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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding en doel van het plan

Op het perceel aan Koorndijk 10 in Tuitjenhorn is een voormalig bedrijf gevestigd met
daarnaast een perceel grasland.

Dit bestemmingsplan is om de bestemming van het perceel Koorndijk 10 te wijzigen van
bedrijf naar wonen. Hierdoor wordt het voor de eigenaren mogelijk om te wonen op het
perceel overeenkomstig de voorwaarden in het bestemmingsplan.
Daarnaast wil de initiatiefnemer twee woningen bouwen op het perceel grasland naast
Koorndijk 10. Hiervoor dient de bestemming te worden gewijzigd van agrarisch naar wonen.
Het wijzigen van de agrarische- en bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en het
toevoegen van twee woningen zal op verantwoorde stedenbouwkundige wijze tot stand
worden gebracht.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen hebben aangegeven positief te
staan tegenover het voorgenomen plan.

1.2

Bestemmingsplan

Het perceel Koorndijk 10 en het naastgelegen perceel grasland is gelegen in het
bestemmingsplan “Tuitjenhorn”. Dit bestemmingsplan is op 25 februari 2014 door de
gemeente Schagen vastgesteld.
De gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch – Cultuurgrond’ en ‘Bedrijf’. Op de gronden
met de bestemming ‘Agrarisch – Cultuurgrond’ mogen geen gebouwen worden gerealiseerd.
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In dit bestemmingsplan wordt aangetoond dat een bestemmingswijziging en de bouw van
twee nieuwe woningen een passende ontwikkeling is. Het betreft een (postzegel)
bestemmingsplan voor deze locatie.
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2.

Analyse van het plangebied

2.1

Ligging plangebied

De planlocatie is gelegen in de lintbebouwing langs de Koorndijk in Tuitjenhorn. Deze weg
vormt een verbinding tussen de Provincialeweg N245 en de dorpen Dirkshorn en
Tuitjenhorn.
Rondom het plangebied, aan de noordzijde van de Koorndijk is de lintbebouwing nagenoeg
gesloten, terwijl aan de zuidzijde van de weg nog open stukken in het landschap aanwezig
zijn. De bebouwing bestaat uit een mix van bedrijven en particuliere woningen.

2.2

Karakter van de omgeving

De planlocatie is gelegen binnen de Ringpolder. Dit is een vlak, agrarisch gebied, dat
gekenmerkt wordt door een grote mate van openheid en hoofdzakelijk in gebruik is als
grasland en bouwland.
Het enige reliëf in het landschap wordt gevormd door de Westfriesedijk aan de westzijde en
de Provincialeweg N245 aan de oostzijde. De polder is slechts spaarzaam bebouwd en
beplant. Alleen rondom de dorpen Dirkshorn en Tuitjenhorn is de bebouwing
geconcentreerd.
Het bebouwingslint langs de Koorndijk is reeds vroeg gevormd en is steeds verder
ontwikkeld. Een groot gedeelte van de Koorndijk maakt nu onderdeel uit van de dorpskern
van Tuitjenhorn.
Door de sterke groei van het dorp Tuitjenhorn in de afgelopen decennia is de kenmerkende
openheid van de Ringpolder rondom het plangebied gedeeltelijk verdwenen.
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3.

Planbeschrijving

3.1

Bestaande situatie

Op de locatie aan de Koorndijk is momenteel een woning met schuur aanwezig waarbij het
naastgelegen perceel grasland in gebruik is voor het weiden van dieren. Het perceel wordt
op de Koorndijk ontsloten door één hele brede uitrit. Langs het perceel grasland is een
trottoir aangelegd waar wandelaars lang de Koorndijk gebruik van maken.
Op de grens van het perceel grasland en de naastgelegen schuur is in de weg een
wegversmalling aangebracht.

3.2

Toekomstig plan

De initiatiefnemer heeft het voornemen om twee woningbouwkavels te realiseren op een
perceel grasland naast Koordijk 10 in Tuitjenhorn. Op het perceel worden twee vrijstaande
woningen met tuin gerealiseerd. Hiervoor dient de bestemming te worden gewijzigd van
agrarisch naar wonen.
Daarnaast wordt de bedrijfsbestemming van het perceel Koorndijk 10 gewijzigd naar wonen.
De gemeente Schagen heeft laten weten medewerking te willen verlenen aan de realisatie
van deze twee woningbouwkavels en het wijzigen van de bestemming.
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3.3

Stedenbouwkundige uitgangspunten

Door de initiatiefnemer worden twee nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd.
Op 29 oktober 2018 is door Studio Groenburg een Beeldkwaliteitsplan (bijlage 1)
aangeleverd waarin wordt beschreven hoe de nieuwe woningbouwkavels worden ingepast
in het bebouwingsbeeld en landschap.
De nieuwe woningen gaan deel uitmaken van het bebouwingslint aan de KoorndijkKalverdijk. Het worden twee unieke woningen, passend bij het karakter van diverse andere
woningen die in de afgelopen decennia zijn bijgebouwd in het lint.
De plek, aan de rand van het lintdorp Kalverdijk en in het lint van Tuitjenhorn, heeft een
landelijke sfeer met af en toe een open plek en meer ruimte tussen de woningen onderling
dan in het hart van de dorpen.
De rooilijn van de huidige woningen in het bebouwingslint is zeer divers. Van enkele meters,
tot meer dan 15 meter. De meeste woningen staan op circa 7 meter van de Koorndijk.
De woning ten westen van het plangebied staat echter op bijna 20 meter van de weg af en
de stolp ten oosten van het plangebied staat bijna op de stoep.
Uitgangspunt voor de nieuwe woningen is dat de rooilijn aansluit op de rooilijn van nummer
14. Hierdoor ontstaan royale identieke voortuinen waarmee het contrast tussen het
historische karakter van de Kalverdijk en het meer planmatige karakter van dit gedeelte van
de Koorndijk benadrukt wordt.
De nieuwe bebouwing sluit qua schaal en maat aan bij de andere burgerwoningen in het lint.
De Koorndijk vormt de basis voor de oriëntatie van de woningen.

Bijgebouwen (vrijstaande overkappingen en bijgebouwen) mogen binnen de hele kavel
gebouwd worden, mits het bijgebouw terug ligt ten opzichte van de voorgevellijn van het
hoofdgebouw.
Groenelementen in de vorm van heesters, singels en/of hagen dienen als erfafscheiding.
Daarnaast zorgt een aankleding van enkele solitaire bomen in de voortuin voor een groen en
landelijk beeld.
9

De nieuwe woonkavels worden vanaf de Koorndijk ontsloten met eigen gezamenlijke oprit.
Het verhardingsmateriaal van het erf zal bestaan uit gebakken klinkerbestrating, schelpen,
grind of een andere halfverharding passend bij het landelijke karakter.
Parkeren vindt plaats op eigen erf met genoeg ruimte voor twee auto’s, op een plek die niet
direct zichtbaar is vanaf de openbare weg.

3.4

Landschappelijke inpassing

Het zijn de tuinen en erven die voor opgaande beplantingselementen moeten zorgen in het
landschap. Het contrast tussen de lintdorpen en het open omliggende landschap wordt
daarmee versterkt.
De nieuwe woonkavels dragen met de beplanting bij aan het groenbeeld. Rondom de
woningen liggen ruime tuinen met veel ruimte voor bomen, heesters en hagen. De
erfbeplanting zorgt niet alleen voor beschutting en aankleding van de percelen, maar heeft
ook een natuurfunctie voor vogels, insecten en vleermuizen.
De erfafscheidingen bestaan uit een haag, een laag transparant hekwerk of geen
erfafscheiding. Voor de bomen, hagen en heesters op de woonkavels, wordt een
gebiedseigen assortiment geadviseerd, zoals esdoorn, els, es, beuk, kornoelje, hazelaar,
hoogstam-fruitbomen, iep, vlier, linde, noot, populier, veldesdoorn, krent, meidoorn en wilg.
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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.
Bekijk hier het document

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 cultuurhistorische 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.
Bekijk hier het document

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 22 juni 2010 is door Provinciale Staten van Noord-Holland de structuurvisie Noord-Holland
2040 “Kwaliteit door veelzijdigheid” vastgesteld (in werking getreden op 1 november 2010)
en is op 28 september 2015 geactualiseerd.
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Bekijk hier het document

Het plan aan de Koorndijk 10 bevindt zich binnen een gebied wat door de provincie wordt
aangeduid als een gebied dat geschikt is voor grootschalige land- en tuinbouw.
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;
- Voor bollenteelt en glastuinbouw worden clustergebieden aangewezen. Deze
gebieden zorgen voor ruimtelijke clustering van bepaalde landbouwsectoren, wat
leidt tot economische en landschappelijke voordelen. De toeleverende en
uitbestedende bedrijven kunnen zich in de nabijheid vestigen. Dit levert voordelen op
voor milieu en logistiek;
- De reizende bollenkraam en andere grondgebonden teelten behouden de ruimte om
op een gezonde en duurzame manier de vruchtwisseling in stand te houden en zijn
daarmee een belangrijke drager voor de melkveehouderij;
- Wanneer binnen Bestaand Stedelijk Gebied geen mogelijkheden zijn om aan de
regionale vraag te voldoen dan moet als eerste worden gekeken naar locaties die
multimodaal bereikbaar zijn of dit op korte termijn kunnen worden. Dit is in lijn met
de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ van het Rijk, waarin het aantonen van nut
en noodzaak van verstedelijking wettelijk verplicht is gesteld.
Nieuwe ontwikkelingen buiten Bestaand Stedelijk Gebied beoordeelt de Provincie
Noord-Holland op grond van het aantonen nut en noodzaak, de mogelijkheden of
onmogelijkheden voor verdichting of transformatie en de provinciale eisen aan
ruimtelijke kwaliteit (onder andere de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie), en op
de (on)mogelijkheden van het faciliteren van de ontwikkeling vanuit het
watersysteem.
Conclusie: Het realiseren van twee woningbouwkavels aansluitend aan Bestaand Stedelijk
Gebied past binnen het provinciale beleid. In dit bestemmingsplan wordt aangetoond dat de
bouw van twee woningen ook voldoet aan de provinciale eisen voor ruimtelijke kwaliteit.
4.2.2

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)

Deze verordening is vastgesteld op 12 december 2016 door Provinciale Staten en is in
werking getreden per 2 mei 2018. De verordening schrijft voor waaraan de inhoud van
(gemeentelijke) ruimtelijke plannen, zoals de voorliggende ruimtelijke onderbouwing, moet
voldoen.
Bekijk hier het document

Het plangebied ligt binnen wat in de verordening is gedefinieerd als een gebied voor
grootschalige landbouw. Binnen de gebieden met grootschalige landbouw heeft de
gemeente een grote mate van beleidsvrijheid.
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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
realisatie van twee bouwkavels en de bestemmingswijziging zullen de kernkwaliteiten van
het landschap niet worden aangetast. In het Beeldkwaliteitsplan (zie bijlage 1) is aangetoond
dat door de ontwikkeling van de bouwkavels een ruimtelijke kwaliteitsverbetering zal
optreden.
Conclusie: Het plan voor de ontwikkeling van twee bouwkavels en de bestemmingswijziging
voldoet aan de voorwaarden van de PRV.
4.2.3

Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018

In het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) staan de milieudoelen van de provincie. Ook wordt
beschreven hoe die milieudoelen moeten worden gerealiseerd en binnen welke termijn. Het
biedt gemeenten en waterschappen een kader voor hun beleid en geeft ondernemers en
burgers inzicht in toekomstige ontwikkelingen en maatregelen. De provincie zal ruimtelijke
plannen, waaronder bestemmingsplannen, toetsen op energieaspecten en doelstellingen ten
aanzien van duurzaam waterbeheer. Nieuwe woon- en werkgebieden moeten een duurzame
inrichting krijgen.
Bekijk hier het document

Conclusie: Het plan is in overeenstemming met dit beleid.

4.3

Gemeentelijk beleid

4.3.1

Bestemmingsplan

Het perceel Koorndijk 10 is gelegen binnen het gebied waar het bestemmingsplan
“Tuitjenhorn” van toepassing is. Dit bestemmingsplan is op 25 februari 2014 door de
gemeente Schagen vastgesteld.
Het realiseren van twee woningbouwkavels en het wijzigen van de bestemming is in strijd
met de bestemming ‘Agrarisch - Cultuurgrond’, ‘Bedrijf’, ‘Waarde – Archeologie 2’ en
‘Waarde – Archeologie 4’ die de locatie in het bestemmingsplan ‘Tuitjenhorn’ heeft
gekregen.
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4.3.2

Afwijking bestemmingsplan

Om de realisatie van twee bouwkavels mogelijk te maken en de bestemming te wijzigen, is
het doorlopen van een afzonderlijke planologische procedure noodzakelijk, waarbij de
bestemming wordt gewijzigd van ‘Bedrijf’ en ‘Agrarisch - Cultuurgrond’ naar ‘Wonen’. In het
bestemmingsplan wordt aangetoond dat de bouw van twee woningen en de bestemmingswijziging een passende ontwikkeling is. Het betreft een postzegelbestemmingsplan voor
deze locatie.
4.3.3

Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen

Voor het realiseren van nieuwe woningbouwplannen wordt gekeken naar de verkaveling van
het plangebied, het soort woningen, de plattegronden en de inrichting van het openbaar
gebied. Daarbij wordt ook gekeken hoe met de kopers het plan wordt ontwikkeld en
gerealiseerd (vraag gestuurd ontwikkelen).
Het plan aan de Koorndijk voldoet aan het uitgangspunt in de Reisgids voor ruimtelijke
ontwikkelingen dat er vraag gestuurd wordt ontwikkeld.
4.3.4

Welstandsbeleid

De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de ‘Reisgids voor ruimtelijke
kwaliteit’. Het voorliggend plan richt zich op een nieuwe invulling, het is een functioneelruimtelijke verandering waarmee twee woningen worden toegevoegd.
Volgens de reisgids valt het plan daardoor onder de noemer ‘(bijzondere) ontwikkelingen’.
Voor bijzondere ontwikkelingen in de gemeente Schagen worden beeldkwaliteitsplannen
met daarin criteria opgesteld als aanvulling op de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’. Het
beeldkwaliteitsplan omvat een beschrijving van de gebiedskwaliteiten, ontwikkelgeschiedenis, ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristieken van de omgeving. Plannen
worden getoetst op basis van de criteria zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan
voor deze ontwikkeling. Voor het onderhavige plan is daarom een beeldkwaliteitsplan
opgesteld (zie bijlage 1).
Resumerend
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de ontwikkelgeschiedenis, de ordeningsprincipes
en bebouwingskarakteristieken van de omgeving en kwaliteiten van het gebied. De criteria in
het beeldkwaliteitsplan zijn, als aanvulling op de Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit, het
welstandskader voor dit plan.
Conclusie: Het plan is in overeenstemming met de reisgidsen voor ruimtelijke ontwikkelingenen kwaliteit.
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5.

Omgevingsaspecten

5.1

Ecologie

In het onderzoek naar natuurwaarden zijn de effecten van de voorgenomen ingreep getoetst
aan het beleid, wet- en regelgeving in het kader van de natuurbescherming.
5.1.1

Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en
diersoorten. In het kader van de Wet Natuurbescherming kunnen de volgende stappen
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.
Door Bureau Aandacht Natuur is op 10 juli 2018 een rapportage uitgebracht omtrent het
verkennend onderzoek natuur (zie bijlage 3).
5.1.1.1 Gebiedsbescherming

Doordat er een herinrichting van het perceel wordt gerealiseerd met woningbouw en de
huidige terreintypen zullen verdwijnen, heeft een ecologische inspectie plaatsgevonden.
Deze inspectie heeft zich hoofdzakelijk gericht op het onderdeel soortbescherming binnen
de Wet Natuurbescherming. De betreffende locatie ligt binnen de bebouwde kom (Boswet),
waardoor van beschermde houtopstanden geen sprake is. Vanwege de ligging in Tuitjenhorn
en de particuliere eigendomssituatie, is er geen sprake van een aanwijzing als Natura 2000
gebied, Natuurnetwerk Nederland, een natuurverbinding of de ligging in een
weidevogelleefgebied.
5.1.1.2 Soortbescherming

Flora
Met betrekking tot de aanwezige flora zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen
binnen het plangebied. Gezien de aanwezige begroeiing en terreintypen, wordt niet
verwacht dat beschermde plantensoorten aanwezig zijn binnen het plangebied. Een
ontheffingsaanvraag of nader onderzoek naar beschermde plantensoorten in het kader van
de Wet Natuurbescherming is dan ook 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 broedseizoen
uitgevoerd mogen worden. Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van
beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. Nestlocaties van boomvalk, buizerd,
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar ransuil, roek,
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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 ontwikkeling van het projectgebied wordt dan ook
niet verwacht dat nesten of het leefgebied van vogelsoorten met een jaarrond beschermde
vaste rust- en verblijfplaats worden verstoord. Een nader onderzoek of een ontheffing in het
kader van de Wet Natuurbescherming ten aanzien van jaarrond beschermde vogelsoorten is
dan ook niet aan de orde.
Zoogdieren
Met uitzondering van vleermuizen worden uitsluitend algemeen voorkomende beschermde
zoogdiersoorten verwacht binnen de planlocatie. Van potentieel geschikte vaste rust- en
verblijfplaatsen van vleermuizen op de projectlocatie is geen sprake. Aanwezige lijnvormige
structuren van en naar andere (groen)gebieden in de omgeving worden met de
voorgenomen inrichting niet verstoord of onderbroken, waardoor een mogelijke verstoring
van vliegroutes van vleermuizen niet aan de orde is. Uiteraard is het mogelijk dat het
grasland perceel deel uitmaakt van het foerageergebied van vleermuizen. Gezien de ligging
ten opzichte van andere groenelementen in de omgeving en de relatief kleine ingreep,
wordt niet verwacht dat belangrijke foerageergebied van vleermuizen verloren gaat. Met de
voorgenomen bebouwing van het perceel wordt dan ook niet verwacht dat er negatieve
effecten optreden met betrekking tot vleermuizen. Een ontheffing of nader onderzoek naar
vleermuizen is niet noodzakelijk.
Overige beschermde soorten
Met uitzondering van enkele algemeen voorkomende soorten, waarvoor binnen de Wet
Natuurbescherming een vrijstelling geldt met betrekking tot ruimtelijke ingrepen en
bestendig beheer, wordt niet verwacht dat andere beschermde soorten voorkomen op de
betreffende locatie. Nader onderzoek of de aanvraag van een ontheffing in het kader van de
Wet Natuurbescherming met betrekking tot overige 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 ontheffing aan te vragen voor deze soort(en).
Conclusie: Gelet op de aard en de omvang van het plan is een nader onderzoek op grond van
de Wet Natuurbescherming niet nodig.

5.2

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.
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De bestemmingswijziging van bedrijfswoning naar particuliere woning vindt plaats binnen de
bestaande bebouwing en grondverzet vindt daarbij niet plaats. De functie wonen wordt niet
gewijzigd, waardoor er geen verschil bestaat met betrekking tot de vereiste bodemkwaliteit.
Het is niet nodig om de bodemkwaliteit te onderzoeken bij de omzetting van de
bedrijfswoning naar een particuliere woning op het perceel Koorndijk 10.
Om de bouw van twee woningen mogelijk te maken op het perceel nabij Koorndijk 10 (in
bodemonderzoek Koorndijk 12) is door Klijn Bodemonderzoek op 20 augustus 2018 een
verkennend bodemonderzoek NEN 5740 uitgevoerd (zie bijlage 4). Uit dit onderzoek blijkt
dat:
• gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de
onderzoekslocatie opgestelde hypothese “niet verdachte locatie”, formeel gezien
niet juist is. Er zijn immers op de locatie enkele licht verhoogde gehalten
aangetroffen;
• de geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder de indexwaarde van 0,5 en/of
interventiewaarde en vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader
bodemonderzoek.
• op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt
gezien, geen belemmeringen ten aanzien van het gebruik van en de geplande
aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande
bouwactiviteiten op het terrein.
• op basis van de historie van het perceel, de uitgevoerde maaiveldinspectie en de
zintuiglijke waarnemingen tijdens de boorwerkzaamheden -waarbij geen
asbestverdachte materialen zijn aangetroffen- is het aannemelijk dat er geen sprake
is van een verontreiniging van de bodem met asbest.
• voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond, bij eventuele
ontgravingswerkzaamheden, naar verwachting zonder beperkingen kan worden
hergebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan
de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het uitgevoerde onderzoek betreft
immers geen partijkeuring conform BRL SIKB 1000, protocol 1001.
Conclusie: Het onderdeel bodem staat de uitvoering van het plan niet in de weg.

5.3

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 geluidsbelastende 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.
Dit is de reden dat Witteman Geluidbeheersing op 20 juli 2018 een rapportage heeft
uitgebracht over de geluidsbelasting van het wegverkeer op de nieuw te bouwen woningen
nabij Koorndijk 10 (zie bijlage 5).
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De kavel met een agrarische bestemming waarop de woningen zijn geprojecteerd
wordt veranderd in een woonbestemming en hierdoor is er sprake van een nieuwe
situatie in de zin van de Wet geluidhinder. Het onderzoek is erop gericht om de
toekomstige geluidbelasting (peiljaar 2028) vast te stellen (met aftrek 5 dB art. 110
Wgh) als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Koorndijk te toetsen aan de
grenswaarden Wet geluidhinder.
De hoogste (toekomstige) geluidbelasting (incl. aftrek art. 110g Wgh.) op de
voorgevels van de nieuwe woningen te bouwen tussen de percelen Koorndijk 10 en
14, bedraagt Lden = 57 dB. De voorkeurswaarde 48 dB wordt overschreden, de
maximale grenswaarde niet.
De geluidbelasting op de zijgevels bedraagt Lden bedraagt 49 tot 52 dB, de
achtergevels zijn geluidluw.
Omdat maatregelen niet mogelijk zijn om de geluidbelasting tot of onder de
voorkeurswaarde van Lden 48 dB te brengen (artikel 77 Wet geluidhinder) is sprake
van een ontheffingsgrond voor vaststelling van een hogere waarde.
Geadviseerd wordt om Burgemeester en wethouders in het kader van de ruimtelijke
procedure een hogere waarde vanwege de wegverkeersbron Koorndijk te laten vast
te stellen, door middel van een hogere waarde besluit, ingevolge artikel 83 lid 2 Wet
geluidhinder voor de woningen 1 en 2, zoals aangeduid in figuur 4 van bijlage 5.

Woning 1 en 2 tussen percelen Koorndijk 10 en 14
•

57 dB

Om conform het bouwbesluit een binnenwaarde van Lden 33 dB niet te
overschrijden is een geluidwering van tenminste GA,k 29 dB benodigd. Een
aanvullend gevelweringsonderzoek kan daar zekerheid over geven.

Conclusie: Het onderdeel geluid staat de uitvoering van het plan niet in de weg. Bij de bouw
van de woningen wordt rekening gehouden met een geluidwering van GA,k 29 dB.

5.4

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.
5.4.1

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.
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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
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 twee
nieuwe woningen. 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 uitvoering van het plan niet in de weg.

5.5

Water

5.5.1

Europese Kaderrichtlijn Water

Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. De richtlijn wil het
duurzaam gebruik van water bevorderen en de gevolgen van overstroming en droogte
beperken. Daarnaast wil de richtlijn de aan watergebonden natuur beschermen en
verbeteren met als uitgangspunt een goede ecologische toestand van het water.
Bekijk hier het document

Conclusie: Het plan is in overeenstemming met dit beleid.
5.5.2

Waterplan 2010-2015

Provinciale Staten hebben op 16 november 2009 het provinciaal Waterplan 2010-2015
vastgesteld. Het beschrijft de kaders voor waterbeheer in Noord-Holland. Binnen deze
kaders gaan waterschappen en gemeenten maatregelen treffen om ons te beschermen
tegen wateroverlast en om de waterkwaliteit te verbeteren. Het opstellen van een
waterplan is een wettelijke taak van de provincie.
Bekijk hier het document

Conclusie: Het plan is in overeenstemming met dit beleid.
5.5.3

Waterprogramma

In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) verbindt
Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) de bouwstenen met de programma's en
beheerstaken van het hoogheemraadschap. Ze brengen een prioritering aan en geven aan
hoe ze in de bouwstenen willen participeren. De benodigde samenwerking werken we uit en
leggen we vast in afspraken.
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Bekijk hier het document

5.5.4

Water in het plan/Watertoets

Naast het Waterprogramma beschikt HHNK over een verordening, de Keur 2016. Hierin
staan de geboden en verboden die betrekking hebben op waterlopen en 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. Doordat
het plan niet in de nabijheid van waterlopen of waterkeringen is gelegen, is het niet nodig
om een watervergunning aan te vragen.
Via de Digitale Watertoets is aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
gevraagd een reactie te geven op het plan aan de Koorndijk 10 in Tuitjenhorn (bijlage 2).
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 er een
beperkt waterschapsbelang is.
Verharding en compenserende maatregelen
Uit de gegevens blijkt dat er een sprake is van een toename van verharding binnen de
planlocatie, maar de toename is minder dan 800 m². Dit betekent dat er geen
compenserende maatregelen hoeven te worden getroffen.
In de nabijheid van het plangebied zijn geen waterlopen of waterkeringen aanwezig,
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

5.6

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 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
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afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij
een calamiteit met gevaarlijke stoffen.
De Risicokaart van Nederland (Interprovinciaal Overleg) laat zien dat bij de beoordeling van
de verschillende externe veiligheidsaspecten van het plan aan de Koorndijk 10 het gaat 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:
a. er zijn in de directe omgeving geen bedrijven aanwezig waar handelingen met
gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd.
b. er bevinden zich geen routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen in de nabijheid van
het plangebied;
c. het plangebied is niet gelegen binnen een invloedsgebied van buisleidingen waardoor
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

5.7

Bedrijven en milieuzonering

Een goede ruimtelijke ordening voorziet onder meer in het voorkomen van voorzienbare
hinder door milieubelastende activiteiten. De realisatie van twee bouwkavels aan de
Koorndijk kan alleen worden gerealiseerd indien er wordt voldaan aan de milieutechnische
bepalingen en de omliggende bedrijven niet 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 ontwikkelingen op een verantwoorde afstand van
bedrijven worden gesitueerd.
Aan de westzijde van het plangebied is een hoveniersbedrijf gevestigd, Mats Blom. De VNGpublicatie geeft voor een vergelijkbaar bedrijf (b.o < 500 m²) een richtafstand van 30 meter
ten opzichte van milieugevoelige objecten, gebaseerd op overlast door geluid en geur. De
richtafstand voor het milieuaspect stof en gevaar bedraagt 10 meter.
Deze afstand geldt ten opzichte van een rustig woongebied of buitengebied. Het gebied rond
de Koorndijk kan echter worden beschouwd als een gemengd gebied, want binnen de buurt
bevindt zich een mix van bedrijven, particuliere woningen, maar ook een drukke weg. Binnen
een gemengd gebied kan de richtafstand tot geluidsgevoelige objecten met één stap worden
verlaagd. Dit betekent dat de richtafstand van de nieuwe woningen tot aan het
hoveniersbedrijf voor het milieuaspect geur en geluid kan worden verlaagd naar 10 meter en
voor de overige milieuaspecten naar 0 meter. De werkelijke afstand tussen het
hoveniersbedrijf en de nieuwe woningen aan de Koorndijk bedraagt meer dan 30 meter.
De overige bedrijven in de buurt van het plangebied zijn op een dusdanig grote afstand
gelegen (> 60 meter) dat zij niet worden beperkt door de ontwikkeling van het plan.
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Geconcludeerd kan worden dat de bedrijfsvoering of de ontwikkelingsmogelijkheden van het
hoveniersbedrijf en andere bedrijven niet wordt beperkt door de bouw van twee woningen.
Voor de particuliere woningen rondom het plangebied treedt er een verbetering op van de
huidige planologische situatie aangezien de bedrijfsbestemming op het perceel Koorndijk 10
gewijzigd wordt naar een woonbestemming.
Conclusie: Door een wijziging van de bestemming en de bouw van twee woningen zullen de
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen bedrijven en particuliere woningen niet
worden belemmerd.

5.8

Milieu effectrapportage (MER)

Een m.e.r.- beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te bepalen of er bij een
voorgenomen activiteit belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De Europese
Unie heeft in de richtlijn m.e.r. (2011/92/EU) aangegeven bij welke activiteiten er zeer
waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen. Deze activiteiten zijn door de
Nederlandse regering overgenomen en verwerkt in onderdeel C en D van het Besluit
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), Voor activiteiten in onderdeel C geldt direct een
m.e.r.-plicht.
Voor activiteiten in onderdeel D is het niet zeker of er belangrijke nadelige milieugevolgen
optreden. Of een bepaalde activiteit in een bepaalde omvang belangrijke nadelige
milieugevolgen kan hebben, is afhankelijk van het soort activiteit, de omvang daarvan en het
type procedure.
De drempelwaarden waarbij een m.e.r.-plicht aan de orde is, zijn vastgelegd in de D-lijst van
het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Op voorliggend plan is de drempelwaarde
voor stedelijke ontwikkelingsprojecten van toepassing (D 11). In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op:
a. een oppervlakte van 100 hectare of meer;
b. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of;
c. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
Het voorliggende plan is niet van dusdanige aard en schaal dat deze drempelwaarden
worden overschreden. Er geldt om die reden een vormvrije m.e.r.-beoordeling.
In dit bestemmingsplan zijn de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling
onderzocht. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de toekomstige activiteiten in
het plangebied geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben.

5.9

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen 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.
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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.
Er wordt gestreefd naar NOM-woningen waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
zonne-energie.
Door de initiatiefnemer zal gebruik worden gemaakt van het onafhankelijk adviesbureau
Duurzaam Bouwloket.
Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe woning kan dit
worden getoetst.

5.10 Verkeer en Parkeren
Qua functie behoort de Koorndijk tot de gebiedsontsluitingswegen. Deze wegen spelen een
belangrijke rol voor het doorgaande- en het bestemmingsverkeer. De toegestane snelheid
bedraagt hier 50 kilometer per uur en de weg bestaat uit één rijbaan.
Ten behoeve van de realisatie van een tweetal bouwkavels aan de Koorndijk zijn er
aanpassingen noodzakelijk aan de aanwezige infrastructuur. Dit om de beide bouwkavels te
ontsluiten op de openbare weg via een uitrit.
De belangrijkste voorwaarden zijn:
• de bestaande bomen worden gehandhaafd bij de aanleg van de uitritten;
• de uitritten worden aangelegd met inritblokken in verband met het aanwezige
voetpad;
• het is mogelijk om twee uitritten aan te leggen zonder dat de aanwezige
wegversmalling in de Koorndijk hoeft te worden verplaatst.
Het parkeren van auto’s zal op eigen terrein mogelijk worden gemaakt.

5.11 Kabels en leidingen
Voor zover bekend bevinden zich binnen het plangebied alleen huisaansluitingen voor gas,
water, elektriciteit en datatransport ten behoeve van de aanwezige bebouwing. Er is geen
sprake van de aanwezigheid van hoofdtransportleidingen.
Bovengronds zijn er voor zover bekend geen beperkingen.
Conclusie: Er zijn geen kabels en leidingen aanwezig die de uitvoering van het plan
belemmeren.

5.12 Cultuurhistorie
De Ringpolder ligt in de Kop van Noord-Holland, een gebied dat lange tijd overheerst werd
door de zee en bestaat uit getijdenafzettingen. Achter de duinen van de huidige kustlijn
werd door de eeuwen heen afwisselend zeeklei en veen afgezet. De bodem van het gebied
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rondom de Ringpolder bestaat dan ook hoofdzakelijk uit zeekleiafzettingen en voormalige
stroomgeulen, afgewisseld met hoger gelegen kreekruggen.
Door de grote invloed van de zee vond rond de 10e eeuw bewoning voornamelijk plaats op
de hogere plaatsen zoals terpen en stroomruggen.
In de middeleeuwen nam het inwoneraantal in het gebied toe en ontstond de behoefte zich
te beschermen tegen de invallende stormvloeden. Hiertoe werden een groot aantal dijken
aangelegd, die later tot één dijk, de Westfriese Omringdijk, aaneengesloten zijn. Aangezien
de dijk nog meermalen doorbrak, bleef men geneigd bewoning te beperken tot de hogere
delen. Hierdoor zijn karakteristieke lintdorpen ontstaan.
Rond 1850 was er sprake van een opvallend open landschap waarbij beplanting met name
voorkwam rondom dorpen en boerderijen. De ontsluiting van het gebied is grofmazig en
kent, met uitzondering van enkele wegen die polders ontsluiten, een kronkelig verloop. Het
gebied was nat, met veel sloten en kleine poldertjes die omringd werden door ringsloten.
Door ruilverkaveling en voortdurende uitbreiding van de bebouwing is dit landschap
ingrijpend veranderd. Veel terpen zijn afgegraven en de oorspronkelijke fijnmazige
verkaveling van de percelen, is vervangen door een meer rechthoekig en grootschaliger
patroon. Tevens werd een samenhangend wegennet gerealiseerd door de aanleg van
nieuwe wegen en door vaarwegen om te zetten in verharde wegen. Tegenwoordig is het
gebied rond de Ringpolder een rationeel verkaveld agrarisch gebied met een open karakter.
In de polders is sprake van grote kavels, die grotendeels rationeel zijn ingedeeld. Wel is
hierbij rekening gehouden met de historische belijning in het gebied. Duidelijk en prominent
in het landschap aanwezig is de Westfriese Omringdijk (met de bijbehorende wielen) en ook
de kleine dorpen vormen duidelijke herkenningspunten in het verder open landschap.
Het perceel aan de Koorndijk is gelegen in een gebied met een karakteristieke verkaveling.
Door de ontwikkeling van Tuitjenhorn is de kenmerkende verkaveling van de Ringpolder
rondom de planlocatie nauwelijks meer herkenbaar. De planlocatie wordt aan alle kanten
besloten door windsingels en bebouwing.
Conclusie: Op het perceel Koorndijk 10 wordt de bestaande situatie niet gewijzigd en op het
perceel grasland ernaast worden twee woningen gebouwd. Op dit perceel grasland zijn geen
cultuurhistorische waarden aanwezig die bescherming vinden binnen het bestemmingsplan
en de PRV.

5.13 Archeologie
Het plangebied is gelegen binnen de Ringpolder en sinds de bedijking en de verkaveling van
de polder is de grond in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Voor deze polder is
gezien de geringe kans op het aantreffen van archeologische bodemsporen een licht
archeologisch beschermingsregime aanwezig (Archeologie 4).
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2500 m² en een diepte van meer dan 50
centimeter moet door middel van een rapport worden aangetoond dat de archeologische
waarden niet worden aangetast. De totale oppervlakte van de twee bouwkavels is circa
4140 m² en daarvan wordt slechts een klein gedeelte bebouwd. De totale oppervlakte aan
bouwwerken is niet groter dan 2500 m².
Conclusie: Op het perceel Koorndijk 10 en het naastgelegen grasland is een
beschermingsregime aanwezig voor archeologische waarden. Het wijzigen van de
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bestemming op het perceel Koorndijk 10 heeft geen negatieve invloed op de archeologische
waarden, omdat de bestaande situatie gehandhaafd blijft.
Op het perceel grasland worden twee woningen gebouwd, maar door de beperkte
oppervlakte aan bebouwing worden de archeologische waarden niet aangetast.
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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 Koorndijk 10 in Tuitjenhorn.
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 4’, waarvoor ook specifieke regels zijn opgenomen.

6.1

Doelstelling

Het bestemmingsplan Koorndijk 10 Tuitjenhorn (verder het bestemmingsplan) maakt het
volgende particuliere initiatief mogelijk:
-

het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen en het realiseren van
twee vrijstaande woningen op een agrarisch perceel;
het wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen op het perceel Koorndijk 10

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 vervangt op deze locatie het bestemmingsplan ‘Tuitjenhorn’.

6.3

Planopzet

Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en uit de regels. Deze elementen zijn direct
bindend en vormen o.a. 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
procedure). Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen en de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen
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6.3.1. Bestemmingsregels

De bestemmingsregels zijn onderverdeeld in 4 hoofdstukken.
In hoofdstuk 1, de Inleidende regels, zijn in artikel 1 de definities van de verschillende in het
bestemmingsplan gebruikte begrippen opgenomen en in artikel 2 de wijze van meten. De
wijze van meten geeft aan hoe de oppervlakte, inhoud, goothoogte, nokhoogte e.d. van een
bouwwerk moeten worden bepaald. Deze regels zijn noodzakelijk voor een juiste
interpretatie van de bestemmingsregels.
Het tweede hoofdstuk bevat de Bestemmingsregels voor de bestemmingen ‘Wonen’ en
‘Waarde – Archeologie 4’. 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. Zo is een antidubbeltelregel opgenomen conform
artikel 3.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening.
In het vierde hoofdstuk zijn de Overgangs- en slotregels opgenomen. In dit hoofdstuk is
onder andere bepaald hoe om te gaan met het gebruik en het bouwen voor thans nog
aanwezige functies die niet in overeenstemming zijn met het plan. Deze regels volgen uit de
artikelen 3.2.1 en 3.2.2. van het Besluit ruimtelijke ordening. In de slotbepaling is
aangegeven onder welke benaming de regels kunnen worden aangehaald: het
bestemmingsplan Koorndijk 10 in Tuitjenhorn van de gemeente Schagen.
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7.

Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1

Economische uitvoerbaarheid

Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met afdeling 6.2 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bevat regels voor het verhaal van exploitatiekosten. De
verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan (artikel 6.2, lid 1 Wro) bestaat alleen
ten aanzien van gronden waarop een in artikel 6.2.1 Bro aangewezen bouwplan is
voorgenomen en alleen voor zover het kostensoorten betreft die in artikelen 6.2.3 en 6.2.4
zijn aangewezen.
Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het
verhalen van kosten. Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en woonrijp maken
en kosten voor de planologische procedure. Daarnaast hebben gemeenten sturingsmogelijkheden, om in het geval van grondexploitatie door derden, diverse eisen en regels gesteld
kunnen worden.
Tussen de initiatiefnemer en de gemeente is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten
waarin de (financiële) afspraken over het plan worden vastgelegd, inclusief kostenverhaal.
Deze overeenkomst wordt aangemerkt als anterieure overeenkomst. Hiermee is het verhaal
van kosten van de grondexploitatie over in het plan begrepen gronden verzekerd en hoeft
geen exploitatieplan conform Wro te worden opgesteld.
In de overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer wordt ook bepaald dat eventuele
planschade voor rekening van de initiatiefnemer zal komen.

7.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Dit bestemmingsplan is opgezet conform de structuurbepalingen van de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen en de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen
en is daardoor gemakkelijk te lezen. Daardoor is ook de handhaafbaarheid gemakkelijk vorm
te geven: de regels zijn eenduidig zodat rechtsgelijkheid en -zekerheid zo groot mogelijk is.
Op basis van de Wro zijn belangrijke overgangsbepalingen en strafbepalingen wettelijk
vastgelegd waardoor op die manier de handhaafbaarheid vanuit dit bestemmingsplan goed
is geregeld.
7.2.1

Overleg belanghebbenden

Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage, zodat belanghebbenden de
mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen. Er is overleg geweest met
omwonenden en uit dit overleg is gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen het plan.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.
het plan:
het bestemmingsplan Koorndijk 10 Tuitjenhorn, van de gemeente Schagen;
2.
het bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand Plan
ID:NL.IMRO.0441.BPTHNKoorndijk 10-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.
archeologisch deskundige:
professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of
Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen;
7.
archeologisch onderzoek:
diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied,
uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
8.
archeologisch rapport:
in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep
gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan
worden getrokken over de aanwezigheid van archeologische waarden;
9.
archeologische waarden:
waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of
bewoningssporen van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis
voor de wetenschap of hun cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;
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10.
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
11.
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;
12.
beroeps- c.q. bedrijfsoppervlakte:
de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een beroeps- of
bedrijfsactiviteit aan huis;
13.
beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:
een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, genoemd in bijlage 1, dan wel een naar de aard of
invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een woonhuis wordt
uitgeoefend op een zodanige wijze dat:
a.
het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt;
b.
de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie
in overeenstemming is, waarbij:
• het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;
• het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de
bewoners van de woning;
• het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca;
• er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;
14.
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);
15.
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
16.
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
17.
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;
18.
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;
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19.
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
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;
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.
dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
25.
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
26.
gebruiksmogelijkheden:
de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende
bestemming te gebruiken;
27.
gevellijn:
de op de verbeelding als zodanig aangegeven bouwgrens;
28.
grondwaterpeil:
bovenste niveau van het water dat zich in de bodem bevindt;
29.
kap:
een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5° met het horizontale vlak;
30.
mantelzorg:
het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg aan een
ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak;
31.
meetverschil:
een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het
veld en een aangegeven bestemmings- of bouwgrens;
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32.
overkapping:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan
wel met ten hoogste één wand;
33.

peil:
a. indien op of in het land wordt gebouwd:
1. de hoogte van het afgewerkte omliggende terrein ter plaatse van het
bouwwerk met dien verstande dat, indien het bouwwerk zal worden
gebouwd op een nog onbebouwd perceel, deze hoogte ten hoogste 0,50 m
ligt boven of beneden de hoogte van de kruin van de weg waarop het perceel
wordt ontsloten, eventueel natuurlijk aanwezige reliëfverschillen buiten
beschouwing gelaten.

Indien de hoogte van het afgewerkte terrein niet aan alle zijden van het bouwwerk gelijk is,
wordt het peil gerekend:
vanaf het laagste punt van het omliggende afgewerkte terrein;
incidenteel aangebrachte en ondergeschikte ophogingen en verdiepingen buiten
beschouwing gelaten;
b. indien op of in het water wordt gebouwd:
1. het ter plaatse door het waterschap ten tijde van de eerste terinzagelegging
van het bestemmingsplan vastgestelde waterpeil;
34.
straat- en bebouwingsbeeld:
de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate van
samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding
tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding tussen de
bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen bebouwing die
ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;
35.
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;
36.
verkeersveiligheid:
de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer, die wordt bepaald door de
mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten)
en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de
gedragingen van verkeersdeelnemers;
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37.
voorbouwgrens:
de naar de weg gekeerde bouwgrens, met dien verstande dat, indien een bouwvlak gericht is
op meerdere wegen, de bouwgrens die door de ligging en/of de situatie ter plaatse als
voorbouwgrens moet worden aangemerkt;
38.
woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden;
39.
woonhuis:
een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm
als een eenheid beschouwd kan worden;
40.
woonsituatie:
de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om
die woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de
daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van
hinder.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:

Tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat
bouwperceel voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is;
2.2 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;
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3

Wonen - 3

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor:
1. een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
2. mantelzorg;
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woonhuizen;
met de daarbijbehorende:
c.
d.
e.
f.
g.
h.

tuinen en erven;
groenvoorzieningen;
openbare nutsvoorzieningen;
verkeer- en verblijfsvoorzieningen;
water;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde

3.2 Bouwregels
3.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;
c. de afstand van niet aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse
perceelsgrens zal ten minste 3,00 m bedragen, dan wel de bestaande afstand indien
deze minder is;
d. het aantal woningen zal 3 bedragen;
e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen,
dan wel de bestaande dakhelling indien deze meer respectievelijk minder is.
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3.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
zal niet meer bedragen dan:
1. 150 m², bij bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 500 m², dan wel
de bestaande oppervlakte indien deze meer is;
met dien verstande dat:
▪

▪

ten hoogste 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd, dan
wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is, met dien verstande
dat de oppervlakte van het bouwvlak niet in dit percentage is
begrepen;
de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen niet
meer dan 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw mag
bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is;

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen niet minder dan 1 m
achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
c. de goothoogte van aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 3,00 m
bedragen, dan wel ten hoogste de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer
van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waar aan wordt gebouwd, indien
deze meer is;
d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zal ten hoogste 5,00 m
bedragen, indien de aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden uitgevoerd met kap
zal de bouwhoogte ten hoogste 6,00 m bedragen;
f. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
3.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen,
met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar
de weg gekeerde gevel van het woonhuis ten hoogste 1,00 m mag bedragen;
b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste
5,00 m bedragen.
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3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit aan huis, zodanig dat de beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer
bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de
aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat deze oppervlakte
niet meer bedraagt dan 50 m²;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel tenzij het detailhandel
bij een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis betreft, in welk geval detailhandel is
toegestaan die als nevenactiviteit beperkt blijft tot de verkoop van producten die een
directe relatie hebben met het beroep of de bedrijfsactiviteit of producten die
binnen het beroep of de bedrijfsactiviteit vervaardigd worden;
3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 3.3 sub a in die zin dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt
ten behoeve van mantelzorg, mits:
1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een
indicatie van een bevoegde arts dan wel instelling beschikt;
2. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast;
3. het parkeren op eigen erf plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de
parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor
mantelzorg niet onevenredig toeneemt;
4. binnen 3 maanden na beëindiging van de mantelzorg de voorzieningen
worden verwijderd;
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Artikel 4

Waarde – Archeologie 4

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
•

het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2500 m² en dieper dan 0,50 m onder het
maaiveld, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door
de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
4.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in lid 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden
verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning voor het bouwen:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.
4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.3.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het
bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en), een
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;
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b.
c.
d.
e.

het rooien of vellen van houtopstanden;
de aanleg van verhardingen;
het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren
van drainage;
f. het in de grond brengen van voorwerpen;
g. het verrichten van graafwerkzaamheden;
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur.
4.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 4.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden
uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
d. niet dieper gaan dan 0,50 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan
2500 m² beslaan .
4.3.3 Voorwaarden

De in lid 4.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
4.3.4 Onderzoeksplicht

Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat door de aanvrager een rapport is
overgelegd waarin:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden
bewaard en/of gedocumenteerd.
4.3.5 Beoordelingscriteria

Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling
van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.
4.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien uit het in lid 4.3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord,
kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de
omgevingsvergunning:
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a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.
4.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming “Waarde –
Archeologie 4” geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch
onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

15

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 5

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6

Algemene bouwregels

6.1 Bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen,
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende
daken, alsmede erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons
en galerijen buiten beschouwing gelaten, mits:
•

de bouw- dan wel bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.

6.2 Maximale bouwhoogte van gebouwen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen,
worden plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen,
buiten beschouwing gelaten, mits:
a. de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het dakvlak
bedraagt;
c. de verhoging leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale
(bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt.
6.3

Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een bouwwerk
wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het
onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt
voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van
de normen die zijn opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van
eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
6.4

Afwijkingsbevoegdheid

Het bepaalde in 6.3 is niet van toepassing indien:
a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit; of
b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;
c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door
dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

17

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter
plaatse en met inachtneming van het bepaald in de ‘Nota Parkeernormen Schagen 2016’,
met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
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Artikel 7

Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk
gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen,
grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;
c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.
7.1 Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een bouwwerk
wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het
onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt
voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van
het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele
wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
7.2 Afwijkingsbevoegdheid
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.1 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.
7.3 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel
laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist en
aangelegd op grond van artikel 6.3 of 7.1 niet in stand wordt gelaten.
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Hoofdstuk 4 Overgang- en slotregels
Artikel 8

Overgangsrecht

8.1 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 lid a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het lid
a met maximaal 10%.
c. Lid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan .
8.2 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 id a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in lid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Lid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Artikel 9

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
“Regels van het bestemmingsplan Koorndijk 10 Tuitjenhorn “
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inleiding
Aan de Koorndijk in Tuitjenhorn, bevindt zich naast
perceelnummer 10 een stukje open weiland in het
bebouwingslint. Een klein deel van het weilandje is
verhard, de rest bestaat uit grasland en bossages
langs de randen.
Het plangebied is gelegen aan het bebouwingslint
met diverse woningen dat loopt van Tuitjenhorn
naar Kalverdijk en is gesitueerd aan de rand van dit
historische lintdorp. Het plan is om op dit weiland
twee nieuwe woningen te realiseren.
Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de nieuwe
woningen zorgvuldig in te passen in het plangebied.
Door nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten
sluiten bij de kernkwaliteiten van het landschap
wordt de identiteit van de plek behouden of
versterkt.

beeldkwaliteit wordt hierna verder uitgewerkt.
In het beeldkwaliteitsplan zijn duidelijke keuzes
gemaakt om een hoogwaardige ontwikkeling
van het plangebied te waarborgen. De kwaliteit
van het plangebied wordt bepaald door enerzijds
de ruimtelijke en stedenbouwkundige opzet en
anderzijds door de architectonische kwaliteit van de
bebouwing. In het plan wordt rekening gehouden
met de ontwikkelingsgeschiedenis en de kwaliteiten
van het landschap.
De in het beeldkwaliteitsplan opgenomen randvoorwaarden geven richting aan de verdere
uitwerking van het plan. De bouwinitiatieven
in het plangebied worden getoetst aan dit
beeldkwaliteitsplan.

In dit rapport is als eerste een analyse van
het plangebied en zijn omgeving opgenomen.
Vervolgens wordt een model voor de herinrichting
van het plangebied geschetst. De gewenste
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Luchtfoto huidige situatie, bron Google Earth

Luchtfoto huidige situatie, bron Google Earth
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cultuurhistorie
Ontwikkeling van het landschap
Het plangebied ligt in het Oude Zeekleigebied van
West-Friesland. In dit gebied heeft de zee een
belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van het
landschap. Na de vorming van de ondergrond en
de daarop aanwezige natuur, heeft de mens het
landschap in gebruik genomen en in grote mate
gevormd. In de 11e en 12e eeuw ging men zich meer
structureel beschermen tegen het water en werd
het gebied omdijkt. Dijken werden aaneengesloten
tot de uiteindelijke Westfriese Omringdijk, die aan
het begin van de 13e eeuw gereed was.

verloop. Het gebied is vrij nat, met veel sloten en
kleine poldertjes die zijn omgeven door ringsloten.’
(Gemeente Harenkarspel, 2011). Te zien op de
kaart van omstreeks 1900 is dat het plangebied aan
de rand van het lintdorp Kalverdijk is gelegen.
Door ruilverkavelingen is de oorspronkelijke
structuur van het landschap ingrijpend veranderd.

‘Door het blijvende gevaar van overstromingen
bleef de bewoning geconcentreerd op de hoger
gelegen delen in de vorm van streekdorpen en
linten. Vanuit de linten werd het omliggende gebied
ontgonnen. Nadat het water verder teruggedrongen
werd, werd het tussenliggende gebied in gebruik
genomen als landbouwgrond. De landbouwgronden
werden ontsloten door een fijnmazige structuur van
vaarwegen.’ (Gemeente Harenkarspel, 2009)
Rond 1900 kenmerkte dit landschap zich door de
openheid, met alleen beplanting rond de dorpen en
boerderijen. Het patroon van wegen en waterwegen
bestaat uit een fijnmazige structuur. ‘De ontsluiting
van het gebied kent, met uitzondering van enkele
wegen die polders ontsluiten, een kronkelig
Topografische kaart, omstreeks 1900
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De fijnmazige onregelmatige verkaveling is
vervangen door een rechthoekig en grootschaliger
patroon. Op de kaart van omstreeks 1960 is te zien
dat het landschap ten noorden van de Koorndijk
onder handen is genomen. Daarna is men verder
gegaan en is ook de polder ten zuiden van de
Koorndijk ruilverkaveld. Vele terpen zijn afgegraven,
sloten en vaarwegen zijn omgezet in verharde

wegen en er zijn nieuwe wegen aangelegd. Ook
zijn de dorpen in de loop der tijd uitgebreid.

Topografische kaart, omstreeks 1960

Tuitjenhorn is oorspronkelijk als dijkdorp ontstaan
doordat meerdere terpen met elkaar werden
verbonden. In de loop der tijd is de functie van de
aan de dijk liggende bebouwing getransformeerd
van lokale kleinschalige agrarische bedrijvigheid
naar wonen. Inmiddels is het dorp zo gegroeid dat
Kalverdijk aandoet als een uitloper van Tuitjenhorn.
Kalverdijk zelf is nog zeer goed herkenbaar als
lintdorp en heeft een sterkere binding met het
omliggende landschap doordat deze af en toe
zichtbaar is tussen de woningen en boerderijen
door.
De bebouwing is voornamelijk vrijstaand en
georiënteerd op de weg. De woningen staan iets
terug op ruime kavels, en worden door een voortuin
gescheiden van de weg. Zowel de nokrichting
van de hoofdgebouwen als van de bijgebouwen
varieert van haaks tot evenwijdig aan de weg. De
toegepaste materialen van de bebouwing is zeer
divers. Het kleurgebruik is meestal traditioneel en
ingetogen. De hoofdvorm van de gebouwen bestaat
voornamelijk uit één bouwlaag met kap.

Topografische kaart, omstreeks 2017
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het beeld van
de locatie
Het plangebied is gelegen tussen een oude
stolpboerderij met schuur in het oosten en een
woning van recente oorsprong aan de westzijde. De
kavel heeft een omvang van circa 4000 m2.
De kavel grenst aan het historische lintdorp
Kalverdijk, een lintdorp waarbij af en toe tussen
de woningen door het achterliggende landschap
zichtbaar is.
In het plangebied is momenteel geen bebouwing
aanwezig. De beplanting, sierheesters en kleine
boompjes langs de randen zijn niet karakteristiek
voor het landschap en in die zin ook niet waardevol.
De kavel is een halfomsloten ruimte binnen een
samengesteld bebouwingslint. De kavel grenst aan
zij- en achtertuinen van woningen aan de oost- en
westzijde. De noordzijde grenst aan een houtwal en
de zuidzijde aan de Koorndijk. Vanuit de Koorndijk
gezien is de (ietwat verrommelde) open ruimte
enigszins verstopt achter de sierheesters. Door de
houtwal aan de noordzijde van het perceel is er
geen zichtrelatie met het achterliggende landschap.

Zicht op plangebied met in de verte, rechts de stolpboerderij. (Foto: Google Streetview)

Het gebruik van het naastgelegen bedrijf op
Koorndijk 10 is beëindigd. Hierdoor is een
invulling met woningen binnen het plangebied
mede mogelijk.
Zicht op plangebied met rechts de naastgelegen schuur.
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Zicht op het plangebied dat wordt begrenst door de woonkavel aan de linkerzijde en de boerderij / achtertuinen aan de rechterkant. (Foto: Google Streetview)

Zicht op open ruimte van het plangebied, wordt belemmerd door sierheesters langs de rand.
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beeldkwaliteit
In de volgende paragrafen wordt de gewenste
inrichting van het plangebied verder omschreven
aan de hand van verschillende elementen. De exacte
vorm van de bebouwing, alsmede de erfindeling
zoals positie terrassen en haagbeplanting, zijn
nader te bepalen, maar dienen wel in lijn te zijn met
de uitgangspunten die in de volgende paragrafen
zijn opgesteld. De inrichtingsschets geeft een
hoofdstructuur. De inrichting dient aan te sluiten op
het karakter van de referentiebeelden.

Inrichtingsschets
De nieuwe woningen gaan deel uitmaken van het
bebouwingslint aan de Koorndijk-Kalverdijk. Het
worden twee unieke woningen, passend bij de
diverse woningen die in de afgelopen decennia
zijn bijgebouwd in het lint. De gebouwen worden
individueel en afwisselend, waarmee de uniciteit
wordt gewaarborgd.
De plek, aan de rand van het lintdorp Kalverdijk en
in een bebouwingsuitloop van het dorp Tuitjenhorn,
heeft een landelijke sfeer met af en toe een open
plek en meer ruimte tussen de woningen onderling
dan in het hart van de dorpen.
Door rooilijn van de huidige woningen in het
bebouwingslint is zeer divers. Van enkele meters,
tot circa 20 meter. De meeste woningen staan op
circa 7 meter van de Koorndijk. De woning ten
westen van het plangebied staat echter op bijna 20
meter van de weg af en de stolp ten oosten van het
plangebied staat bijna op de stoep. Uitgangspunt
voor de nieuwe woningen is dat de rooilijn aansluit
op de rooilijn van nummer 14. Hierdoor ontstaan
royale identieke voortuinen waarmee het contrast
tussen het historische karakter van de Kalverdijk en
het meer planmatige karakter van dit gedeelte van
de Koorndijk benadrukt wordt.
.
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De grootte en vorm van de aangeduide woningen
is indicatief. De nieuwe bebouwing sluit qua schaal
en maat aan bij de recentere burgerwoningen in het
lint. De Koorndijk vormt de basis voor de oriëntatie
van de woningen.
Groenelementen in de vorm van heesters, singels
en/of hagen dienen als erfafscheiding. Daarnaast
zorgt een aankleding van enkele solitaire bomen in
de voortuin voor een groen en landelijk beeld.
Bijgebouwen (vrijstaande overkappingen en
bijgebouwen) mogen binnen de hele kavel gebouwd
worden, mits het bijgebouw minimaal 1 meter
terug ligt ten opzichte van de voorgevellijn van het
hoofdgebouw.
Parkeren vindt plaats op eigen erf.

Schets mogelijke herontwikkeling
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Bebouwing
Het plan bestaat uit 2 nieuwe bouwkavels voor een
vrijstaande woning met een bijgebouw.
De nieuwe woningen zullen aansluiten bij het
karakter van de andere woningen langs de
Koorndijk en Kalverdijk. Deze zijn heel divers. Op
de pagina hiernaast zijn voorbeelden weergegeven
van deze woningen.
Uitgangspunten:
Functie:
- Wonen
Uitstraling:
- Voorzijde woning is gericht op de Koorndijk
- Gebouwen zijn individueel en afwisselend
Vorm woning:
- De hoofdmassa heeft een eenvoudige en
eenduidige vorm
- Eenlaags met kap
- Nokrichting hoofdvolume is haaks op de weg
- Kapvorm; zadeldak of mansardekap
- Op- en aanbouwen zijn ondergeschikt aan
de hoofdmassa of maken onderdeel uit van het
ontwerp
- De vormgegeving van het bijgebouw sluit aan op
de vormgeving van het woonhuis
- De goothoogte van een hoofdgebouw zal ten
hoogste 4,00 m bedragen
- De dakhelling van een hoofdgebouw zal ten
minste 30° en ten hoogste 60° bedragen

Materiaal en kleurgebruik:
- Materialen en kleuren zijn afgestemd op de
omgeving en/ of omringende bebouwing.
Landelijke en/ of traditionele kleuren.
- Gevels van overwegend hout en/of baksteen en
glas
- Dakbedekking met pannen (mat) en/ of riet
- Toepassing van eigentijds materiaal is mogelijk,
mits dit onder architectuur eigentijds en
duurzaam is
Detaillering:
- Representatieve uitstraling voorgevel
- Gevel vertoond samenhang en ritmiek
- Materialisatie van de gevel vertoont
samenhang in het grotere geheel met eventueel
onderscheid tussen voor- en andere gevels.
- De detaillering ondersteund de vormkarakteristiek
- De architectonische uitwerking en detaillering zijn
zorgvuldig, afwisselend en evenwichtig
- Elementen in de gevel zoals deuren en ramen in
een logische verhouding tot elkaar en de gevel als
geheel plaatsen
Erfafscheidingen:
- Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter
van de omgeving en van duurzame materialen
worden gemaakt

Referentiebeelden bestaande woningen aan de Koorndijk
/ Kalverdijk. Bron: Google Streetview
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Referentiebeelden bestaande woningen aan de Koorndijk
/ Kalverdijk. Bron: Google Streetview

Referentiebeelden mogelijke architectuur nieuw te bouwen woningen. Eenvoudige en eenduidige hoofdvorm, detaillering
ondersteund vormkarakteristiek, gevels vertonen samenhang en ritmiek. Traditionele of gedekte kleuren
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Verkeersontsluiting en verharding
De nieuwe woonkavels wordt vanaf de Koorndijk
ontsloten met een gezamenlijke oprit.
Het verhardingsmateriaal van het erf zal bestaan uit
gebakken klinkerbestrating, schelpen, grind of een
andere halfverharding passend bij het landelijke
karakter.
De bewoners zijn vrij in de keuze van de positie van
de terrassen. Parkeren vindt plaats op eigen terrein
met genoeg ruimte voor minimaal 2 auto’s.

Referentie, oprit van halfverharding
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Referentie, oprit van klinkerbestrating

Referentie, oprit van klinkerbestrating

Referentie, oprit van halfverharding

Referentie karrespoor als oprit
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Beplanting en erfafscheiding
Het zijn de tuinen en erven die voor opgaande
beplantingselementen moeten zorgen in het
landschap. Het contrast tussen de lintdorpen en
het open omliggende landschap wordt daarmee
versterkt.
De nieuwe woonkavels dragen met de beplanting
bij aan het groenbeeld. De woningen krijgen een
groene voortuin. Rondom de woningen liggen
ruime tuinen met veel ruimte voor bomen, heesters
en hagen. De erfbeplanting zorgt niet alleen voor
beschutting en aankleding van de percelen, maar
heeft ook een natuurfunctie voor vogels, insecten
en vleermuizen.
De erfafscheidingen bestaan uit een haag, een laag
transparant hekwerk of geen erfafscheiding. Voor
de bomen, hagen en heesters op de woonkavels,
wordt een gebiedseigen assortiment geadviseerd,
zoals esdoorn, els, es, beuk, kornoelje, hazelaar,
hoogstam-fruitbomen, iep, vlier, linde, noot,
populier, veldesdoorn, krent, meidoorn en wilg.

Referentiebeelden landelijke inrichting woonkavels
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Gegevens project:
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Koorndijk 10
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Tuitjenhorn
Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee
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 bebouwing 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 waterpeilverandering 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 (korte procedure):
Neemt door het plan de verharding toe met een hoeveelheid tussen 800 m2 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.
400 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 20180724-12-18404
Project: Bestemmingsplan Koorndijk 10 Tuitjenhorn
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 Koorndijk 10 Tuitjenhorn heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl
. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte
procedure worden gevolgd voor de watertoets.
Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer bellen
(072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.
Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.
LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces 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 waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. 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 post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Bestemmingsplan Koorndijk 10 Tuitjenhorn in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op
basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er

een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.
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

Bureau Aandacht Natuur

Quickscan Wet Natuurbescherming ontwikkeling
woningbouw Koorndijk 10-14 Tuitjenhorn
Bureau Aandacht Natuur, Merijn Volkers
10-07-2018 te Hippolytushoef

Inleiding
Aan de Koorndijk, tussen de nummers 10 en 14 te Tuitjenhorn bestaat het voornemen om op de
betreffende kavel een twee woonhuizen te realiseren. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen,
is op de locatie een inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of
aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming of het provinciaal ruimtelijk
natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen, is op 2 juli 2018 door Merijn Volkers
van Bureau Aandacht Natuur een veldbezoek gebracht aan de projectlocatie. De locatie is overdag
bezocht en is bedoeld om inzicht te krijgen in het voorkomen of mogelijk voorkomen van binnen de Wet
Natuurbescherming beschermde planten- en diersoorten.

Plangebied
De projectlocatie bestaat uit een voormalige akkerbouw/bloembollenperceel naast de woning tussen de
erven aan de Koorndijk 10 en 14 te Tuitjenhorn. Het perceel bestaat momenteel uit een graslandvegetatie omringd door tuiden en windsingels. Aan de wegzijde is een smalle bosschagestrook met een
rij, nog relatief jonge, gouden regens aanwezig. Achter de bosschagestrook bevindt zich een pad van
stelconplaten. De verdere opgaande beplanting rondom het perceel maakt geen onderdeel uit van de
projectlocatie en staan op aanpalende percelen.
Met de herinrichting van het plangebied wordt de begroeiing aan de wegzijde verwijderd en zal het
grasland worden bebouwd met twee solitaire woningen met een ruime tuin/erf.

Figuur 1. Foto van de te bebouwen locatie
Slingerweg 85 - 1777 AG Hippolytushoef
aandachtnatuur@kpnmail.nl - 0227-595576 - 06-24818383
www.aandachtnatuur.nl
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Aangezien met de herinrichting woningbouw wordt gerealiseerd en de huidige terreintypen zullen
verdwijnen, heeft een ecologische inspectie plaatsgevonden. De inspectie heeft zich hoofdzakelijk
gericht op het onderdeel soortbescherming binnen de Wet Natuurbescherming. De betreffende locatie
ligt binnen de bebouwde kom (Boswet), waardoor van beschermde houtopstanden geen sprake is.
Vanwege de ligging in Tuitjenhorn en de particuliere eigendomssituatie, is er geen sprake van een
aanwijzing als Natura 2000 gebied, Natuurnetwerk Nederland, een natuurverbinding of de ligging in een
weidevogelleefgebied.
Resultaten
Tijdens het veldonderzoek zijn geen (strikt) beschermde soorten waargenomen.
Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen of te verwachten. Het perceel
bevat een graslandvegetatie van matig voedselrijke grond met soorten als gewone paardenbloem,
kruipende boterbloem, ridderzuring, havikskruid, zachte ooievaarsbek en smalle weegbree. De
bosschagestrook langs de weg bestaat uit een verwilderde haag van sneeuwbes, liguster, egelantier,
vlier en opslag van braam, veldesdoorn en de aanplant van een rij gouden regens. In de ondergroei zijn
naast genoemde soorten grote brandnetel, kleefkruid en geel nagelkruid aanwezig. Beschermde
plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden gezien het beheer en gebruik van het grasland en de
haag ook niet verwacht. Daarbij kan aan de hand van de huidige verspreidingsgegevens het voorkomen
van beschermde plantensoorten in de directe omgeving van Tuitjenhorn eveneens worden uitgesloten
(FLORON/NDFF, 2017).
Met betrekking tot vogels vormen het graslandperceel en de bosschagestrook nauwelijks geschikt
broedgebied. Gezien de compactheid van de bosschagestrook langs de openbare weg is het mogelijk
dat enkele algemene (zang)vogelsoorten zoals merel, winterkoning en heggemus hier broeden. In de
aangrenzende singels en siertuinen is het aannemelijk dat er eveneens aantal algemene vogelsoorten
kunnen broeden. Binnen de projectlocatie zijn er verder geen aanwijzingen gevonden die wijzen op de
aanwezigheid van vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats. In de te
verwijderen bosschagestrook en gouden regens zijn geen potentieel geschikte nesten of nestholten van
roofvogels of uilen aangetroffen.
Binnen het plangebied zijn er geen zoogdieren of sporen daarvan waargenomen. Verwacht wordt dat
het plangebied het leefgebied vormt voor een aantal algemeen voorkomende zoogdieren zoals
huisspitsmuis en/of egel. Voor deze soorten geldt binnen de Wet Natuurbescherming een vrijstelling
m.b.t. ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer. Verder kan worden verwacht dat het plangebied
onderdeel uitmaakt van een het leefgebied van strikt beschermde vleermuizen. Het is hierbij mogelijk
dat soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en/of laatvlieger gebruik maken van het
terrein als foerageergebied. Potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn
niet aanwezig binnen het plangebied. In de te verwijderen opgaande beplanting zijn geen (geschikte)
boomholtes aangetroffen die gebruikt kunnen worden als vaste rust- en verblijfplaats door vleermuizen.
De bosschagestrook aan de voorzijde is qua omvang (hoogte) beperkt en vormt geen doorlopende
groenstructuur met andere bomenrijen of singels in de straat, waardoor er geen sprake zal zijn van een
eventuele vliegroute van vleermuizen. De singel aan de achterzijde van het perceel is niet onderhevig
aan de plannen, waardoor niet wordt verwacht dat een eventuele vliegroute of belangrijk
foerageergebied voor vleermuizen wordt verstoord door de realisatie van twee nieuwe woningen.
Andere beschermde zoogdiersoorten worden gezien de ligging en de aard van het terrein niet verwacht.
Andere beschermde soorten dan hierboven genoemd zijn niet aangetroffen op de projectlocatie. Binnen
de projectlocatie zijn geen waterelementen aanwezig. Vanuit vijvers en andere waterelementen in de
directe omgeving is het mogelijk dat enkele algemeen voorkomende amfibieën zoals gewone pad en
bruine kikker het projectgebied gebruiken als landhabitat. Voor deze soorten geldt binnen de Wet
Natuurbescherming een vrijstelling m.b.t. ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer. Strikt beschermde
amfibieën komen, met uitzondering van rugstreeppad, niet voor in dit deel van Noord-Holland en worden
dan ook niet verwacht binnen de projectlocatie. Met betrekking tot rugstreeppad ontbreekt geschikt
leefgebied op en rond het perceel en wordt dan ook niet verwacht binnen het projectgebied.
Slingerweg 85 - 1777 AG Hippolytushoef
aandachtnatuur@kpnmail.nl - 0227-595576 - 06-24818383
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Overige beschermde soorten (vissen, reptielen, libellen, vlinders, kevers en andere ongewervelde)
worden op grond van de huidige verspreidingsgegevens en habitatvoorkeuren eveneens niet verwacht.
Conclusies en advies
Met betrekking tot de aanwezige flora zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen binnen het
plangebied. Gezien de aanwezige begroeiing en terreintypen, wordt niet verwacht dat beschermde
plantensoorten aanwezig zijn binnen het plangebied. Een ontheffingsaanvraag of nader onderzoek naar
beschermde plantensoorten in het kader van de Wet Natuurbescherming is dan ook niet aan de orde.
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 broedseizoen1 uitgevoerd mogen
worden.
Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn 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 ontwikkeling van het projectgebied wordt dan ook niet verwacht dat
nesten of het leefgebied van vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats
worden verstoord. Een nader onderzoek of een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming
ten aanzien van jaarrond beschermde vogelsoorten is dan ook niet aan de orde.
Met uitzondering van vleermuizen worden uitsluitend algemeen voorkomende beschermde zoogdiersoorten verwacht binnen de planlocatie. Van potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen van
vleermuizen op de projectlocatie is geen sprake. Aanwezige lijnvormige structuren van en naar andere
(groen)gebieden in de omgeving worden met de voorgenomen inrichting niet verstoord of onderbroken,
waardoor een mogelijke verstoring van vliegroutes van vleermuizen niet aan de orde is. Uiteraard is het
mogelijk dat het grasland perceel deel uitmaakt van het foerageergebied van vleermuizen. Gezien de
ligging ten opzichte van andere groenelementen in de omgeving en de relatief kleine ingreep, wordt niet
verwacht dat belangrijke foerageergebied van vleermuizen verloren gaat. Met de voorgenomen
bebouwing van het perceel wordt dan ook niet verwacht dat er negatieve effecten optreden met
betrekking tot vleermuizen. Een ontheffing of nader onderzoek naar vleermuizen is niet noodzakelijk
Met uitzondering van enkele algemeen voorkomende soorten, waarvoor binnen de Wet
Natuurbescherming een vrijstelling geldt m.b.t. ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer, wordt niet
verwacht dat andere beschermde soorten voorkomen op de betreffende locatie. Nader onderzoek of de
aanvraag van een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming met betrekking tot overige
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 ontheffing aan te vragen voor deze soort(en).

1

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.
Slingerweg 85 - 1777 AG Hippolytushoef
aandachtnatuur@kpnmail.nl - 0227-595576 - 06-24818383
www.aandachtnatuur.nl

Bureau Aandacht Natuur

Tot slot
Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Uit de ecologische
inventarisatie is naar voren gekomen dat aanvullend onderzoek in het kader van de Wet
Natuurbescherming of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. Met inachtneming van
het broedseizoen van vogels is een ontheffing van de Wet Natuurbescherming op voorhand niet nodig.
Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats
en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming
nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale
Omgevingsverordening.
Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid van
het ruimtelijke plan niet in de weg staat.

Slingerweg 85 - 1777 AG Hippolytushoef
aandachtnatuur@kpnmail.nl - 0227-595576 - 06-24818383
www.aandachtnatuur.nl
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1.

INLEIDING

1.1.

Algemeen
In opdracht van V.O.F. J.C. Schuit en M.T. Kroon is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Koorndijk 12 te Tuitjenhorn.
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de geplande eigendomsoverdracht
van en bouwaanvraag voor het perceel.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwaliteit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en
2018”.
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activiteiten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond
wordt onderzocht.

1.2.

Opbouw
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
 vooronderzoek
 onderzoeksprogramma
 bodemgegevens
 metingen en chemische analyses
 samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,
conclusies en aanbevelingen

(hoofdstuk 2);
(hoofdstuk 3);
(hoofdstuk 4);
(hoofdstuk 5);
(hoofdstuk 6).

2.

VOORONDERZOEK

2.1.

Algemeen
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725).
In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het
terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting.
Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydrologie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaalbeeld worden gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografische besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek, de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en
de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.
De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën:
o ligging en omgeving locatie (paragraaf 2.2)
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3)
o belendende percelen (2.4)
o bodemonderzoek (2.5)
o bodemkwaliteitskaart (2.6)
o toekomstig gebruik (2.7)
o financieel/juridisch (2.8)
o bodemopbouw en geohydrologie (2.9)
o onderzoekshypothese (2.10)
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Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd:
 locatie-inspectie (d.d. 30 juli 2018);
 informatie opdrachtgever;
 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;
 internetsite bodeminformatie (www.bodemloket.nl);
 Luchtfoto Google Earth;
 Grondwaterkaart van Nederland;
 Topografische Atlas van Nederland (2002);
 www.topotijdreis.nl (historisch kaartmateriaal van ca. 1815 tot heden);
 kadastralekaart.
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is de internetsite van het bodemloket geraadpleegd en
zijn de beschikbare gegevens opgevraagd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord. Tevens is door Klijn Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd waarbij onder
andere is gelet op verdachte plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest op of in de bodem, asbestbeschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.
2.2.

Ligging en omgeving locatie
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de oostzijde van de bebouwde kom van Tuitjenhorn.
Aan de westzijde is de bebouwde kom van Harenkarspel gelegen. In de omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich voornamelijk woningen (bebouwd gebied).
De onderzoekslocatie ligt aan de Koorndijk 12 te Tuitjenhorn en is kadastraal bekend als Gemeente Harenkarspel, sectie I, nr. 4802.
In figuur 1 is een luchtfoto te zien van de onderzoekslocatie en directe omgeving.
Figuur 1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving

Onderzoekslocatie

Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving verwijzen wij naar de tekening in
bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijlage 5.

5
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Historisch en huidig gebruik
De gehele locatie aan de Koorndijk 12 te Tuitjenhorn heeft een oppervlakte van circa 4.160 m².
Het terrein is momenteel onbebouwd. Niet exact bekend is of op het in het verleden bebouwing
aanwezig is geweest. Op oud kaartmateriaal staan in de nabijheid van onderhavige locatie wel
bouwwerken. Vanaf midden jaren 1950 is in elk geval geen bebouwing te zien. Het perceel
heeft voorzover bekend vanaf de jaren 50 een agrarische functie (weiland).
Uit gegevens verkregen van de opdrachtgever, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord en de internetsite van het bodemloket is gebleken dat over de aanwezigheid van onderof bovengrondse opslagtanks of in het verleden uitgevoerde dempingen geen gegevens bekend
zijn. Tevens is niet bekend of op de onderzoekslocatie in het verleden een bodemonderzoek is
uitgevoerd. Op de locatie is, voor zover bekend, geen sprake van (voormalige) puntbronnen en
zijn er geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde verdachte (bodembedreigende) activiteiten op het perceel die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kunnen hebben beïnvloed.

2.4.

Belendende percelen en omgeving onderzoekslocatie
De directe omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit:
- Noordzijde:
weiland
- Oostzijde:
woning
- Zuidzijde:
openbare weg (Koorndijk)
- Westzijde:
woning
Vooralsnog wordt niet verwacht dat de activiteiten van de belendende percelen een nadelige
invloed hebben gehad op de bodemkwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie.

2.5.

Bodemonderzoek
Op het naastgelegen perceel, Koorndijk 14 is in februari 1996 door BLGG een verkennend
bodemonderzoek, met kenmerk 75115, uitgevoerd. Uit de resultaten is gebleken dat de locatie
voldoende is onderzocht. Van onderhavige onderzoekslocatie zijn geen onderzoeksgegevens
bekend.

2.6.

Bodemkwaliteitskaart
Uit gemeentelijke informatie is gebleken dat de bovengenoemde locatie binnen zone B5 (recente bebouwing en buitengebied klei) van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart ligt. In deze
zone worden in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen, PAK en
EOX aangetroffen.

2.7.

Toekomstig gebruik van het terrein
De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gewijzigd. Het voornemen is om ter plaatse van de locatie nieuwbouw te realiseren.

2.8.

Financieel/juridisch
Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem
verontreinigd is geraakt.
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Regionale opbouw en geohydrologie
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: regionale bodemopbouw

diepte
m-mv

0 – 20
20 - 35
35 - 50
50 - 105
105 - 115
115 - 240
< 240

doorlatendheid

formatie

Slecht
Matig
Matig
matig/goed
matig/goed
goed
goed

Westland Formatie, klei
formatie van Twente, Kreftenheye, Eem, lemig fijn tot grof zand
formatie van Eem, Drente, klei en fijn slibrijk zand
formatie van Drente, Urk, Streksel, Enschede, matig fijn grof zand
formatie van Enschede, klei en fijn slibrijk zand
formatie van Harderwijk, matig fijn tot zeer grof zand
formatie van Harderwijk, Maassluis, Oosterhout, klei en fijn slibhoudend
zand

Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt op ca. 0,6 m- NAP.
Bodemopbouw
Voor de bodemopbouw in Tuitjenhorn is gekeken naar de Geologische Kaart van Nederland,
Alkmaar West. Deze kaart geeft een beeld van de aan en nabij het maaiveld liggende holocene
afzettingen (Westland Formatie). De Westland Formatie ter plaatse wordt gevormd door de
Afzettingen van Calais, bestaande uit marien (fijn) zand en klei. Deze afzettingen hebben een
maximale dikte van 40 meter. Onder de Afzettingen van Calais liggen matig grove tot uiterst
grove zanden behorende tot de Formatie van Twente (fluvioperiglaciale afzettingen) en de
Formatie van Kreftenheye (fluviatiele zanden). In het bebouwde deel zal de bovengrond bijna
overal bestaan uit zandige (ophoog)lagen van verschillende dikten. De oorspronkelijke bodemopbouw is hier vrijwel overal verstoord door menselijk handelen. In het landelijk gedeelte liggen de Afzettingen van Calais nog grotendeels aan het oppervlak.
Geohydrologie
Uit de grondwaterkaart van Alkmaar 19 west, 19 oost, 20A (Dienst Grondwaterverkenning
TNO, 1979) kan een stromingsrichting voor het eerste watervoerende pakket in zuidelijke richting worden afgeleid (richting de zuidelijke Polder Heerhugowaard en de Schermer). Op basis
van het jaarlijkse neerslagoverschot zal de stromingsrichting veelal richting open water zijn. De
geohydrologische situatie bestaat uit een deklaag van ongeveer 20 meter dik (fijn zand en klei),
waaronder het eerste watervoerend pakket. Er is geen scheidende laag aanwezig tussen het eerste en het tweede watervoerende pakket.
2.10.

Onderzoekshypothese
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opgesteld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging op de te onderzoeken locatie.
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “niet-verdacht” ten aanzien van
bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem
niet verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de achtergrondwaarde (grond) en/of de
streefwaarde (grondwater).
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “onverdacht” uitgevoerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.
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ONDERZOEKSPROGRAMMA
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) voor een onverdachte locatie (ONV-NL). Volgens de NEN 5740 wordt de
eerdergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond en/of het freatisch grondwater geen
concentraties van onderzochte parameters worden aangetroffen boven de achtergrond- of
streefwaarden.
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij
Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut.
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses
(deel-)locatie

oppervlakte
m2

monsternamepunten1)

nieuwbouw/transactie

4.160

11 boringen tot 0,5 m-mv
3 boringen tot 2,0 m-mv
1 boring met peilbuis

Chemische analyses
grond2)
grondwater3)
2 x NEN-bovengrond
1 x NEN-ondergrond

1 x NEN-grondwater

1)

m-mv = meter minus maaiveld
NEN-grond = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn); PCB’s; minerale olie (GC); PAK -VROM
3) NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn); vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen,
xylenen, naftaleen en styreen) ; minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen
2)

De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven.
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaboratorium van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens
NEN-EN-ISO 17025.

4.

BODEMGEGEVENS

4.1.

Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen
Ten behoeve van het onderzoek is op 30 juli 2018 een veldonderzoek uitgevoerd door J.A. Post
(erkend monsternemer volgens certificaat K44009). Het opgeboorde materiaal is in het veld
beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De
bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5742 en/of NEN5743.
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een
met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De
grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontreiniging.
Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd
dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest kan
worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaamheden op
of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht materiaal is geconstateerd. Ook zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen duiden
op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2.
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Samenstelling grondmengmonsters
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselecteerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangspunt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters,
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft.
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3.
Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters
Grond(meng)monster

Samengesteld uit boringen

Diepte (m-mv)

Opmerking

MM1
MM2
MM3

1+4+10+11+12+13+14+15
2+3+5+6+7+8+9
1
2+3+4

0,0-0,5
0,0-0,5
0,5-1,5
1,0-1,5

-

5.

RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES

5.1.

Meetgegevens grondwater
Voordat de peilbuis is bemonsterd, is de waterstand in de peilbuis gemeten. Tevens zijn het
elektrisch geleidingsvermogen (EC), troebelheid (NTU) en de zuurgraad (pH) van het water
bepaald. De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en geconserveerd. De bemonstering heeft plaatsgevonden conform de NEN5744. De resultaten van
de metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername is op 6 augustus 2018 uitgevoerd door J.A. Post (erkend monsternemer volgens certificaat K44009).
Tabel 4: Meetgegevens grondwater
Peilbuis

01

Filterdiepte

Waterstand

Monster

m-mv

m-mv

be-/onbelucht

2,0-3,0

1,38

onbelucht

Toestroming

Afgepompt
liter

Troebelheid
NTU

elektrisch
geleidingsvermogen
µS/cm

zuurgraad
(pH)

goed

5,8

8,24

1230

6,8

De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.
De meetresultaten van het grondwater hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het
onderzoeksprogramma.
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Toetsingskader
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische analyseresultaten van de grond en het grondwater getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). Ten behoeve van deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de
begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarde.
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond'
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden
geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde
(S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is
van een aantoonbare verontreiniging.
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft, in
ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval
van ernstige bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100
m3 bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook
geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:
Index = (GSSD - AW) / (I - AW). Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1
ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en
0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een
index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt (overschrijding voormalige tussenwaarde).
Afhankelijk van de specifieke situatie kan dit aanleiding geven voor het uitsplitsen van een
mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan
de ernst en spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organische stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden.
Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige interventiewaarden.
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Analyseresultaten
In bijlage 4 zijn de toetsingstabellen opgenomen met alle analyseresultaten, de omgerekende
analyseresultaten (GSSD) en de bijbehorende toetsingsresultaten (waarden kleiner dan de detectielimiet zijn niet omgerekend). In de tabellen 5 en 6 wordt een samenvatting weergegeven
van de toetsingsresultaten van respectievelijk grond en grondwater. De analyserapporten zijn
opgenomen in bijlage 3.
Tabel 5: Analyseresultaten en toetsing van grond(meng)monsters gemeten groter dan de achtergrondwaarde
(gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld)
MM1 (0,0-0,5 m-mv)
Samenstelling:
1+4+10+11+12+13+14+15

MM2 (0,0-0,5 m-mv)
Samenstelling:
2+3+5+6+7+8+9
MM3 (0,5-1,5 m-mv)
Samenstelling:
1+2+3+4
AW
I
GSSD
T-index
Toets oordeel
Index < 0
0 < Index < 0,5
0,5 < Index < 1
Index > 1
NEN-pakket

Parameters

Resultaat

GSSD

AW

I

T index

Toets oordeel

Kwik (Hg)
Lood (Pb)
PAK som 10
overige parameters NEN-pakket

0,18
47

0,2
54,2
5,08
-

0,15
50
1,5
-

36
530
40
-

0,0014
0,0088
0,093
-

> AW en <= T
> AW en <= T
> AW en <= T
<AW

0,15
1,5
-

36
40
-

0,0025
0,023
-

> AW en <= T
> AW en <= T
<AW

-

-

-

<AW

-

Kwik (Hg)
PAK som 10
overige parameters NEN-pakket

0,23
-

0,24
2,38
-

parameters NEN-pakket

-

-

Achtergrondwaarde
Interventiewaarde
Gestandaardiseerde meetwaarde
Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Achtergrondwaarde en Interventiewaarde
Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
GStandaard < AW
GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
GStandaard ligt tussen de oude T en I
I overschreden
Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden
Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn); PCB’s; minerale olie (GC); PAK som 10

Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grondwatermonster gemeten groter dan de streefwaarde (gehalten in µg/l,
tenzij anders vermeld)
Peilbuis 1
Filterstelling: 2,0-3,0 m-mv

SW
I
GSSD
T-index
Toets oordeel
Index < 0
0 < Index < 0,5
0,5 < Index < 1
Index > 1
NEN-pakket

Parameters

Resultaat GSSD

SW

I

T index

Toets oordeel

Naftaleen
overige parameters NEN-pakket

0,029
-

0,01
-

70
-

0
-

> SW en <= T
<SW

0,029
-

Streefwaarde
Interventiewaarde
Gestandaardiseerde meetwaarde
Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
GStandaard < SW
GStandaard ligt tussen de SW en de oude T
GStandaard ligt tussen de oude T en I
I overschreden
Geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden
zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn); vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen,
xylenen, naftaleen en styreen) ; minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen
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Toelichting analyseresultaten
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt
worden toegelicht:
Grond
Zintuiglijk zijn geen verontreinigingen waargenomen.
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM1), ten opzichte van de achtergrondwaarde, verhoogde gehalten aan kwik, lood en PAK aangetoond.
Analytisch zijn in het mengmonster van de bovengrond (MM2), ten opzichte van de achtergrondwaarde, verhoogde gehalten aan kwik en PAK aangetoond.
Analytisch zijn in MM3, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrondwaarde, geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten aangetoond.
De licht verhoogde gehalten met zware metalen en PAK hangen vermoedelijk samen met het
langdurig menselijk gebruik van het terrein. In de bebouwde omgeving worden regelmatig dergelijke gehalten aangetroffen.
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen.
Grondwater
Analytisch is in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde,
een verhoogd gehalte aan naftaleen aangetoond.
De oorzaak van het licht verhoogde gehalte aan naftaleen is niet exact aan te geven. In het laboratorium worden vaker, ook bij geheel onverdachte locaties, dergelijke gehalten aangetoond.
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke
bodemtype.
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6.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

6.1.

Samenvatting
In opdracht van V.O.F. J.C. Schuit en M.T. Kroon is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Koorndijk 12 te Tuitjenhorn. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door
middel van de bemonstering en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld.
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen:
 Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen waargenomen;
 Op basis van de historie van het perceel en het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd dat onderhavige locatie als een niet verdachte locatie voor de aanwezigheid van asbest
kan worden beschouwd. Deze conclusie wordt bevestigd doordat tijdens de boorwerkzaamheden op of in de bodem op basis van zintuiglijke waarnemingen geen asbestverdacht materiaal is geconstateerd;
 Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan kwik, lood en PAK geconstateerd;
 Analytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten met de onderzochte componenten
geconstateerd;
 Analytisch is in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan naftaleen geconstateerd.

6.2.

Conclusies en aanbevelingen
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie
opgestelde hypothese “niet verdachte locatie”, formeel gezien niet juist is. Er zijn immers op de
locatie enkele licht verhoogde gehalten aangetroffen.
De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder de indexwaarde van 0,5 en/of interventiewaarde en vormen géén aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek.
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen
belemmeringen ten aanzien van het gebruik van en de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het terrein.
Asbest
Op basis van de historie van het perceel, de uitgevoerde maaiveldinspectie en de zintuiglijke
waarnemingen tijdens de boorwerkzaamheden -waarbij geen asbestverdachte materialen zijn
aangetroffen- is het aannemelijk dat er geen sprake is van een verontreiniging van de bodem
met asbest. Indien hierover echter meer zekerheid is gewenst, wordt geadviseerd een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5707 of NEN 5897 uit te laten voeren.
Hergebruik van grond
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond, bij eventuele ontgravingswerkzaamheden, naar verwachting zonder beperkingen kan worden hergebruikt. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan de Regeling en het Besluit Bodemkwaliteit betreft; het uitgevoerde onderzoek betreft immers geen partijkeuring conform BRL SIKB
1000, protocol 1001.
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Slotopmerking
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve monsters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit
voort kan vloeien.
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de
locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid
betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens.
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.

Bijlage 1: Ligging van de locatie en kadastrale kaart

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 18KL336

1878
2977

2978

2979

14

4802

4946

2130

35
10
0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 30 juli 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

HARENKARSPEL
I
4802

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: 18KL336

0m

125 m

625 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object HARENKARSPEL I 4802
Kalverdijkerlaantje 40, TUITJENHORN
CC-BY Kadaster.

Schaal 1: 12500

Bijlage 2: Boorprofielen en legenda
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uf = uit erst fijn (63-105 um )
zf = zeer fijn (105-150 um )
m f = m at ig fijn (150-210 um )
m g = m at ig grof (210-300 um )
zg = zeer grof (300-420 um )
ug = uit erst grof (420-2000 um )
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GRAD ATIE GRIN D

Bodem vreem de best andsdelen aanwezig

f = fijn (2-5.6 m m )
m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
zg = zeer grof (16-63 m m )

Wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = Phot o Ionisat ie Det ect or
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Bijlage 3: Analyserapporten
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Opdracht 785279 Bodem / Eluaat
Monsternr. Monstername

Monsteromschrijving

640372
640381
640389

MM1, 01: 0-50, 04: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

30.07.2018
30.07.2018
30.07.2018

MM2, 02: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50
MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 100-150, 03: 100-150, 04: 100-150

Eenheid

640372

640381

640389

MM1, 01: 0-50, 04: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50,
12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

MM2, 02: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50,
07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50

MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 100-150,
03: 100-150, 04: 100-150

-- ++
-86,6
-<5,0

-- ++
-71,1
-<5,0

-- 24

-- 19

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-11404281-NL-P2

Algemene monstervoorbehandeling
S Droge stof

%

S IJzer (Fe2O3)
Fracties (sedigraaf)

% Ds

-- ++
-86,9
-<5,0

S Fractie < 2 µm
Klassiek Chemische Analyses

% Ds

-- 19

S

Voorbehandeling conform AS3000

x)

-3,3

x)

-1,7

x)

% Ds
S Organische stof
Voorbehandeling metalen analyse

-4,7

S Koningswater ontsluiting
Metalen (AS3000)

-- ++

-- ++

-- ++

-- 28
-0,27
--7,0
-- 15
-0,23
-- 21
-<1,5
-- 17
-- 54

--<20
-<0,20
--6,3
-<5,0
-<0,05
--<10
-<1,5
-- 14
-- 30

S Barium (Ba)

mg/kg Ds

S Cadmium (Cd)

mg/kg Ds

S Kobalt (Co)

mg/kg Ds

S Koper (Cu)

mg/kg Ds

S Kwik (Hg)

mg/kg Ds

S Lood (Pb)

mg/kg Ds

S Molybdeen (Mo)

mg/kg Ds

S Nikkel (Ni)

mg/kg Ds

S Zink (Zn)
PAK (AS3000)

mg/kg Ds

-- 29
-0,30
--7,3
-- 17
-0,18
-- 47
-<1,5
-- 18
-- 63

S Anthraceen

mg/kg Ds

-0,098

-<0,050

-<0,050

S Benzo(a)anthraceen

mg/kg Ds
mg/kg Ds

S Benzo(ghi)peryleen

mg/kg Ds

S Benzo(k)fluorantheen

mg/kg Ds

S Chryseen

mg/kg Ds

S Fenanthreen

mg/kg Ds

S Fluorantheen

mg/kg Ds

S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

mg/kg Ds

S Naftaleen

mg/kg Ds

S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Minerale olie (AS3000/AS3200)

mg/kg Ds

-0,33
-0,32
-0,21
-0,18
-0,32
-0,25
-0,48
-0,22
-<0,050
-- #)
2,4

-<0,050

S Benzo-(a)-Pyreen

-0,69
-0,60
-0,35
-0,35
-0,61
-0,62
--1,3
-0,43
-<0,050
-- #)
5,1

S Koolwaterstoffractie C10-C40

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C10-C12

mg/kg Ds

-- 40
--<3 *

--<35
--<3 *

--<35
--<3 *

-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-<0,050
-0,35

#)
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Opdracht 785279 Bodem / Eluaat

Eenheid

640372

640381

640389

MM1, 01: 0-50, 04: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50,
12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

MM2, 02: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50,
07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50

MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 100-150,
03: 100-150, 04: 100-150

--<3 *
-- 5 *
--<5 *
-- 6 *
-- 9 *
--<5 *
--<5 *

--<3 *
--<4 *
--<5 *
--<5 *
--<5 *
--<5 *
--<5 *

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-11404281-NL-P3

Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C12-C16

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C16-C20

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C20-C24

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C28-C32

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C32-C36

mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40

mg/kg Ds

--<3 *
-- 5 *
-- 7 *
-- 9 *
--13 *
--<5 *
--<5 *

mg/kg Ds

-<0,0010

-<0,0010

-<0,0010

S PCB 52

mg/kg Ds
mg/kg Ds

S PCB 118

mg/kg Ds

S PCB 138

mg/kg Ds

S PCB 153

mg/kg Ds

S PCB 180

mg/kg Ds

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)
-0,0049

-<0,0010

S PCB 101

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
#)
-0,0049

Polychloorbifenylen (AS3000)
S PCB 28

S

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

mg/kg Ds

-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-<0,0010
-0,0049

#)

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%
Begin van de analyses: 31.07.2018
Einde van de analyses: 07.08.2018
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Opdracht 785279 Bodem / Eluaat

Toegepaste methoden
eigen methode:

Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C28-C32

Gelijkwaardig aan NEN 5739: IJzer (Fe2O3)
NEN-EN12880; AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: Droge stof

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-11404281-NL-P4

Protocollen AS 3000: Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: Koningswater ontsluiting

Fractie < 2 µm
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CHROMATOGRAM for Order No. 785279, Analysis No. 640372, created at 03.08.2018 06:01:40
Monsteromschrijving: MM1, 01: 0-50, 04: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50
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CHROMATOGRAM for Order No. 785279, Analysis No. 640381, created at 03.08.2018 06:01:40
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CHROMATOGRAM for Order No. 785279, Analysis No. 640389, created at 03.08.2018 06:19:16
Monsteromschrijving: MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 100-150, 03: 100-150, 04: 100-150
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KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
J. Riemersma
OUDLANDSEWEG 1
9682 XT OOSTWOLD
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DOC-13-11413957-NL-P1

Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

09.08.2018
35005721
786159

ANALYSERAPPORT
Opdracht 786159 Water
Opdrachtgever

35005721 KLIJN BODEMONDERZOEK B.V.
18KL336 Koorndijk 12 te Tuintjenhorn

Uw referentie

06.08.18

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice
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Opdracht 786159 Water
Monsternr. Monsteromschrijving

Monstername

646621

06.08.2018

PB01, 01-01: 200-300

Eenheid

Monsternamepunt

646621
PB01, 01-01: 200-300

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-11413957-NL-P2

Metalen (AS3000)
S Barium (Ba)

µg/l

S Cadmium (Cd)

µg/l

S Kobalt (Co)

µg/l

S Koper (Cu)

µg/l

S Kwik (Hg)

µg/l

S Lood (Pb)

µg/l

S Molybdeen (Mo)

µg/l

S Nikkel (Ni)

µg/l

S Zink (Zn)
Aromaten (AS3000)

µg/l

-- 41
-<0,20
-<2,0
-<2,0
-<0,05
-<2,0
-<2,0
-<3,0
--<10

S Benzeen

µg/l

-<0,20

S Tolueen

µg/l

-<0,20

S Ethylbenzeen

µg/l

-<0,20

S m,p-Xyleen

µg/l

-<0,20

S ortho-Xyleen

µg/l

-<0,10

S Som Xylenen (Factor 0,7)

µg/l

-0,21

S Naftaleen

µg/l

-0,029

S Styreen

µg/l

-<0,20

#)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Dichloormethaan

µg/l

-<0,20

S Trichloormethaan (Chloroform)

µg/l

-<0,20

S Tetrachloormethaan (Tetra)

µg/l

-<0,10

S 1,1-Dichloorethaan

µg/l

-<0,20

S 1,2-Dichloorethaan

µg/l

-<0,20

S 1,1,1-Trichloorethaan

µg/l

-<0,10

S 1,1,2-Trichloorethaan

µg/l

-<0,10

S Vinylchloride

µg/l

-<0,20

S 1,1-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S Cis-1,2-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

S trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l

-<0,10

µg/l

-0,14

#)

µg/l

-0,21

#)

µg/l

-<0,20

S
S

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

S Trichlooretheen (Tri)
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Opdracht 786159 Water

Eenheid

646621
PB01, 01-01: 200-300
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DOC-13-11413957-NL-P3

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

S Tetrachlooretheen (Per)

µg/l

-<0,10

S 1,1-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20

S 1,2-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20

S 1,3-Dichloorpropaan

µg/l

-<0,20
#)

S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) µg/l
Broomhoudende koolwaterstoffen

-0,42

S Tribroommethaan (bromoform)
Minerale olie (AS3000)

µg/l

-<0,20

S Koolwaterstoffractie C10-C40

µg/l

--<50

Koolwaterstoffractie C10-C12

µg/l

-- *
<10

Koolwaterstoffractie C12-C16

µg/l

-- *
<10

Koolwaterstoffractie C16-C20

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C20-C24

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C24-C28

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C28-C32

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C32-C36

µg/l

-- *
<5,0

Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l

-- *
<5,0

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
Begin van de analyses: 06.08.2018
Einde van de analyses: 09.08.2018
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice
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Opdracht 786159 Water

Toegepaste methoden
eigen methode:

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C36-C40

Koolwaterstoffractie C28-C32

Protocollen AS 3100: Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-11413957-NL-P4

1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
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CHROMATOGRAM for Order No. 786159, Analysis No. 646621, created at 09.08.2018 07:14:14
Monsteromschrijving: PB01, 01-01: 200-300
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Bijlage 4: Toetsingstabellen

AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Toetsingsinstellingen
Versie
Toetsingsmethode

2.0.0
Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)
Opdracht
Opdrachtnummer
Laboratorium
Matrix
Project
Datum binnenkomst
Rapportagedatum
CRM

785279
AL-West B.V.
Vaste stoffen
18KL336 Koorndijk 12 te Tuintjenhorn
31.07.2018
07.08.2018
Dhr. Laurens van Oene

AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer
Monsteromschrijving
Datum monstername
Monstersoort
Versie

640372
MM1, 01: 0-50, 04: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50
30.07.2018
Bodem / Eluaat
1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)
Lutum (%)

4,7
19

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat

Parameter
IJzer (Fe2O3)
Fractie < 2 µm
Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)
Barium (Ba)
Kobalt (Co)
Zink (Zn)
Nikkel (Ni)
Molybdeen (Mo)
Lood (Pb)
Koper (Cu)
Indeno-(1,2,3c,d)pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen
Anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Fluorantheen
Naftaleen
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Koolwaterstoffractie
C20-C24
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Koolwaterstoffractie
C36-C40
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

Gemeten waarde
Gemeten waarde

Overschrijding Achtergrondwaarde

Resultaat

Eenheid

Resultaat
BOTOVA(G_standaard) eenheid
3,5
%
19
%
0,37
mg/kg
0,2
mg/kg
36
mg/kg
8,98
mg/kg
77,3
mg/kg
21,7
mg/kg
1,05
mg/kg
54,2
mg/kg
20,9
mg/kg
0,43
mg/kg

Toetsing

IRW

<5
19
0,3
0,18
29
7,3
63
18
< 1,5
47
17
0,43

% Ds
% Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

0,61
0,62
0,69
0,35
0,35
0,098
0,6
1,3
< 0,05
40

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

0,61
0,62
0,69
0,35
0,35
0,098
0,6
1,3
0,035
85,1

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<3

mg/kg Ds

4,47

mg/kg

N

<3

mg/kg Ds

4,47

mg/kg

N

5

mg/kg Ds

10,6

mg/kg

N

7

mg/kg Ds

14,9

mg/kg

N

9

mg/kg Ds

19,1

mg/kg

N

13

mg/kg Ds

27,7

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

7,45

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

7,45

mg/kg

N

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
10,4

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

5,08

mg/kg

<= Achtergrondwaarde
Wonen

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

AW

I

T-index

Toets oordeel

0,6
0,15

13
36

-1
0,0014

<= AW
> AW en <= T

15
140
35
1,5
50
40

190
720
100
190
530
190

-1
-1
-1
-1
0,0088
-1

<= AW
<= AW
<= AW
<= AW
> AW en <= T
<= AW

190

5000

-1

<= AW

<= Achtergrondwaarde

N
N
N
N
N
N
N
N

20

1000

-1

<= AW

Wonen

N

1,5

40

0,093

> AW en <= T

<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
Wonen
<= Achtergrondwaarde

<= Achtergrondwaarde

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer
Monsteromschrijving
Datum monstername
Monstersoort
Versie

640381
MM2, 02: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50
30.07.2018
Bodem / Eluaat
1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)
Lutum (%)

3,3
24

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat

Parameter
IJzer (Fe2O3)
Fractie < 2 µm
Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)
Barium (Ba)
Kobalt (Co)
Zink (Zn)
Nikkel (Ni)
Molybdeen (Mo)
Lood (Pb)
Koper (Cu)
Indeno-(1,2,3c,d)pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen
Anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Fluorantheen
Naftaleen
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Koolwaterstoffractie
C20-C24
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Koolwaterstoffractie
C36-C40
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180

Gemeten waarde
Gemeten waarde

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Resultaat

Eenheid

Resultaat
BOTOVA(G_standaard) eenheid
3,5
%
24
%
0,33
mg/kg
0,24
mg/kg
28,9
mg/kg
7,22
mg/kg
59,6
mg/kg
17,5
mg/kg
1,05
mg/kg
23,1
mg/kg
17,2
mg/kg
0,22
mg/kg

Toetsing

IRW

<5
24
0,27
0,23
28
7
54
17
< 1,5
21
15
0,22

% Ds
% Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

0,32
0,25
0,33
0,18
0,21
< 0,05
0,32
0,48
< 0,05
< 35

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

0,32
0,25
0,33
0,18
0,21
0,035
0,32
0,48
0,035
74,2

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<3

mg/kg Ds

6,36

mg/kg

N

<3

mg/kg Ds

6,36

mg/kg

N

5

mg/kg Ds

15,2

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

10,6

mg/kg

N

6

mg/kg Ds

18,2

mg/kg

N

9

mg/kg Ds

27,3

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

10,6

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

10,6

mg/kg

N

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,38

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
mg/kg

14,8

ug/kg

<= Achtergrondwaarde
Wonen

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

AW

I

T-index

Toets oordeel

0,6
0,15

13
36

-1
0,0025

<= AW
> AW en <= T

15
140
35
1,5
50
40

190
720
100
190
530
190

-1
-1
-1
-1
-1
-1

<= AW
<= AW
<= AW
<= AW
<= AW
<= AW

190

5000

-1

<= AW

Wonen

N
N
N
N
N
N
N
N

1,5

40

0,023

> AW en <= T

<= Achtergrondwaarde

N

20

1000

-1

<= AW

<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde

<= Achtergrondwaarde

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Monster
Analysenummer
Monsteromschrijving
Datum monstername
Monstersoort
Versie

640389
MM3, 01: 50-100, 01: 100-150, 02: 100-150, 03: 100-150, 04: 100-150
30.07.2018
Bodem / Eluaat
1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%)
Lutum (%)

1,7
19

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat

Parameter
IJzer (Fe2O3)
Fractie < 2 µm
Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)
Barium (Ba)
Kobalt (Co)
Zink (Zn)
Nikkel (Ni)
Molybdeen (Mo)
Lood (Pb)
Koper (Cu)
Indeno-(1,2,3c,d)pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen
Anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Fluorantheen
Naftaleen
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Koolwaterstoffractie
C20-C24
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Koolwaterstoffractie
C36-C40
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som 7
polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101,
118, 138, 153, 180
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

Gemeten waarde
Gemeten waarde

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Resultaat

Eenheid

Resultaat
BOTOVA(G_standaard) eenheid
3,5
%
19
%
0,19
mg/kg
0,039
mg/kg
17,4
mg/kg
7,75
mg/kg
38,2
mg/kg
16,9
mg/kg
1,05
mg/kg
8,38
mg/kg
4,57
mg/kg
0,035
mg/kg

Toetsing

IRW

<5
19
< 0,2
< 0,05
< 20
6,3
30
14
< 1,5
< 10
<5
< 0,05

% Ds
% Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 35

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
122

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<3

mg/kg Ds

10,5

mg/kg

N

<3

mg/kg Ds

10,5

mg/kg

N

<4

mg/kg Ds

14

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

17,5

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

17,5

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

17,5

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

17,5

mg/kg

N

<5

mg/kg Ds

17,5

mg/kg

N

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
24,5

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

0,35

mg/kg

<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

AW

I

T-index

Toets oordeel

0,6
0,15

13
36

-1
-1

<= AW
<= AW

15
140
35
1,5
50
40

190
720
100
190
530
190

-1
-1
-1
-1
-1
-1

<= AW
<= AW
<= AW
<= AW
<= AW
<= AW

190

5000

-1

<= AW

<= Achtergrondwaarde

N
N
N
N
N
N
N
N

20

1000

-1

<= AW

<= Achtergrondwaarde

N

1,5

40

-1

<= AW

<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde

<= Achtergrondwaarde

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA
IRW
AW
I
T-index
Toets oordeel

Toetsresultaat uit BOTOVA
Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
Achtergrondwaarde
Interventiewaarde
Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie
Index < 0
0 < Index < 0,5
0,5 < Index < 1
Index > 1

GStandaard < AW
GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
GStandaard ligt tussen de oude T en I
I overschreden

AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Toetsingsinstellingen
Versie
Toetsingsmethode

1.1.0
Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)
Opdracht
Opdrachtnummer
Laboratorium
Matrix
Project
Datum binnenkomst
Rapportagedatum
CRM

786159
AL-West B.V.
Water
18KL336 Koorndijk 12 te Tuintjenhorn
06.08.2018
09.08.2018
Dhr. Laurens van Oene

AL-West B.V. - AL-West B.V. Dortmundstraat 16B NL - 7418 BH Deventer. Tel: +31 570 788110 Fax: +31 570 788108

Monster
Analysenummer
Monsteromschrijving
Datum monstername
Monstersoort
Versie

646621
PB01, 01-01: 200-300
06.08.2018
Water
1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Water diep/ondiep

Ondiep

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat

Overschrijding Streefwaarde

Parameter
Molybdeen (Mo)
Kobalt (Co)
Barium (Ba)
Zink (Zn)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Koper (Cu)
Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
ortho-Xyleen
m,p-Xyleen
Naftaleen
Styreen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tetrachloormethaan
(Tetra)
1,1Dichloorethaan
1,2Dichloorethaan
1,1,1Trichloorethaan
1,1,2Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1Dichlooretheen
Cis-1,2Dichlooretheen
trans-1,2Dichlooretheen
Trichlooretheen
(Tri)
Tetrachlooretheen
(Per)
1,1Dichloorpropaan
1,2Dichloorpropaan
1,3Dichloorpropaan
Tribroommethaan
(bromoform)
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C12-C16
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Koolwaterstoffractie
C20-C24

Resultaat

Eenheid

Resultaat
BOTOVA(G_standaard) eenheid
1,4
ug/l
1,4
ug/l
41
ug/l
7
ug/l
2,1
ug/l
1,4
ug/l
1,4
ug/l
0,14
ug/l
0,035
ug/l
0,14
ug/l
0,14
ug/l
0,14
ug/l
0,07
ug/l
0,14
ug/l
0,029
ug/l
0,14
ug/l
0,14
ug/l
0,14
ug/l

<2
<2
41
< 10
<3
<2
<2
< 0,2
< 0,05
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
0,029
< 0,2
< 0,2
< 0,2

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

< 0,1

µg/l

0,07

< 0,2

µg/l

< 0,2

Toetsing
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde

IRW

SW

IW

T-index

Toets oordeel

5
20
50
65
15
15
15
0,4
0,05
0,2
7
4

300
100
625
800
75
75
75
6
0,3
30
1000
150

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

<= SW
<= SW
<= SW
<= SW
<= SW
<= SW
<= SW
<= SW
<= SW
<= SW
<= SW
<= SW

> Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde
<= Streefwaarde

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

0,01
6
0,01
6

70
300
1000
400

0
-1
-1
-1

> SW en <= T
<= SW
<= SW
<= SW

ug/l

<= Streefwaarde

N

0,01

10

-1

<= SW

0,14

ug/l

<= Streefwaarde

N

7

900

-1

<= SW

µg/l

0,14

ug/l

<= Streefwaarde

N

7

400

-1

<= SW

< 0,1

µg/l

0,07

ug/l

<= Streefwaarde

N

0,01

300

-1

<= SW

< 0,1

µg/l

0,07

ug/l

<= Streefwaarde

N

0,01

130

-1

<= SW

< 0,2
< 0,1

µg/l
µg/l

0,14
0,07

ug/l
ug/l

<= Streefwaarde
<= Streefwaarde

N
N

0,01
0,01

5
10

-1
-1

<= SW
<= SW

< 0,1

µg/l

0,07

ug/l

N

< 0,1

µg/l

0,07

ug/l

N

< 0,2

µg/l

0,14

ug/l

<= Streefwaarde

N

24

500

-1

<= SW

< 0,1

µg/l

0,07

ug/l

<= Streefwaarde

N

0,01

40

-1

<= SW

< 0,2

µg/l

0,14

ug/l

N

< 0,2

µg/l

0,14

ug/l

N

< 0,2

µg/l

0,14

ug/l

N

< 0,2

µg/l

0,14

ug/l

N

< 50

µg/l

35

ug/l

-1

<= SW

< 10

µg/l

7

ug/l

N

< 10

µg/l

7

ug/l

N

<5

µg/l

3,5

ug/l

N

<5

µg/l

3,5

ug/l

N

<= Streefwaarde

N

630
50

600
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Koolwaterstoffractie
C24-C28
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Koolwaterstoffractie
C36-C40
som
dichlooretheenisomeren
som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk, 1-1-2008)
som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2en 1,3-)
som xyleenisomeren

<5

µg/l

3,5

ug/l

N

<5

µg/l

3,5

ug/l

N

<5

µg/l

3,5

ug/l

N

<5

µg/l

3,5

ug/l

N

0,14

ug/l

0,77

ug/l

0,42

ug/l

<= Streefwaarde

N

0,8

0,21

ug/l

<= Streefwaarde

N

0,2

<= Streefwaarde

N

0,01

J

20

-1

<= SW

80

-1

<= SW

70

-1

<= SW

150

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA
IRW
SW
IW
T-index
Toets oordeel

Toetsresultaat uit BOTOVA
Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
Streefwaarde
Interventiewaarde
Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie
Index < 0
0 < Index < 0,5
0,5 < Index < 1
Index > 1

GStandaard < AW
GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
GStandaard ligt tussen de oude T en I
I overschreden

Bijlage 5: Overzicht posities monsternamepunten

N

03
05
02

08
07
06

09

01
10

11
12

13

04
14

15

25 m

peilbuis
boring < 0.5m
boring < 1m
boring < 1.5m
boring < 2m
boring # 2m
inspect iegat
sleuf
slib
depot
overigen

sit uat ie t ekening
onderzoek
project code
dat um
paraaf
schaal

Koor n d ijk 1 2 t e Tu in t je n h or n
1 8 KL3 3 6
2 0 -0 8 -2 0 1 8
1 :7 5 0

Bijlage 6: Foto's

onderzoek

onderzoek

onderzoek

1

Geluidadvies op maat

Rapport WG2018-07-20KDTH
Akoestisch onderzoek Koorndijk 10, Tuitjenhorn
Gemeente Schagen.

Inhoud:
1. Inleiding.
2. Uitgangspunten.
3. Berekeningen.
4. Verkeersgegevens.
5. Berekeningsresultaten.
6. Toetsing grenswaarden Wet geluidhinder.
7. Wijziging Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
8. Bron en overdrachtsmaatregelen.
9. Karakteristieke gevelwering GA,k.
10. Hogere waarden.
11. Samenvatting.
Figuur
Figuur
Figuur
Figuur

1:
2:
3:
4:

Bijlage I:
Bijlage II:

Plot van het overdrachtsmodel met de reken- cq beoordelingspunten;
Geluidbelasting Lden op de beoordelingspunten, incl. aftrek 5 dB art. 110g Wgh.;
Geluidbelasting Lden op de beoordelingspunten, zonder aftrek 5 dB toets bouwbesluit;
aanduiding hogere waarde woning 1 en 2, tussen Koorndijk 10 en 14.
Invoergegevens geluidoverdrachtsmodel RMV2012
Wettelijk kader Wet geluidhinder

Status rapport: definitief

Heerhugowaard,
20 juli 2018
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Geluidadvies op maat

1. Inleiding.
In opdracht van AMB Advies, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de
geluidsbelasting Lden wegverkeerslawaai t.b.v. de bouw van twee woningen op een kavel tussen de
percelen Koorndijk 10 en 14. Hiervoor wordt de bestemming van de kavel omgezet naar wonen.

De bestemming van het naastliggende bedrijf op Koorndijk 10 (oostzijde) wordt eveneens gewijzigd naar wonen.
Ten westen van de kavel is een hoveniersbedrijf gevestigd, afstand tot de dichtstbij geprojecteerde woning is
meer dan 30 meter. Hieronder is de situatie weergegeven.

Er is sprake van een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder.
De geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen als gevolg van het wegverkeerslawaai van de
Koorndijk moet getoetst worden aan grenswaarden Wet geluidhinder.
Hiervoor is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd, nagegaan is of voorkeurswaarde
uit de wet, Lden 48 dB (inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder) niet wordt overschreden.
Bij overschrijding kunnen Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
volgens artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder een hogere waarde vaststellen tot maximaal Lden 63 dB.
Een situatie, van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg.
Bij vaststelling van een hogere waarde moet wel sprake zijn van een ontheffingsgrond.
Dat wil zeggen, dat maatregelen aan de bron (geluid reducerend asfalt of verlagen van de snelheid) of
in de overdracht (Geluidwerend scherm e.d.) niet doelmatig of niet kosteneffectief zijn, om de
geluidbelasting te kunnen verlagen tot of onder de voorkeursgrenswaarde.
Ook zal bij een hogere waarde verlening de geluidwering van de gevels van de woning voldoende
moeten zijn opdat een binnen niveau in de geluidgevoelige ruimten van de woning de waarde Lden 33 dB
niet zal worden overschreden (bouwbesluit 2012).
2. Uitgangspunten
De geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen langs de Koorndijk wordt bepaald door het
wegverkeer over deze weg. De nabijgelegen weg Kalverdijkerlaantje heeft een dermate lage
verkeersintensiteit, dat deze weg akoestisch niet van invloed is op de nieuwe woningen.
De verkeersintensiteit gegevens van de Koorndijk zijn uit het model 2025 van de geluidkaart gemeente
Schagen genomen.
Voor de geluidsberekeningen zijn deze gegevens opgeschaald naar het prognosejaar 2028.
1.
2.
3.

Toegezonden kaartmateriaal, met bestaande en nieuwe situatie;
Verkeersgegevens Koorndijk (intensiteiten, snelheid en wegdeksoort), geluidmodel van de
gemeente Schagen; opgeschaald naar prognosejaar 2028;
DATA Pdok, met bebouwing, wegen en objecten, t.b.v. opbouw rekenmodel.
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3. Berekeningen.
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een akoestisch geluidoverdrachtsmodel Geomilieu, dat
voldoet aan de voorgeschreven Rekenmethode wegverkeerslawaai (RMW-2012). Uit de gegevens van de
PDOK met het wegbestand uit de geluidkaart van Schagen, is het model opgesteld, welke bestaat uit de
wegverkeersbron Koorndijk en de bebouwing, met bodemfunctie, representatief voor de
geluidsoverdracht van de weg naar de nieuwe woningen en naaste omgeving.
Op de gevels van de nieuwe woningen, zijn berekenings, c.q beoordelingspunten geplaatst, op 1,7 en
ten hoogste 4,7 meter beoordelingshoogte. Op de zolder wordt geen geluidgevoelige ruimte gecreëerd.
In het model wordt rekening gehouden met afscherming en reflecties van geluid door de omliggende
bebouwing. In figuur 1 behorend tot dit rapport is het overdrachtsmodel met de reken- cq
beoordelingspunten op de gevels weergegeven. Voor het gehele onderzoeksgebied is een veilige
akoestische bodemfactor op 0,5 gesteld(overwegend absorberend). Het wegdek van de van de Koordijk
is als akoestisch hard ingevoerd (factor 0). Bijlage I bevat de invoergegevens van het
overdrachtsmodel.
4. Verkeersgegevens.
De verkeersgegevens van Koorndijk (peiljaar 2025) zijn afkomstig uit de geluidkaart van de gemeente
Schagen, deze zijn voor dit onderzoek opgeschaald naar het prognosejaar 2028, met 0,5%
cumulatief/jaar.
Berekening van 2025 naar 2028
Kaart Schagen
2025
n jaar toekomstprognose
4615

3

4685

%/jaar

factor

0,5

1,005

Het wegdek bestaat voor het oostelijk deel tot perceel nr. 14, uit een klinker bestrating in
keperverband, in het berekeningsmodel als “W9a elementenverharding in keperverband” aangeduid.
Na nr. 14 is het een DAB wegdek, in het model als “W0 referentiewegdek”
De wettelijke snelheid is en blijft 50 km/uur.
Onderstaand de wegeigenschappen, etmaal intensiteit en verdeling.

5. Berekeningsresultaten.
Onderstaande tabel 1 bevat de berekende geluidsbelastingen in Lden op de beoordelingspunten op de
gevels van de nieuwe woningen, vanwege de weg Koorndijk, inclusief de 5 dB aftrek art. 110g Wgh.
Tabel 2 de geluidbelasting, zonder aftrek, deze is van belang voor de minimale eisen te stellen aan de
geluidwering van de gevels.
Tabel 1: Geluidbelasting Koorndijk met 5 dB aftrek

Tabel 2: Geluidbelasting Koorndijk zonder aftrek
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Uit tabel 1 blijkt dat de hoogste geluidbelasting op de voorgevel van de te bouwen woningen, met de
aftrek 5 dB art. 110g Wgh., vanwege het wegverkeer, voor het peiljaar 2028, afgerond Lden = 57 dB
bedraagt(woning 2 h=4,7m). Figuur 2 toont de berekende geluidbelasting Lden op de
beoordelingspunten op de gevels van de woningen.
Zonder aftrek is de geluidbelasting Lden 62 dB. Deze waarde is bepalend voor de vereiste gevelwering.
Op de zijgevels is de geluidbelasting lager, deze bedraagt 49 tot 52 dB. De achtergevels zijn geluidluw.
De figuren 2 en 3 bevatten een plot met de berekende geluidsbelastingen op de rekenpunten met en
zonder 5 dB aftrek art. 11g Wgh.
6. Toetsing grenswaarden Wet geluidhinder
In bijlage II is het wettelijk kader opgenomen.
De Wet geluidhinder stelt eisen aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor woningen in de zone van
een weg. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt geen geluidszone.
In de onderhavige (nieuwe)situatie worden 2 woningen geprojecteerd binnen de zone van de 50 Km
weg Koorndijk. De voorkeurswaarde bedraagt Lden 48 dB (art. 82 Wgh.), binnen de bebouwde kom.
Gelet hierop is sprake van een stedelijke situatie conform de Wet geluidhinder en bedraagt de maximaal
toelaatbare grenswaarde voor ontheffing boven de voorkeurswaarde Lden 63 dB, artikel 83 lid 2 Wgh.
Zoals uit tabel 1 blijkt, bedraagt de hoogste toekomstige geluidbelasting op de voorgevels, vanwege de
wegverkeersbron Koorndijk, Lden 57 dB. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.
Met een ontheffingsgrond kan een hogere waarde worden vastgesteld.
Hogere waarden:
Burgemeester en wethouders kunnen een hogere waarde dan de voorkeurswaarde vaststellen
(art. 110a) tot de maximale grenswaarde van 63 dB, artikel 83 lid 2 Wgh.
Voor het onderhavige plan is een hogere waarde benodigd van maximaal 57 dB.
Er moet sprake zijn van een ontheffingsgrond voor een hogere waarde besluit, die gemotiveerd moet
worden(art 77 Wgh). Te denken valt aan een situatie dat geluidbeperkende maatregelen niet effectief of
doeltreffend genoeg zijn om de geluidbelasting te reduceren, maar ook dat de kosten daarvan niet
opwegen tegen het effect van de maatregelen. Ook kunnen B&W geluidbeleid voor hogere waarden
hebben vastgesteld waarin zij iets zeggen over te verlenen ontheffingen.
7. Wijziging Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd (Staatscourant jaargang 2014,
nr. 10330). De belangrijkste wijziging betreft een tijdelijke verruiming van de aftrek bij
geluidberekeningen voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/uur (artikel 3.4). De wijziging voorkomt
tijdelijke extra belemmeringen voor woningbouwplannen. Zie wettelijk kader in Bijlage II.
Voor het onderhavige plan blijft de aftrek 5 dB (art. 110g Wgh.).
8. Bron en overdrachtsmaatregelen
Om de geluidbelasting tot of onder de voorkeurswaarde te brengen zijn de volgende maatregelen in
beeld:


Bronmaatregelen:
Het aanbrengen van een geluid reducerende deklaag, geeft slechts bij 50 Km/h een reductie van
ten hoogste 3 dB, hiermee kan de overschrijding van de voorkeurswaarde niet worden
opgeheven. Ook is deze maatregel is voor slechts 2 woningen niet kosteneffectief.
Het brengen van de 50 Km weg naar een 30 Km regiem is mogelijk, echter het is aan de
wegbeheerder of dit wel aanvaardbaar is; overigens levert dat geen aanzienlijke geluidreductie
van de geluidbelasting op. Wel blijft daardoor de weg buiten de Wet geluidhinder.



Overdrachtsmaatregelen:
Het plaatsen van een doelmatig geluidwerend scherm langs de Koorndijk is geen realistische
maatregel. Een dergelijk scherm voor 1 woning langs de lintbebouwing is verkeerskundig en/of
landschappelijk/stedenbouwkundig niet aanvaardbaar.



Woning isolatie:
Indien geen bron en overdrachtsmaatregelen worden getroffen, zal de geluidwering zodanig
moeten zijn dat een binnen waarde Lden 33 dB niet wordt overschreden. De hoogste
zonder 5 dB aftrek bedraagt 62 dB, er zal in het kader van het bouwbesluit een karakteristieke
geluidwering van tenminste GA,k = 29 dB moeten worden gerealiseerd.

Gelet hierop is sprake van een ontheffingsgrond voor een hogere waarde.
WITTEMAN GELUIDBEHEERSING
Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek
Jaguar 11, 1704 TS Heerhugowaard
Tel.: (072) 5713764 / 0623443991 • Internet: www.advisering‐geluid.nl
• E‐mail: witteman.geluid@gmail.com
ABN AMRO 89 31 07 212 Witteman JAM • KvK Alkmaar nr.72489
BTWnr.: 0306.68.207.B.01

5

9. Karakteristieke gevelwering GA,k
Het Bouwbesluit 2012 stelt in afdeling 3.1 eisen aan de geluidwering voor geluid van buiten naar
binnen. Op basis van artikel 3.2 geldt een minimale geluidwering van 20 dB voor een uitwendige
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied (gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het
verblijven van personen). Aan deze minimum eis kan bij toepassing van de normale bouwvoorschriften
net worden voldaan als blijkt dat de geluidsbelasting buiten op de gevel niet hoger is van Lden 53 dB; de
binnenwaarde in de woning van Lden 33 dB wordt dan niet overschreden.
In de onderhavige situatie is de hoogste toekomstige geluidsbelasting op de voorgevel van de woning
zonder aftrek, Lden 62 dB, op de zijgevel 63 dB. Dit betekent dat zware eisen aan de karakteristieke
gevelwering gesteld dienen te worden gesteld, deze moet nl. minimaal GA,k = 29 dB bedragen.
Met welke gevelvoorzieningen dat mogelijk is, kan uit een gevelweringsonderzoek blijken.
10. Hogere waarden
Uit hoofdstuk 8 blijkt dat maatregelen om de geluidbelasting tot of onder de voorkeurswaarde van 48 dB
te brengen niet mogelijk zijn. Er is sprake van een ontheffingsgrond voor het vaststellen van een hogere
waarde, zoals aangegeven in hoofdstuk 8.
Geadviseerd wordt om voor beide woningen een hogere waarde vast te stellen ingevolge
artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder, d.m.v. een hogere waarde besluit, vanwege de
wegverkeersbron Koorndijk:
Woning 1 en 2; zie figuur 4

57 dB

De hogere waarde procedure dient gelijk met een ruimtelijke procedure te lopen.
11. Samenvatting.
In opdracht van AMB Advies, zijn geluidsberekeningen uitgevoerd ter bepaling van de geluidsbelasting
Lden wegverkeerslawaai op de gevels van twee nieuw te bouwen woning, te projecteren tussen de
percelen Koorndijk 10 en 14 in Tuitjenhorn.
Omdat op de kavel met een agrarische bestemming waarop de woningen zijn geprojecteerd wordt
veranderd in een woonbestemming, is sprake van een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder.
Het onderzoek is er op gericht om de toekomstige geluidbelasting (peiljaar 2028) vast te stellen (met
aftrek 5 dB art. 110 Wgh.) als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Koorndijk en te toetsen aan de
grenswaarden Wet geluidhinder.


De hoogste (toekomstige) geluidbelasting(incl. aftrek art. 110g Wgh.) op de voorgevels van de
nieuwe woningen te bouwen tussen de percelen Koorndijk 10 en 14, bedraagt Lden = 57 dB.
De voorkeurswaarde 48 dB wordt overschreden, de maximale grenswaarde niet.



De geluidbelasting op de zijgevels bedraagt Lden bedraagt 49 tot 52 dB, de achtergevels zijn
geluidluw.



Omdat maatregelen niet mogelijk zijn om de geluidbelasting tot of onder de voorkeurswaarde
van Lden 48 dB te brengen (artikel 77 Wet geluidhinder) is sprake van een ontheffingsgrond
voor vaststelling van een hogere waarde.



Geadviseerd wordt om Burgemeester en wethouders in het kader van de ruimtelijke procedure
een hogere waarde vanwege de wegverkeersbron Koorndijk te laten vast te stellen, door middel
van een hogere waarde besluit, ingevolge artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder voor de
woningen 1 en 2, zoals aangeduid in figuur 4 van dit rapport.
Woning 1 en 2 tussen percelen Koorndijk 10 en 14



57 dB

Om conform het bouwbesluit een binnenwaarde van Lden 33 dB niet te overschrijden is een
geluidwering van tenminste GA,k 29 dB benodigd.
Een aanvullend gevelweringsonderzoek kan daar zekerheid over geven.

Heerhugowaard,
9 februari 2018
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Verklaring Dosismaat geluidsbelasting Lden
De wettelijke maat om de hoeveelheid geluid (=geluidsbelasting) uit te drukken is de Lden.
Lden staat voor 'Level day-evening-night'.
Voor de bepaling van de geluidsbelasting, uitgedrukt als Lden -waarde, wordt het etmaal in drie perioden
verdeeld:
Dagperiode
(07.00-19.00 uur)
Avondperiode (19.00-23.00 uur)
Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
Vervolgens wordt per periode het jaargemiddelde geluidniveau bepaald. Geluidniveaus in de avond- en
de nachtperiode worden als hinderlijker ervaren dan het geluid in de dagperiode. Daarom worden de
gemiddelde geluidniveaus in de avond- en nachtperiode bij de berekening van Lden verhoogd met een
straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB.
Nadat de geluidniveaus per periode bekend zijn, worden deze (inclusief straffactoren) energetisch
gemiddeld. Dit betekent dat de duur van elke periode ook wordt meegewogen bij de bepaling van de
geluidsbelasting.
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Koorndijk eo

Model:
Groep:

Naam
395
395
395

Bijlage I

Koorndijk
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
Koorndijk
Koorndijk
Kalverdijkerlaantje

Geomilieu V4.10

Wegdek
W0
W9a
W0

Wegdek
Referentiewegdek
Elementenverharding in keperverband
Referentiewegdek

Totaal aantal
4685,00
4685,00
601,20

V(LV(D))
50
50
50

V(LV(A))
50
50
50

V(LV(N))
50
50
50

%Int(D)
6,75
6,75
6,75

%Int(A)
3,43
3,43
3,44

%Int(N)
0,66
0,66
0,65

LV(D)
279,40
279,40
35,90

LV(A)
141,94
141,94
18,30

LV(N)
27,26
27,26
3,50

20-7-2018 13:36:15

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Koorndijk eo

Model:
Groep:

Bijlage IA

Koorndijk
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
1
2
3
4
5

Omschr.
woning 1
woning 1
woning 1
woning 1
woning 2

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hoogte A
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

Hoogte B
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70

Hoogte C
------

Hoogte D
------

Hoogte E
------

Hoogte F
------

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

6
7
8

woning 2
woning 2
woning 2

0,00
0,00
0,00

1,70
1,70
1,70

4,70
4,70
4,70

----

----

----

----

Ja
Ja
Ja

Geomilieu V4.10
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Koorndijk eo

Model:
Groep:

Naam
1
2
5263
5263
5263

Bijlage IB

Koorndijk
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
Wegdek Koorndijk
Kavel

3243
5263
5263
5263
5263

Geomilieu V4.10

Bf
0,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,00
0,50
0,50
0,50
0,50
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Koorndijk eo

Model:
Groep:

Bijlage IC

Koorndijk
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
0
0
0
0
0

Omschr.
Woning 2
Woning 1
Nr. 14
Nr. 10
gebouw

Hoogte
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

gebouw
gebouw
gebouw
gebouw
gebouw

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0
0
0
0
0

gebouw

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Zwevend
False
False
False
False
False

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0
0
0
0
0

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0
0
0
0
0

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0
0
0
0
0

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0
0
0
0

8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0

dB
dB
dB
dB

False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

Geomilieu V4.10

Gebruiksfunctie

20-7-2018 13:44:14

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Koorndijk eo

Model:
Groep:

Naam
0
0
0
0
0

Bijlage IC

Koorndijk
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.

Hoogte
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0

8,00

Geomilieu V4.10

Gebruiksfunctie
0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Zwevend
False
False
False
False
False

Refl. 63
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Refl. 125
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Refl. 250
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Refl. 1k
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Refl. 2k
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BIJLAGE II

Wettelijk kader Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder stelt eisen aan de hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen binnen
de zone van een weg. Voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt geen geluidszone.
Als de realisatie van een bouwplan niet past binnen een vigerend bestemmingsplan, dient een akoestisch onderzoek
te worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van woningen.
De geluidsbelasting dient dan te worden getoetst aan de voorkeurs/grenswaarden Wet geluidhinder.
Geluidsbelasting van de gevel
In de Wet geluidhinder wordt aangegeven wat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in zones
langs wegen is.

WITTEMAN GELUIDBEHEERSING
Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek
Jaguar 11, 1704 TS Heerhugowaard
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ABN AMRO 89 31 07 212 Witteman JAM • KvK Alkmaar nr.72489
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Wet geluidhinder artikel 110a lid 1
In situaties waarbij zowel de geluidsbron als de geluidsbelaste woning(en) geheel binnen de grenzen van
één gemeente gelegen zijn, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het vaststellen van een hogere
waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor andere situaties (bijvoorbeeld wanneer de
geluidsbron en de geluidsbelaste woning in verschillende gemeenten liggen) wordt verwezen naar de
artikelen 110a, 110b en 110c Wgh.
Wet geluidhinder artikel 110g
Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de
geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst
redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidsbelasting van de gevel
van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige
terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 artikel 3.4(gewijzigd Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330)
De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting
vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens
van geluidsgevoelige terreinen.
Aanpassing artikel 3.4
Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt,
wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in:
4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is.
3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;
2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.
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Bijlage 1 Lijst met beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis
BEROEPS- EN BEDRIJFSACTIVITEITEN AAN HUIS
Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder:
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer,
voedingsleer, lichaamsverzorging, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, dierenarts,
alternatieve geneeswijzen enz.

Stoffeerderijbedrijven, waaronder:
(maat)kledingmakerij, kledingverstelbedrijf, meubelstoffeerderij, woningstoffeerderij
Waarbij detailhandel in stoffen en stofferingen in ieder geval is uitgesloten.
Kantoorfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals:
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook voor bijvoorbeeld een detailof groothandelsbedrijf of een aannemersbedrijf

Reparatiebedrijfjes, waaronder:
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf, uurwerkreparatiebedrijf, goud en zilverwerkreparatiebedrijf,
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen, reparatie van muziekinstrumenten,
computerservice- en informatietechnologiebedrijf enz.
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.

Horeca:
logiesverstrekking in de vorm van bed en breakfast (bieden logies- en ontbijtgelegenheid).
Advies- en ontwerpbureaus, waaronder:
reclameontwerp, grafisch ontwerp, tuinontwerp- en advies, (binnenhuis)architect,
(steden)bouwkundig ontwerp, juridisch advies, financieel advies, milieukundig advies enz.
(Zakelijke) dienstverlening, waaronder:
notaris, advocaat, accountant, assurantie/verzekeringsbemiddeling,
administratiekantoor,vertaalbureau, exploitatie en handel in onroerende zaken enz.

Overige dienstverlening, waaronder:
kappersbedrijf, schoonheidssalon, fotograaf, foto– en filmontwikkelbedrijf, enz.
Onderwijs, waaronder:
autorijschool, onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium

