ten oosten van de projectlocatie is 
het voorkomen bekend van de zwaar beschermde soorten zandhagedis en 
duinparelmoervlinder. Gezien de aanwezige terreintypen op en rond het erf, wordt echter 
niet verwacht dat essentieel leefgebied voor genoemde soorten aanwezig is. Overige 
beschermde soorten (vissen, reptielen, dagvlinders, libellen, kevers en andere 
ongewervelde) worden op grond van de huidige verspreidingsgegevens en habitatvoor-
keuren dan ook niet verwacht binnen of in de omgeving van het projectgebied.  
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4. Conclusies en advies  
 
 
Hieronder worden de conclusies ten aanzien van de beschermde soorten uit het Flora- en 
faunaonderzoek verder beschreven. Per onderdeel van de Wet Natuurbescherming wordt 
hieronder besproken of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 
 
 
4.1 Gebiedsbescherming  
 
Gezien de ligging van de projectlocatie aan een groot vakantiepark, de situering op een 
bestaand erf en de minimale afstand van circa 550 meter tot het dichtstbijzijnde Natura 
2000 gebied, zijn er geen negatieve effecten te verwachten op het Natura 2000 gebied 
Duinen Den Helder -Callantsoog. De projectlocatie en de directe omgeving bevatten geen 
elementen die de specifieke waarden van in de omgeving aanwezige Natura 2000 
gebieden versterken en hebben dan ook geen functie voor de daarin aanwezige 
kwalificerende soorten en habitattypen.  
 
Tevens vinden de beoogde plannen niet plaats in terreinen die zijn aangewezen als 
(onderdeel van) NNN, een natuurverbinding of weidevogelleefgebied. De projectlocatie ligt 
op 70 meter afstand van het weidvogelleefgebied, maar is gelegen aan de achterzijde van 
de stuifdijk en tussen de projectlocatie en het weidevogelleefgebied ligt het bebouwingslint 
van Groote Keeten, waarmee niet wordt verwacht dat de betreffende ingreep een (extern) 
effect heeft op het functioneren van het weidevogelleefgebied. Daarbij is de locatie reeds 
bebouwd en heeft geen betrekking op bouwwerkzaamheden buiten het huidige erf. Een 
nadere of uitgebreide toetsing ten aanzien van de gebiedsbescherming in het kader van 
de Wet Natuurbescherming is dan ook niet aan de orde. 
 
 
4.2 Soortbescherming 
 
Flora 
Met betrekking tot de aanwezige flora zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen 
binnen het plangebied. Aan de hand van huidige verspreidingsgegevens (FLORON/NDFF, 
2017) en groeiplaatsomstandigheden van beschermde plantensoorten, is tevens het 
voorkomen van, binnen de Wet Natuurbescherming, beschermde plantensoorten binnen 
de projectlocatie niet te verwachten. 
Gezien de aanwezige terreintypen binnen de projectlocatie, is een nader onderzoek naar 
beschermde plantensoorten of een ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet 
Natuurbescherming niet aan de orde.  
 
Vogels 
Voor alle beschermde inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 
vanuit de Wet Natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren 
beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat storende werkzaamheden alleen 
buiten het broedseizoen2 uitgevoerd mogen worden. Handelingen die een vaste rust- of 
verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn eveneens niet toegestaan. 
Nestlocaties van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, 
kerkuil, oehoe, ooievaar ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte 

                                                 
2 In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode 
gehanteerd. Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Doorgaans gaat het 
hierbij om de periode van 15 maart t/m 15 juli.  
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wouw worden gezien als een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats. Voor de 
verstoring van deze verblijfplaatsen en belangrijk leef- of foerageergebied is ook buiten het 
broedseizoen een ontheffing noodzakelijk.  
Mogelijke nestlocaties van vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en 
verblijfplaats of sporen die wijzen op hun aanwezigheid, zijn niet waargenomen op of rond 
de projectlocatie. Met de voorgenomen sloop en nieuwbouw, wordt dan ook niet verwacht 
dat nesten of het leefgebied van vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- 
en verblijfplaats worden verstoord. Tevens wordt niet verwacht dat met de voorgenomen 
ontwikkeling de landelijke staat van instandhouding ten aanzien van in het gebied 
aanwezige vogelsoorten in het geding is. Nader onderzoek of de aanvraag tot ontheffing 
voor (één van) deze soorten is dan ook niet aan de orde. 
 
Zoogdieren 
Met uitzondering van vleermuizen worden uitsluitend enkele algemeen voorkomende 
zoogdieren verwacht binnen de projectlocatie. Hiervoor geldt de algemene vrijstelling bij 
een ruimtelijke ingreep en/of bestendig beheer. Aangezien opgaande landschaps-
elementen of groenstructuren ontbreken binnen het plangebied, wordt er vanuit gegaan 
dat de projectlocatie een beperkte functie heeft voor grondgebonden zoogdiersoorten 
(kleine marterachtigen). Andere, zwaarder beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling 
geldt, worden niet verwacht op de projectlocatie. Met betrekking tot de beschermde 
(grondgebonden) zoogdieren is een nader onderzoek of ontheffingsaanvraag in het kader 
van de Wet Natuurbescherming niet aan de orde. Echter geldt hiervoor ten alle tijde de 
algemene zorgplicht. 
Gezien de situering van de projectlocatie en de aanwezige terreintypen, kan worden 
verwacht dat het projectgebied van beperkt belang zal zijn voor vleermuizen. De te slopen 
recreatiewoning vormen geen potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaats voor 
vleermuizen. Gezien de aanwezige begroeiing op het erf,  wordt niet verwacht dat de 
projectlocatie een (belangrijke) functie heeft als vliegroute of foerageergebied voor 
vleermuizen. Voor de voorgestane sloop van de huidige vakantiewoning is een aanvullend 
onderzoek naar vleermuizen of een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming 
niet noodzakelijk. 
 
Amfibieën 
Met betrekking tot amfibieën zijn enkele algemeen voorkomende beschermde soorten te 
verwachten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij een ruimtelijke ingreep of bestendig 
beheer. Echter geldt voor deze soorten te allen tijde de zorgplicht zoals bedoelt in de Wet 
Natuurbescherming. Gezien de voorgenomen plannen, wordt echter niet verwacht dat de 
werkzaamheden een effect zullen hebben op de (lokale) populatie van algemeen 
voorkomende amfibieën. 
Verder is aan de hand van recente verspreidingsgegevens bekend dat de beschermde 
rugstreeppad voorkomt in de omgeving van Julianadorp. Echter ontbreekt in de huidige 
situatie geschikt leefgebied voor de soort. In het kader van de voorgenomen plannen is 
een nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag met betrekking tot rugstreeppad dan ook 
niet noodzakelijk. Echter  is het mogelijk dat tijdens de nieuwbouw geschikt leefgebied 
ontstaat voor rugstreeppad. De rugstreeppad is een zogeheten pionierssoort en is als 
zodanig in staat om in korte tijd nieuw ontstaan geschikt leefgebied te koloniseren. 
Geschikt leefgebied  bestaat uit zanderige, onbegroeide terreindelen met ondiepe, tijdelijke 
wateren (plassen en sporen). Bouwterreinen in ontwikkeling kunnen aan deze 
voorwaarden voldoen. Indien genoemde soort wordt aangetroffen, is alsnog een ontheffing 
in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk!? 
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Overige beschermde soorten 
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd worden niet verwacht binnen de 
projectlocatie. Een nader onderzoek naar het voorkomen van andere beschermde soorten 
is dan ook niet noodzakelijk. Echter kunnen veranderingen in de situatie binnen het 
plangebied of in de planvorming altijd leiden tot andere inzichten en daarmee tot wijziging 
van deze conclusies. Mogelijk kunnen gedurende het planproces of de werkzaamheden 
zich nieuwe soorten gaan vestigen. Bij constatering van een beschermde soort tijdens de 
voorgenomen activiteiten blijft het alsnog noodzaak om maatregelen te nemen of 
ontheffing aan te vragen voor deze soort(en).  
 
 
4.3 Houtopstanden 
 
Houtopstanden, die vallen onder het beschermingsregime van de Wet Natuurbescher-
ming, zijn niet aanwezig binnen de projectlocatie. Een nadere toetsing, uitwerking of 
kapmelding ten aanzien van houtopstanden is dan ook niet aan de orde. 
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Bijlage 1.  Wet Natuurbescherming 
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Inleiding Wet Natuurbescherming 
 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden en vervangt de 
Natuurbeschermingswet 1998 (1 oktober 2005), de Flora- en faunawet (1 april 2002) en de Boswet (20 
juli 1961). De Wet Natuurbescherming heeft tot doel om (1) de biodiversiteit in Nederland te 
beschermen, (2) het decentraliseren van verantwoordelijkheden en (3) het vereenvoudigen van de wet- 
en regelgeving. De voorgaande natuurwetgeving kende verschillende bevoegde gezagen en 
rechtsdocumenten (vergunning, ontheffing en melding). De verantwoording van de Wet 
Natuurbescherming komt vrijwel geheel bij de Provincies te liggen en voorziet in één rechtsdocument, 
waarmee zowel een vergunning als ontheffing wordt verleend. Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee 
grote internationale belangen of provincie overschrijdende zaken zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd 
gezag.  
In deze wet, gepubliceerd op 19 januari 2016 in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Nr. 
34, jaargang 2016, is het behoud van de biologische diversiteit en een duurzaam gebruik van de 
bestanddelen daarvan en de instandhouding van de natuurlijke habitats (richtlijn 92/43/EEG, 21 mei 
1992) en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L206), het behoud van de vogelstand (richtlijn 
2009/147/EG, 30 november 2009; PbEU 2010, L20) en diverse verdragen inzake de biologische 
diversiteit en de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving 
geregeld.  
 
 

Gebiedsbescherming  
 
Met de gebiedsbescherming (voorheen de Natuurbeschermingswet 1998) zijn de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide 
richtlijnen zijn hiermee opgenomen in de Natura 2000-gebieden. In Nederland zijn 164 Natura 2000-
gebieden vastgesteld. Per Natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van 
habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en/of vogelrichtlijnsoorten apart aangewezen. Iedereen die 
vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is verplicht deze handelingen achterwege te laten 
of te beperken dan wel te verzachten (middels mitigerende maatregelen). Het bevoegd gezag kan 
beperkende maatregelen opleggen om schadelijke activiteiten te verzachten of te voorkomen. Voor 
onvermijdelijke schade is men verplicht een vergunning aan te vragen. 
Andere te beschermen gebieden bestaan uit gebieden aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), natuurverbinding (evz) of provinciaal landschap. Deze beschermde waarden van de NNN  of 
een natuurverbinding zijn niet toegespitst tot bepaalde soorten of habitats, zoals bij de Natura 2000-
gebieden), maar gaat het hoofdzakelijk om de ‘wezenlijke’ of ‘landschappelijke’ waarden van een gebied 
of natuurverbinding.  
 

• Programmatische aanpak stikstof 
 

Het programma aanpak stikstof (PAS) beoogt een ambitieuze en realistische vermindering van de 
stikstofdepositie afkomstig van in Nederland aanwezig bronnen. Het programma heeft tot doel, mede 
met het oog op een evenwichtige, duurzame economische ontwikkeling, de belasting door 
stikstofdepositie van de voor stikstof gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden te verminderen en 
de instandhoudingsdoelstellingen voor deze habitats binnen afzienbare termijn te realiseren. 
Hiermee dienen ook nieuwe activiteiten of -ontwikkelingen die een hoge stikstof-uitstoot tot gevolg 
hebben buiten Natura 2000-gebieden, te worden beoordeeld in het kader van de Wet 
Natuurbescherming. De resultaten van de ecologische beoordeling van de PAS omvatten in elk geval 
de resultaten van een beoordeling voor elk Natura 2000-gebied. Andere aangewezen gebieden in de 
NNN of als natuurverbinding vallen niet onder de PAS-richtlijnen. 
 

• Natura 2000-beheerplannen 
 

Regulier beheer en bestaand gebruik zijn (of worden) opgenomen in Natura 2000-beheerplannen. Na 
vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd te worden. 
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• Cumulatieve effecten  
 

Door een combinatie van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden, de zogeheten 
cumulatieve effecten. Hierbij wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover 
een definitief besluit is genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 
 

• Beschermd Natuurmonument 
 

Tevens waren, voordat Natura 2000 gebieden bestonden, zogeheten Beschermde Natuurmonumenten 
aangewezen. Voor deze gebieden bestaan vaak minder concrete natuurdoelen en was gericht op de 
instandhouding van de wezenlijke waarden, zoals natuurschoon en natuurwetenschappelijke waarden. 
In de Wet Natuurbescherming komen de aanwijzingen van Beschermd Natuurmonument te vervallen. 
 
 

Soortbescherming 
 
De soortbescherming binnen de Wet Natuurbescherming kent drie beschermingsregimes, namelijk voor 
soorten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn (inclusief het verdrag van de Bern en Bonn) en een apart 
beschermingsregime voor ‘andere soorten’ die vanuit nationaal oogpunt beschermd zijn. Elk van deze 
van de regimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de 
verboden. Hiermee zijn binnen de Wet Natuurbescherming ruim 700 vogelsoorten en 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd.   
Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade aan soorten en/of hun (functionele) leefomgeving mag 
worden toegebracht, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal hierbij staat 
de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 
voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van 
de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het 
ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle dieren en planten van 
onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Het gevolg is 
onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn/haar handelen of 
nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, verplicht is 
dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die 
gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
 
In de Wet Natuurbescherming worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  

 80 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 alle van nature in Nederland in het wild levende vogels 
 alle vleermuizen (22) die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 39 terrestrische zoogdieren en 7 marine zoogdieren 
 alle amfibieën (16) en reptielen (7) die van nature in Nederland in het wild voorkomen 
 een beperkt aantal soorten vissen (8), en schaal- en schelpdieren (3)  
 bepaalde soorten insecten zoals vlinders (27), libellen (16) en kevers(6) 

 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten 
op die instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een 
lijst opgesomd worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming 
toch enigszins concreet te maken, zijn per beschermingsregime een aantal verbodsbepalingen van 
kracht. 
 

• Beschermingsregime Vogels 
 
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn. Het gaat  om ca. 700 soorten die van nature op het 
grondgebied van de Europese Unie voorkomen.  In de praktijk betreft het alle soorten die in Nederland 
als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, in totaal ca. 290 soorten. 
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Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van de Wet Natuurbescherming van 
toepassing en betreft de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen. 
 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen 
 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben 
 Het is verboden vogels opzettelijk te (ver)storen tenzij de verstoring niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort1   
 
Voor de verstoring van broedende vogels en vogelnesten wordt geen ontheffing of vrijstelling verleend 
voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en niet voor dwingende redenen van openbaar belang. Voor 
vogels geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 
Dat zijn:  

 in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;  
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;  
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;  
 ter bescherming van flora of fauna;  
 voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt,  
 om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 

bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde  
omstandigheden toe te staan; 

 
Van een (beperkt) aantal vogels is de nestplaats jaarrond beschermd. De jaarrond beschermde 
nestlocaties zijn alleen jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen. Voor de overige vogelsoorten geldt dat (opzettelijke) verstoring van broedende 
dieren is verboden. Buiten het broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden 
verstoord, mits dit geen niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende soort. Daarbij geldt geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een 
broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. De meeste vogels broeden tussen medio maart en 
medio juli. 
 

• Beschermingsregime Habitatrichtlijnsoorten 
 

Deze soorten worden beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag 
van Bonn. De Europees beschermde soorten, niet vogels zijnde, bestaan uit soorten van de 
Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, inclusief het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn 
bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Op deze soorten is 
het beschermingsregime van paragraaf 3.2 van de Wet Natuurbescherming (artikel 3.5, lid 1 (fauna) en 
lid 5 (flora)) van toepassing en betreft de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk2 te doden of te 
vangen. 

 Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen 
of te vernielen. 

 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

                                                 
1
 Afhankelijk van de betekenis van de lokale vogelpopulatie kan sprake zijn van een effect op de landelijke staat 

van instandhouding. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met cumulatieve effecten op de landelijke staat 
van de soort. Het beschadigen van nesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, maar het verstoren van vogels 
niet, tenzij er sprake is van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de betreffende soort. 
 

2 In de Wet Natuurbescherming is bij meerdere verbodsbepalingen het “opzetvereiste” toegevoegd, in lijn met de 
artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Niet-opzettelijke handelingen waarbij de verbodsbepalingen 
overtreden worden, zijn niet verboden. Daarbij is echter van belang dat het Europees Hof van Justitie in zijn 
jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: “Daarvan is sprake 
als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen 
schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant…”. 
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 Het is verboden dieren opzettelijk te verontrusten. 
 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn (bijlage IV), het Verdrag van Bern (Bijlage I en II) of 
het Verdrag van Bonn (Bijlage I) kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende 
belangen:  

 in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de  natuurlijke habitats;  

 ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;  

 in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot  openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of  economische 
aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;  

 voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de 
daartoe benodigde  kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of  

 om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze 
en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal 
van bepaalde dieren van de  aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben,  
onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of  vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde planten van  de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben; 

 

• Beschermingsregime “andere” beschermde soorten 
 

Dit betreffen “andere” soorten welke bescherming vanuit nationaal oogpunt behoeven. De andere, 
‘nationale’ soorten staan vermeld in een bijlage van de wet die hoort bij artikel 3.10. Op deze bijlage 
staan soorten uit de soortgroepen zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers 
en vaatplanten. Het betreft een limitatieve lijst waarvoor het beschermingsregime van paragraaf 3.3 van 
de Wet Natuurbescherming van toepassing is. Het beschermingsregime voor deze 'nationaal' 
beschermde soorten is geïnspireerd op de Habitatrichtlijn, maar zijn in sommige opzichten minder streng 
en gelden de volgende verbodsbepalingen: 

 Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen. 
 Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen. 
 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van toepassing op de bosmuis, 
huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven 
of roerende zaken bevinden. 
Voor de ‘andere’ (nationaal) beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond 
van de volgende belangen:  

 de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven beschreven;  
 in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling  van gebieden, daaronder begrepen 

het daarop volgende  gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  
 ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  
 ter beperking van de omvang van de populatie van dieren,  in verband met door deze dieren 

ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met 
de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

 ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  
 in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de  landbouw of bosbouw;  
 in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan  vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
in het kader van natuurbeheer;  
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 in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied,  

 in het algemeen belang van de betreffende soort. 
 

• Mitigatie en compensatie 
 

Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag kunnen worden voorkomen door voorafgaand 
aan het project mitigerende (=verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Indien dergelijke 
maatregelen kunnen worden getroffen waardoor negatieve effecten kunnen worden voorkomen, vindt 
geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. Voorbeelden van mitigerende maatregelen die een 
overtreding kunnen voorkomen zijn:  

 het aanpassen van de werkvolgorde of uitvoeringsperiode 
 het gebruik maken van andere werkapparatuur 
 of de werkzaamheden faseren in ruimte en tijd 
 

Voor een aantal soorten (23) kan met betrekking tot mitigerende maatregelen ten aanzien van 
(verstorende) werkzaamheden of activiteiten, worden gehandeld conform een soortenstandaard. In de 
soortenstandaard staan naast ecologische informatie van de betreffende soort ook de mogelijke 
maatregelen om effecten te voorkomen, te verminderen en/of te herstellen. 
  
Als ondanks het treffen van mitigerende maatregelen niet kan worden voorkomen dat de 
verbodsbepalingen worden overtreden, is een ontheffing noodzakelijk. Een ontheffing kan mogelijk 
verleend worden, als door de maatregelen geen verslechtering van de staat van instandhouding van 
vogelsoort(en) optreedt en/of geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de overige 
Europees en nationaal beschermde soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding te laten voortbestaan.  
Maatregelen die de effecten op de plek van handeling herstellen, zijn mitigerend van aard; maatregelen 
die de effecten voor de populatie opheffen door herstel of verbetering op een andere plek zijn 
compenserend van aard. In de soortenbescherming wordt, in tegenstelling tot de gebiedenbescherming, 
geen scherp onderscheid gemaakt tussen mitigerende en compenserende maatregelen. Belangrijk is 
dat de staat van instandhouding gegarandeerd wordt.  
 

• Vrijstelling 
 
Onder de Wet Natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een  uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk, zoals provinciale verordeningen en gedragscodes.  
In de Wet Natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling 
geïntroduceerd, zoals door middel van een ‘programmatische aanpak’. Een programmatische aanpak 
kan meerwaarde bieden, bijvoorbeeld bij de vormgeving van een actieve leefgebiedenbenadering op 
regionaal niveau voor soorten waarvoor dat in het licht van de internationale verplichtingen nodig is. Dit 
moet leiden tot een meer doelmatige aanpak en tegelijkertijd ruimte genereren voor economische en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Via de programmatische aanpak moet dan zekerheid worden geboden dat 
het streven naar een gezonde populatie van de betreffende soort niet in het gedrang komt. De 
programmatische aanpak dient getoetst te zijn aan de criteria voor vrijstelling die voor de betreffende 
soort(en) is vastgesteld. Indien dat het geval is, kan sprake zijn van een vrijstelling. Overigens is ook 
een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk (artikel 3.11).  
 
Ten aanzien van de ruimtelijke ordening en bestendig beheer is per provincie voor een aantal soorten 
een aparte vrijstellingslijst opgesteld. Het betreft veelal algemeen voorkomende soorten uit het 
beschermingsregime ‘andere’ beschermde soorten. 
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Bescherming Houtopstanden 
 
Voor het vellen van bomen buiten de bebouwde kom in een houtopstand groter dan 10 are of een 
bomenrij van meer dan 20 bomen, dient dit tevoren te worden gemeld/aangevraagd en is de 
initiatiefnemer verplicht om hetzelfde areaal te herplanten3. De aanvraag dient als onderdeel van de 
omgevingsvergunning bij de betreffende gemeente te worden ingediend. Tevens is mogelijk om de 
aanvraag seperaat bij de provincie in te dienen. De provincie bepaalt welke gegevens bij een 
aanvraag/melding moeten worden aangeleverd.  
 
 

Ontheffing, vrijstelling en/of vergunning 
 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten of gebieden, is een 
vergunning, ontheffing of vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen. Voor 
handelingen of activiteiten is een ontheffing van de verbodsbepalingen nodig indien: 

 Er geen maatregelen mogelijk zijn om het overtreden van de verbodsbepalingen te 
voorkomen; 

 Er geen vrijstelling geldt op grond van een provinciale verordening, gedragscode, 
beheerplan Natura 2000, programmatische aanpak of een ministeriële regeling. 

 
Voor locatie gebonden ingrepen die in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) staan 
vermeld kan de ontheffingsaanvraag worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning.  Voor initiatieven 
die niet vallen binnen de activiteiten van een omgevingsvergunning (zoals activiteiten uit de Waterwet, 
mijnbouwwet etc.) geldt dat een aparte ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming 
aangevraagd moet worden (naast een mogelijke watervergunning, ontgrondingsvergunning etc.). Als 
sprake is van een handeling met gevolgen voor beschermde soorten of gebieden waarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is, is het tevens mogelijk dat de initiatiefnemer eerst apart een ontheffing 
en/of vergunning onder de Wet Natuurbescherming aanvraagt en daarna de omgevingsvergunning. 
 
De gemeente is het bevoegd gezag voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij de 
omgevingsvergunning vindt de natuurtoestemming plaats in de vorm van ‘Verklaringen van geen 
bedenking’ (Vvgb). De ‘Verklaring van geen bedenkingen’ wordt onder de Wet Natuurbescherming 
afgegeven door de provincie (of in bijzondere gevallen door het Rijk) aan de gemeente. Als er geen 
Vvgb kan worden afgegeven door de provincie, kan de omgevingsvergunning niet verleend worden door 
de gemeente.  
De eindverantwoordelijkheid voor de aan te leveren informatie ligt bij de aanvrager/initiatiefnemer. 
Gemeenten zijn als bevoegd gezag omgevingsvergunning er mede verantwoordelijk voor om te 
beoordelen of een aanvraag omgevingsvergunning compleet is.  
 
Indien (vooraf) een aparte ontheffing soortenbescherming of vergunning gebiedsbescherming in het 
kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd wordt / moet worden, is de desbetreffende provincie 
het bevoegd gezag. De provincie zal vervolgens de aangeleverde gegevens toetsen en bepalen of een 
vergunning, ontheffing dan wel vrijstelling kan worden afgegeven en onder welke voorwaarden.  
 
Een ontheffing (of een vrijstelling) wordt uitsluitend verleend, als voldaan is aan elk van de volgende 
drie cumulatieve voorwaarden:  

 Geen andere bevredigende oplossing voor handen is;  
 Sprake is van een in de wet genoemd belang (zie soortbescherming);  
 Geen sprake is van verslechtering/afbreuk aan de staat van instandhouding van de soort. 

Om te beoordelen of aan deze voorwaarden wordt voldaan zal de provincie een toetsing van de 
belangen en de alternatieven uitvoeren en een ecologische toetsing doen. De termijn voor het 

                                                 
3 De herplantplicht vervalt voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-

doel.  
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behandelen van een aanvraag bedraagt 13 weken met de mogelijkheid om dit eenmalig te verlengen 
met 7 weken. 
 
Indien door een handeling of activiteit verbodsbepalingen overtreden worden, moet door de 
initiatiefnemer worden aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing(en) is, waardoor de 
verbodsbepalingen niet overtreden zullen worden. Bij andere oplossingen kan gedacht worden aan 
alternatieve locaties, een ander ontwerp of inrichting van het plan, of een andere uitvoering van de 
handelingen. 
 
Bij de beoordeling of afbreuk wordt gedaan aan de staat van instandhouding mogen mitigerende en 
compenserende maatregelen betrokken worden. Uiteindelijk mag het verlenen van de ontheffing geen 
negatief effect hebben op het voorkomen van de soort. Het ecologische toetsingscriterium verschilt per 
beschermingsregime. Wettelijk verschilt het toetsingscriterium voor vogels van dat voor overige 
Europees en nationaal beschermde soorten. Europese jurisprudentie maakt echter duidelijk dat bij 
afwijkingen onder de Vogelrichtlijn ook gekeken moet worden naar de staat van instandhouding van de 
populatie vogels. 
De staat van instandhouding van lokale populaties is meestal niet bekend. De status van de lokale 
populatie kan afwijken van de landelijke staat van instandhouding of landelijke trend. Hoe minder gunstig 
de trend en/of staat van instandhouding, des te strenger moet de beoordeling zijn of er toestemming 
voor de ontheffing kan worden verleend. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met 
cumulatieve effecten, dus ook met reeds verleende ontheffingen voor dezelfde populaties van de soort. 
 
 



datum 24-7-2018
dossiercode    20180724-12-18402

Gegevens aanvrager:
Mariëtte van den Berg
Fa. J.M.A. Dekker/AMB Advies
Mieldijk 21
1768BV
Barsingerhorn
0629148106
info@ambadvies.nl

Gegevens project:
Ontwerpbestemmingsplan Achterweg 23 en 23 A Groote Keeten
Achterweg 17 en 23 A
1759NJ
Groote Keeten

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Het beperkingsgebied wat geraakt is, betreft:

- Zonering regionale waterkering

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

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

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

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

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

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

Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan, tracébesluit,



landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee

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

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

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

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

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

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

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

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen

De WaterToets 2017



datum 24-7-2018
dossiercode    20180724-12-18402

Project: Bestemmingsplan 23 en 23 A Groote Keeten
Gemeente: Schagen
Aanvrager: Mariëtte van den Berg
Organisatie: Fa. J.M.A. Dekker/AMB Advies

Geachte heer/mevrouw Mariëtte van den Berg,

Voor het plan Bestemmingsplan 23 en 23 A Groote Keeten 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 23 en 23 A Groote Keeten. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere wateraspecten
nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van dit concept wateradvies. In
het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die
hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

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

"""../"""


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

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/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein
gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

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
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