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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Het voornemen bestaat om het bedrijfsgebouw van F. Stoop BV aan de Waarlandsweg 3a te 
Waarland uit te breiden aan de achterzijde en parkeerruimte toe te voegen. Tevens is een 
nieuwe ontsluiting van het perceel voorzien vanaf de Karspelweg.   
 
Met voorliggend bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime van kracht, waarbij de 
voorgenomen ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.  

1.2 Ligging plangebied 

Het perceel ligt aan de Waarlandsweg 3a te Waarland (kadastrale nummers H1461, H1462, 
H1463 en H2461).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1.1: luchtfoto’s met ligging plangebied (bron: Google Maps) 
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1.3 Geldend bestemmingsplan 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Harenkarspel’, vastgesteld op 
18 december 2012 door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Harenkarspel. In het 
bestemmingsplan hebben de gronden die ten behoeve van het aanwezige bedrijf in gebruik zijn 
en de gronden ten zuiden hiervan, de bestemming ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘landelijk 
bedrijf’. Het overige deel van het plangebied heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. 
 
Tevens gelden er twee dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1’ en ‘Waarde – Archeolo-
gie 4’ ter bescherming van eventueel aanwezige archeologische waarden. 
 

 
Afbeelding 1.2: uitsnede bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Harenkarspel’ (bron: www.ruimtelijkeplan-
nen.nl)’  

De bestemming ‘Bedrijf’ staat ter plaatse een landelijk bedrijf toe. Hieronder wordt een bedrijf 
verstaan dat naar de aard van zijn activiteiten gebonden is aan het agrarische buitengebied of 
waarvan de activiteiten zijn gericht op het buitengebied. Hierbij kan sprake zijn van de volgende 
(combinatie van) activiteiten: 

 het leveren van diensten aan agrarische bedrijven, zoals agrarische loonbedrijven, 
landbouwmechanisatiebedrijven en veehandelsbedrijven; 

 bewerking, verwerking, distributie en opslag van agrarische producten. 
 
De gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ zijn primair bestemd voor de uitoefe-
ning van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. 
 
De voorgenomen uitbreiding aan de achterzijde is deels buiten het bouwvlak en buiten de be-
drijfsbestemming voorzien. Daarnaast zijn de beoogde parkeerplaatsen buiten de bedrijfsbe-
stemming geprojecteerd. De voorgenomen nieuwe ontsluiting richting de Karspelweg is in strijd 
met de hier geldende agrarische bestemming. De voorgenomen ontwikkeling is niet passend 
binnen het geldende bestemmingsplan. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan wordt een beschrijving van de huidige en toekomstige 
situatie van het plangebied gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het vige-
rende beleid, waarbij het beleid op verschillende bestuursniveaus aan bod komt. In hoofdstuk 4 
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wordt ingegaan op de verschillende milieu- en omgevingsaspecten, waarna in hoofdstuk 5 de 
juridische aspecten worden toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de uitvoer-
baarheid en ten slotte worden in hoofdstuk 7 de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de proce-
dure uitgewerkt. 
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2 Het project 

2.1 Bestaande situatie  

F. Stoop BV is gespecialiseerd in de handel van bloembollen en wereldwijd marktleider in de 
export van gladiolenknollen. Het betreft de export van meer dan 200 variëteiten en een diversi-
teit aan kleuren die het gehele jaar worden geleverd aan professionele telers en groothandels. 
 
Het bedrijf is in 1933 opgericht als tuinbouwbedrijf. In de loop der jaren is het bedrijf zich steeds 
meer toe gaan leggen op handel in bloembollen en -knollen, waaronder gladiolen. Dit laatste is 
uiteindelijk de specialiteit van het bedrijf geworden. Het bedrijf richt zich op business-to-busi-
ness handel van Nederlandse bloembollen en gladiolenknollen. Hierbij werkt men hecht samen 
met telers.  
 
Circa 10 jaar terug is aan de zuidzijde van het bestaande bedrijfsgebouw een tweede gebouw 
met laad- en losdocks gerealiseerd. 
 
 

 
Afbeelding 2.1: Huidige situatie vanaf de Waarlandsweg 

 

 
Afbeelding 2.2: Huidige situatie vanaf de Karspelweg 

Om de bloembollen op een goede manier op te kunnen slaan en te verwerken is er extra ruimte 
nodig. Binnen het huidige bouwvlak van het bedrijf is geen ruimte voor uitbreiding van het be-
drijf. Om zich in deze sector te kunnen handhaven, is het noodzakelijk om te groeien. Om uit-
breiding te realiseren is het noodzakelijk om het bouwblok te vergroten.  
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2.2 Toekomstige situatie  

Vanwege de toenemende vraag van afnemers naar de producten van F. Stoop BV is verdere 
uitbreiding van de bedrijfsruimte noodzakelijk. In de huidige situatie is er binnen het bedrijf te 
weinig ruimte om de bloembollen en -knollen op te slaan. Om die reden wordt ruimte gehuurd 
bij  het bedrijf Bloomia in Enkhuizen. Tevens worden er lege gaasbakken opgeslagen bij een 
bedrijf in Waarland. In totaal betreft de ruimte die gehuurd wordt circa 2.000 m2. 
 
Het huren van ruimte op andere locaties is momenteel een noodgreep en komt de efficiëntie in 
de bedrijfsvoering niet ten goede. De wens is daarom om de opslagactiviteiten op de eigen lo-
catie te centreren. Dit kan gerealiseerd worden door een gedeelte van de bij het bedrijf in eigen-
dom zijnde agrarische gronden bij het bouwvlak te betrekken. Hierbij is van belang dat ten zui-
den van het bedrijf een oppervlak van 100 meter bij 40 meter bestemd is als ‘Bedrijf’. Het heeft 
echter de voorkeur om de uitbreiding van de bedrijfsruimte aansluitend aan de bestaande be-
drijfsgebouwen aan de achterzijde plaats te laten vinden. Hiervoor zal de bedrijfsbestemming 
van de niet bij het bedrijf in gebruik zijnde gronden worden verplaatst naar de achterzijde (west-
zijde) van het bedrijf. Om de uitbreiding mogelijk te maken wordt het bouwvlak uitgebreid. De 
bestemming van de gronden aan de zuidzijde worden gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Agrarisch 
met waarden’. Het oppervlak met de bestemming ‘Bedrijf’ blijft hiermee zo goed als gelijk aan 
de huidige situatie. 
 
De uitbreiding bestaat uit zes koelcellen en een extra laad- en losdock. De momenteel aanwe-
zige kas zal worden gesloopt. In de nieuwe situatie is het bedrijf in staat om op de eigen locatie 
bijna alle verhandelde bloembollen en -knollen op te slaan.  
 

 
Afbeelding 2.3: Toekomstige situatie (bron: PSDB) 
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De kap van de nieuwbouw zal circa 60cm hoger worden uitgevoerd ten opzichte van de laatst 
gebouwde schuur. Hierdoor ontstaat de gewenste hoogte in de koelcellen. De goothoogte van 
de nieuwbouw bedraagt circa 5,5 meter. De bouwhoogte bedraagt circa 10 meter. 

 
Afbeelding 2.4: Doorsnede bestaande en nieuwe situatie (bron: PSDB) 

 
Extra verkeer als gevolg van de uitbreiding wordt niet verwacht (zie paragraaf 4.7). Desondanks 
zal een tweede ontsluiting vanaf de Karspelweg worden gerealiseerd, om hinder voor woningen 
in de directe omgeving tegen te gaan. Als gevolg van de nieuwe ontsluiting zullen 3 jonge bo-
men aan de Karspelweg worden gekapt. Ter compensatie zullen 3 nieuwe bomen (iepen) wor-
den aangeplant op open delen langs de Karspelweg.  
 
In het landschap van de Slootgaardpolder liggen de (agrarische) erven met veelal dichte erfbe-
planting als groene eilanden in het open landschap. Door na uitbreiding van de opstallen het 
gebouw af te planten met een dichte houtwal ontstaat een groen beeld en zijn de opstallen gro-
tendeels aan het zicht onttrokken. Met de vrijkomende grond zal een lage dijk worden gereali-
seerd. Het achtererf, waar een nieuwe entree komt, wordt met een semi-transparante informele 
bomenrij ingekleed. Watercompensatie vindt plaats door in aansluiting op bestaande watergan-
gen een nieuwe watergang te graven aan de zuid- en westzijde van het perceel. De landschap-
pelijke inpassing is in de planregels geborgd door middel van een voorwaardelijke verplichting. 
 
Gekozen is voor een heldere, niet opvallende en open ligging van de ontsluiting in combinatie 
met een groene omzoming van het erf. Daarmee blijft het bedrijf, net als de woning op de hoek 
van de Karspelweg en Waarlandsweg als groen element herkenbaar. 
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Afbeelding 2.5: Landschappelijke inpassing (bron: Studio Groenburg - B4o) 
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3 Beleid 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inhoud van het ruimtelijk relevante beleid op provinci-
aal, regionaal en gemeentelijk schaalniveau. Dit beleid vormt het kader waarbinnen de nieuwe 
ontwikkeling plaats dienen te vinden.  

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vormt het ruimtelijk beleid op rijksniveau. Hierin geeft 
het kabinet aan waar het naar streeft: Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig. Om dat te bereiken laat het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij degene die 
het aangaat en laat het meer over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’). Het Rijk 
kiest voor een selectieve inzet van rijksbeleid op nationale belangen. Buiten deze belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
De juridische borging van de nationale belangen vindt plaats in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). In het Barro zijn onder andere regelingen met betrekking tot het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Waddenzee en militaire terreinen opgenomen. Een aantal 
regelingen is ‘getrapt’ vastgelegd. Dit wil zeggen dat de provincies en gemeenten verplicht 
zijn dit beleid nader uit te werken.  
 
Betekenis voor het project 
De nationale belangen die in het Barro zijn vertaald, zijn niet van betekenis voor dit plangebied.  
Het relevante beleidskader wordt gevormd door de provincie en vooral de gemeente. 
 
3.2.2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorgeschreven dat indien bij 
een bestemmingsplan 'een nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk wordt gemaakt, in de toe-
lichting van het bestemmingsplan een verantwoording daarvan moet plaatsvinden. Per 1 juli 
2017 is het Bro op enkele onderdelen gewijzigd.  
 
Artikel 3.1.6, lid 2 Bro luidt: 
“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan 
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom 
niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 
 
Betekenis voor het project 
Met onderhavig bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat de bestaande bedrijfsbebouwing 
met circa 1.900 m2 wordt uitgebreid en een tweede ontsluitingsweg kan worden aangelegd. Uit 
de jurisprudentie kan worden afgeleid dat een dergelijke bedrijfsuitbreiding wordt aangemerkt 
als een nieuwe stedelijke ontwikkeling.  
 
In paragraaf 2.2 is ingegaan op de noodzaak tot uitbreiding. Deze noodzaak komt voort uit de 
groei die het bedrijf heeft doorgemaakt. De behoefte aan extra bedrijfsruimte kan worden aan-
getoond op basis van het oppervlak dat in de huidige situatie noodgedwongen op andere loca-
ties wordt gehuurd.  
 



 

 

 

DNS Planvorming BV   13/48 

 

Binnen het bouwvlak dat in het bestemmingsplan is opgenomen is geen ruimte voor uitbreiding. 
Binnen bestaand stedelijk gebied kan ter plaatse niet in de uitbreiding worden voorzien. De 
wens is om de opslagruimte op de bedrijfslocatie te concentreren waarmee een efficiënte be-
drijfsvoering ontstaat en extra verkeersbewegingen worden voorkomen. 
 
3.2.3 Conclusie Rijksbeleid 
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voldaan aan de doelen en uitgangspunten zoals 
omschreven in het rijksbeleid. 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en Provinciale ruimtelijke verordening 
Op 19 november 2018 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie 
NH2050 vastgesteld. Hierin staat de visie op de fysieke leefomgeving beschreven. De Omge-
vingsvisie vervangt de Structuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Ver-
voerplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018 en de Agenda Groen. De leidende 
hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en leef-
baarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een 
voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economi-
sche ontwikkeling een voorwaarde voor het kunnen investeren in een prettige leefomgeving. De 
provincie wil dat de kwalitatieve en kwantitatieve vraag en aanbod van werk- en woonlocaties 
met elkaar in overeenstemming zijn en streeft naar behoud en versterking van de unieke kwali-
teiten van de diverse landschappen en cultuurhistorie.  
 
Het beleid van de voormalige Structuurvisie Noord-Holland 2040 is, voor zover het een bin-
dende werking moet hebben, neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). 
Sinds de vaststelling van de PRV in 2010 is deze verschillende keren op onderdelen gewijzigd. 
De laatste wijziging van de PRV is op 14 januari 2019 door Provinciale Staten vastgesteld en op 
1 februari 2019 in werking getreden. 
 
Betekenis voor het project 
In artikel 17a van de PRV is opgenomen dat een bestemmingsplan de uitbreiding van een 
reeds fysiek bestaand agrarisch aanverwant bedrijf mogelijk kan maken in het landelijk gebied 
als, op deze locatie, aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 De noodzaak tot uitbreiding moet gemotiveerd zijn aangetoond; 

 Permanente buitenopslag wordt verboden; 

 Het bouwperceel mag maximaal 1,5 hectare bedragen; 

 Er moet worden voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseis (artikel 15 PRV). 
 
In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan is de noodzaak tot uitbreiding beschreven. In de regels 
van het onderhavige bestemmingsplan is bepaald dat permanente buitenopslag niet is toege-
staan en het op de verbeelding opgenomen bouwvlak bedraagt minder dan 1,5 hectare. Er 
wordt voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseis. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing 
zal een lage dijk worden gerealiseerd met een dichte erfsingel in de vorm van streekeigen 
groen. Met dit groen wordt de bebouwing grotendeels aan het zicht vanaf de Karspelweg en 
Waarlandsweg aan het oog onttrokken. Het beeld van groene erven in de omgeving wordt hier-
mee versterkt.  
 
3.3.2 Conclusie provinciaal beleid 
Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de doelen en uitgangspunten zoals gesteld in 
het provinciaal beleid.  
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3.4 Gemeentelijk beleid 

 
3.4.1 Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkelingen 
In de Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkelingen wordt onder het thema Werken aangegeven dat   
De gemeente zich bewust is van de rijkdom die de gemeente heeft door het ondernemerschap 
dat bloeit binnen de gemeente. Bedrijven zijn continue in ontwikkeling en de gemeente kan de 
markt niet voorspellen. Daarom wordt vanuit de gemeente maatwerk geleverd. Bij ruimtelijke 
bedrijfsinitiatieven wordt gekeken hoe dit zich verhoudt tot regelgeving vanuit het Rijk, de pro-
vincie en de regio. 
 
Betekenis voor het project 
Met de voorgenomen ontwikkeling wordt maatwerk geleverd voor de voorgenomen uitbreiding 
van de bedrijfsbebouwing aan de Waarlandsweg 3a. Er is geen strijd met beleid en regelgeving 
op hogere overheidsniveau’s. 
 
3.4.2 Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit 
Om te bepalen hoe de beoordeling van plannen aan ruimtelijke kwaliteit plaats vindt, zijn be-
leidsregels opgesteld welke zijn opgenomen in de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’. De be-
leidsregels zijn abstract van karakter en geven ruimte voor verschillende ontwerpoplossingen. 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het ‘buitengebied’. Voor het buitengebied geldt een re- 
gulier welstandsniveau. Belangrijk is dat typen gebouwen worden gebouwd zoals dat gebruike-
lijk is voor het gebied.  
 
Betekenis voor het project 
In het kader van de aan te vragen omgevingsvergunning voor bouwen zal het bouwplan door 
Welstand worden beoordeeld.   
 
3.4.3 Conclusie gemeentelijk beleid 
Het initiatief is passend en geeft invulling aan het gemeentelijk beleid. 
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4 Milieu- en omgevingsaspecten 

Diverse milieuaspecten vormen belangrijke input bij de ontwikkeling van het plangebied. In dat 
verband dient bij de afweging van het al dan niet toelaten van bepaalde ruimtelijke ontwikkelin-
gen te worden onderzocht welke milieuaspecten daarbij een rol (kunnen) spelen. Tevens is het 
van belang milieubelastende functies ruimtelijk te scheiden van milieugevoelige functies. 

4.1 Archeologie  

Op grond van de Erfgoedwet is iedere gemeente verplicht aandacht te besteden aan de archeo-
logie op haar grondgebied en dit te verwerken in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke in-
strumenten. In de voormalige gemeentelijke Beleidsnota Cultuurhistorie (2012) is beschreven 
hoe wordt omgegaan met (mogelijke) waardevolle archeologische en cultuurhistorische waar-
den binnen de gemeentegrenzen. De archeologische verwachtingswaarden in de gemeente zijn 
vertaald in de bestemmingsplannen.  
 
Betekenis voor het project 
Het plangebied kent een archeologische verwachtingswaarde waarbij archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is bij een bouwplan en/of aanleg van verhardingen groter dan 2.500 m2. Omdat 
het plangebied groter is dan deze verstoringsnorm is een archeologisch bureauonderzoek uit-
gevoerd1. Bij het bureauonderzoek is een archeologisch verwachtingsmodel van het gebied op-
gesteld aan de hand van beschikbare fysisch-geografische, archeologische en historisch-geo-
grafische informatie.  
 
Het plangebied lag rond 2750 voor Christus in een vlakte van getijdenafzettingen vlakbij het 
oude zeegat van Bergen. Rond 1500 voor Christus slibde dit zeegat dicht en vormde er een 
kwelderlandschap. In 500 voor Christus was het kwelderlandschap verdwenen en was er een 
veenmoeras daarvoor in de plaats gekomen. In het jaar 800 na Christus was het veen wegge-
trokken en kwam er weer een nieuw kwelderlandschap voor in de plaats. Deze afzettingen zijn 
merendeels terug te vinden in boordata van een archeologisch onderzoek van De Steekproef 
bv dat in 2015 in de directe omgeving van het plangebied werd uitgevoerd. 
 
In het plangebied zelf en in de nabije omgeving zijn geen vondsten aangetroffen. Rondom de 
andere dorpskernen in de buurt zijn echter wel archeologische resten aangetroffen. Dit zijn 
vooral vondsten daterend uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, maar ook vondsten uit 
het Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd. De vondsten uit het Neolithicum 
en de Bronstijd passen bij het kwelderlandschap van 1500 voor Christus. De vondst uit de IJ-
zertijd tot de Romeinse tijd past echter niet bij het veenmoeras van 500 voor Christus, aange-
zien een veenmoeras een ongeschikte plek is om in te leven. 
 
De kans op archeologische resten in het onderzoeksgebied is klein. Dit komt doordat het plan-
gebied in de jaren zestig verstoord is door de ruilverkaveling. Daarnaast zijn in en nabij het 
plangebied en Waarland geen archeologische indicatoren aangetroffen. Nader archeologisch 
onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
 

 
1 Archeologisch bureauonderzoek Waarlandsweg 3a, Waarland, De Steekproef, 6 juni 2018 
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4.2 Cultuurhistorie 

Op grond van de Modernisering Monumentenwet (MoMo) dient in een bestemmingsplan een 
beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cul-
tuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is 
gehouden.  
 
Betekenis voor het project 
De locatie heeft geen specifieke cultuurhistorische waarden. Er is geen sprake van een aard-
kundig waardevol gebied en zoals in de vorige paragraaf is aangegeven geldt ter plaatse ook 
geen hoge archeologische verwachting. Het bouwplan leidt niet tot aantasting van cultuurhistori-
sche waarden.  

4.3 Bodemkwaliteit 

In een bestemmingsplan dat nieuwe functies mogelijk maakt dient de bodemgesteldheid in 
kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor 
gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een 
nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt is 
(of geschikt te maken is) voor de nieuwe bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het 
plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening hou-
dend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. 
 
Betekenis voor het project 
Het Bodemloket geeft inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bo-
demkwaliteit in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Tevens 
wordt weergegeven waar vroeger (verdachte) activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk 
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek moet worden uit-
gevoerd. De informatie van het Bodemloket geeft voor de locatie geen aandachtspunten aan. 
De activiteiten die in het verleden op het perceel plaatsvonden geven geen aanleiding om bo-
demverontreiniging te verwachten.  
 
In het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, zal een verkennend bo-
demonderzoek worden uitgevoerd. 

4.4 Water 

Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan. Hierbij wordt ingegaan op 
onder andere de beleidsuitgangspunten van het waterschap, de huidige en de toekomstige wa-
terhuishouding in het plangebied. De planontwikkeling kan effecten hebben op de hoeveelheid 
verharding en het waterschap zal het plan beoordelen op haar effecten.  
 
Het is verplicht in beeld te brengen wat de effecten van de voorgenomen activiteit op de water-
huishouding zijn. Het gaat hier zowel om de waterkwaliteit als waterkwantiteit. Het streven is er 
zoveel mogelijk op gericht om water (regen-, afval- en oppervlaktewater) op een goede manier 
in te passen in het ontwerp.  
 
Betekenis voor het project 
Voor het plan is advies aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) in het kader van de watertoets via www.dewatertoets.nl2. Er geldt een normale proce-
dure. Vanwege de toename aan verharding in het plangebied en benodigde watercompensatie, 
is door HHNK nader contact opgenomen3. Het advies is verwerkt in deze waterparagraaf.  
 
 

 
2 Concept wateradvies, HHNK, 27 september 2018 
3 Advies watertoets, HHNK, 9 november 2018 en vooroverlegreactie HHNK d.d. 6 december 2018 



 

 

 

DNS Planvorming BV   17/48 

 

 
 
 
Waterkwaliteit 
De ambitie van het hoogheemraadschap is om 100% van het hemelwater van nieuwe opper-
vlakken te scheiden van het afvalwater. De nieuwbouw leidt niet tot extra afvalwater. Het hemel-
water zal op het oppervlaktewater worden geloosd.  
 
Watercompensatie. 
Er geldt op grond van de regels van de keur een compensatieplicht vanaf een toename aan ver-
harding van 800 m2. Die toename aan verharding heeft te maken met het versneld afvoeren 
van regenwater richting het watersysteem. De oppervlakte van de nieuwbouw inclusief verhar-
ding zal de drempeloppervlakte van 800 m2 overschrijden. De verhardingstoename bedraagt 
circa 4.300 m2 en volgt uit de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen, aanleg van bedrijfsterrein 
en de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Door HHNK is aangegeven dat rekening gehou-
den moet worden met een compensatiepercentage van 8% in relatie tot de toename aan ver-
hard oppervlak (dus bestrating en bebouwing) wat in waterberging gerealiseerd dient te worden 
om een verslechtering van het watersysteem te voorkomen. Tevens is de suggestie gedaan om 
rekening te houden met mogelijkheden voor ruimtelijke adaptatie. Hierbij valt te denken aan wa-
terdoorlatende verharding voor de parkeerplaatsen. 
 
Watercompensatie vindt plaats door aan de zuid- en westzijde van het perceel een nieuwe wa-
tergang te graven. Deze watergang sluit aan op een watergang langs de Waarlandsweg met 
waterpeil NAP-2,40m. De sloot wordt aan de westzijde verbonden aan de bestaande sloot met 
NAP -3,20m waterpeil. Gelet op het verschil in peil zal in de nieuwe sloot een stuw worden ge-
plaatst. In de planregels is de waterberging als voorwaardelijke verplichting geborgd. In de uit-
werking van het plan wordt de mogelijkheid voor toepassing van waterdoorlatende verharding 
nader bekeken. 
 
Waterkering 
Het perceel ligt niet in de invloedssfeer van een door het Hoogheemraadschap aangewezen 
waterkering. Op dit aspect is de Keur derhalve niet van toepassing.  
 
Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen 
in het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van meer dan 800 m² verharding 
is een watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het oogpunt van water geen belemmeringen zijn voor 
het initiatief.  

4.5 Flora- en fauna 

In de natuurwetgeving worden gebiedsbescherming en soortenbescherming onderscheiden. 
Beide beschermingsregimes zijn van belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een ge-
bied. 
 
Betekenis voor het project 
Door ecologisch bureau Van der Goes en Groot is een ecologische quickscan uitgevoerd4. De 
resultaten zijn hieronder toegelicht. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt op meer dan acht kilometer afstand van het meest nabijgelegen Natura 
2000-gebied, de Schoorlse Duinen. Gezien de grote afstand en de uit te voeren werkzaamhe-
den worden geen negatieve gevolgen verwacht van de plannen als gevolg van licht, geluid of 
optische verstoring. Er hoeft geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. Gelet op de beperkte 

 
4 Waarlandsweg 3a te Waarland - Toetsing in het kader van de natuurwetgeving, Van de Goes en Groot, 12 juni 2018 
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schaal van het plan en de ruime afstand tot Natura 2000-gebied staat ook het aspect stikstofde-
positie de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg. 
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, inclusief 
de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden kunnen verbinden. Daar-
naast is geen sprake van weidevogelleefgebied.  
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie van het plangebied ten op-
zichte van beschermde gebieden, worden geen negatieve effecten op beschermde natuurge-
bieden verwacht. 
 
Soortenbescherming 
Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten amfibieën, vogels, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Gezien het aanwezige biotoop, het oppervlak, de 
geografische ligging en informatie uit de vakliteratuur over waarnemingen en populaties in de 
omgeving, zullen van de amfibieën en grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten 
aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten gelden geen verbods-
bepalingen als werkzaamheden worden verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en in-
richting, zoals het besproken plan. Een ontheffing is niet nodig. 
 
In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten voorkomen. Voor 
de verwachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 
verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor 
broedvogels dan niet nodig. Het broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 
 
Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied door vogels met jaarrond be-
schermde nesten (Buizerd, Sperwer, Ransuil, Kerkuil en Gierzwaluw) wordt geen negatief effect 
verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter leefgebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De 
vogels kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 
 
Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen belangrijk negatief effect ver-
wacht vanwege de grootte van het plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 
biotoop in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken.  
 
Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied wordt geen negatief 
effect verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een 
veel groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aan-
wezig is. De vleermuizen kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

4.6 Bedrijven en Milieuzonering 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tus-
sen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen 
anderzijds.  
 
De doelen van milieuzonering zijn: 

 Het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 
gevaar bij woningen en andere gevoelige functies; 

 Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam 
binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 
Betekenis voor het project 
De VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ geeft indicatieve afstanden tussen bedrijven en 
woningen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van een plan vanuit het oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening.  
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F. Stoop BV kan in verschillende categorieën worden ingedeeld: 
 Bloembollendroog- en prepareerbedrijven (SBI 0163); 
 Tuinbouw – bedrijfsgebouwen (SBI 011, 012, 013); 
 Groothandel in bloemen en planten (SBI 4622). 
 
Voor bovenstaande bedrijfscategorieën geldt dat milieucategorie 2 van toepassing. De maxi-
male richtafstand tot woningen bedraagt 30 meter. De woningen in de omgeving van het plan-
gebied zijn op meer dan 30 meter van het bedrijfsgebouw gesitueerd. Op grond van jurispru-
dentie moet de richtafstand echter worden gemeten vanaf de bestemmingsgrens waar bedrijfs-
activiteiten zijn toegestaan en de gevel van woningen. Deze afstand bedraagt circa 22 meter tot 
de woningen aan de overzijde van de Waarlandsweg. Dit betreft echter een bestaande situatie.  
 
De uitbreiding vindt plaats aan de achterzijde op circa 130 meter afstand van deze woningen. 
Om hinder als gevolg van extra vrachtverkeer en laad- en losactiviteiten te voorkomen, wordt 
een tweede ontsluiting aangelegd vanaf de Karspelweg. Het extra extra laad- en losdock wordt 
ook aan de achterzijde gerealiseerd. Ook andere woningen in de omgeving zijn op meer dan 
100 meter van zowel de uitbreiding van het bedrijfsterrein als de extra ontsluitingsweg gesitu-
eerd. 
 
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat met de uitbreiding wordt voldaan 
aan de richtafstanden voor milieuzonering. De voorgenomen ontwikkeling waarbij de extra be-
drijfsactiviteiten achter het bestaande gebouw zijn voorzien, staat een goed woon- en leefkli-
maat voor woningen in de omgeving niet in de weg. Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn 
er daarom geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

4.7 Verkeer en parkeren 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan inzicht te geven in 
de gevolgen van de ontwikkeling op het gebied van verkeer en parkeren.  
 
Betekenis voor het project 
 
Verkeer 
Als gevolg van de ontwikkeling treedt er een wijziging op in de verkeersgeneratie van en naar 
het plangebied. De CROW publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (publicatie 317) 
geeft kencijfers voor de categorie ‘Bedrijf arbeidsextensief/bezoekers extensief (loods, opslag, 
transportbedrijf)’. De CROW houdt voor een dergelijk bedrijf in het buitengebied gemiddeld 4,8 
verkeersbewegingen per 100 m2 BVO aan. De uitbreiding zou op grond van deze kencijfers 
een extra verkeersgeneratie van circa 92 motorvoertuigen met zich meebrengen. In de praktijk 
zal het aandeel verkeer echter afnemen. Doordat opslag nu op een andere locatie plaatsvindt, 
worden de producten thans twee maal beleverd (aan- en afvoer). Met opslag op de huidige lo-
catie kan de levering worden teruggebracht naar eenmaal. Er vindt als gevolg daarvan een af-
name in verkeer plaats. 
 
De Karspelweg, waarop wordt aangesloten, is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom 
waar een snelheidsregime van 60 km/uur geldt. De Karspelweg heeft voldoende capaciteit om 
het extra verkeer af te wikkelen.  
 
Parkeren 
In de Parkeernota Schagen 2016 is voor de categorie  ‘Bedrijf arbeidsextensief/bezoekers ex-
tensief (loods, opslag, transportbedrijf)’.een parkeernorm van 1,1 parkeerplaatsen per 100 m²  
BVO opgenomen voor de categorie ‘Bedrijf arbeidsextensief/bezoekers extensief (loods, op-
slag, transportbedrijf)’. Deze bedrijfscategorie kan van toepassing worden verklaard op het plan. 
De uitbreiding van het bedrijf met circa 1.900 m2, zou op grond van deze kencijfers een extra 
parkeerbehoefte van 21 parkeerplaatsen met zich meebrengen. Gelet op het beperkte aantal 
werknemers en bezoekers en de daadwerkelijke huidige parkeerbehoefte, is dit niet reëel. Feit 
is dat zowel aan de voorzijde (huidige situatie) als de achterzijde (nieuwe situatie) voldoende 
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ruimte is om op eigen terrein in de parkeerbehoefte te voorzien. Dit geldt zowel voor personen-
auto’s (werknemers en bezoekers) als vrachtwagens.   

4.8 Geluid 

In het kader van geluid is de Wet geluidhinder van toepassing. Doel van deze wet is het terug-
dringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder 
in de toekomst. In dit geval is wegverkeerslawaai van belang. 
 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke openbare weg in principe een zone heeft waar aan-
dacht aan geluidhinder moet worden besteed. Een uitzondering geldt voor wegen met een 
maximale snelheid van 30 km/h. Daarbij onderscheidt de Wet geluidhinder geluidsgevoelige ge-
bouwen enerzijds en niet-geluidsgevoelige functies anderzijds.  
 
Betekenis voor het project 
Het bedrijf betreft geen geluidgevoelige bestemming. Daarnaast vinden er geen wijzigingen 
plaats aan het omliggende wegennet. De aan te leggen weg betreft een ‘eigen weg’ waardoor 
de Wet geluidhinder niet van toepassing is. De weg wordt op meer dan 100 meter afstand tot 
nabijgelegen woningen gerealiseerd waarmee eventuele hinder wordt voorkomen en een goed 
woon- en leefklimaat hier geborgd blijft.  

4.9 Luchtkwaliteit 

De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. Onder 
kleine projecten worden projecten verstaan die de luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ ver- 
slechteren. Deze projecten worden niet meer beoordeeld op luchtkwaliteit. Ze zijn namelijk zo 
klein dat ze geen wezenlijke invloed hebben op de luchtkwaliteit. Draagt een klein project niet of 
nauwelijks bij aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering voor. Het ministerie VROM 
heeft de definitie van 'in betekenende mate' vastgelegd in het Besluit NIBM. Projecten die de 
concentratie CO2 of fijn stof met meer dan 3% van de grenswaarde verhogen, dragen in bete- 
kenende mate bij aan de luchtvervuiling. 
 
Betekenis voor het project 
In dit geval valt het initiatief niet binnen één van de genoemde categorieën van de regeling ‘niet 
in betekenende mate’. Zoals in paragraaf 4.7 is aangegeven vindt geen toename in verkeer 
plaats. Omdat de CROW-cijfers theoretisch wel uit gaan van een verkeerstoename is vanuit 
zorgvuldigheid een toets uitgevoerd met de NIBM-tool waarbij als uitgangspunt een toename 
van 100 motorvoertuigen (waarvan 50% vrachtverkeer) is aangehouden als gevolg van de ont-
wikkeling. De resultaten van de berekening zijn hieronder weergegeven.  

 
Figuur 4.1: NIBM-berekening 
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De conclusie geeft aan dat het extra verkeer in niet betekenende mate is en er geen nader on-
derzoek nodig is. Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit zijn er geen knelpunten voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

4.10 Externe veiligheid 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het van belang te kijken naar gevaarleverende functies 
in of in de nabijheid van het plangebied. Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) wordt daarom gekeken naar zogenaamde risicovolle inrichtingen. Daarnaast wordt geke-
ken naar vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen.  
 
Betekenis voor het project 
Zoals uit de onderstaande uitsnede van de Risicokaart blijkt (figuur 4.2), zijn in de directe omge-
ving van het plangebied geen risicobronnen aanwezig. De dichtstbijzijnde risicobron betreft een 
propaantank welke aanwezig is bij een bedrijf aan de Diepsmeerweg. Het plangebied bevindt 
zich op meer dan 300 meter afstand van deze tank. Er is in dan ook geen belemmering voor het 
plan. Ook zijn er geen hogedruk gasleidingen of transportroutes voor gevaarlijke stoffen door of 
in de directe omgeving van het plangebied.  
 
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid 
van het initiatief. 
 

 
Figuur 4.2: Uitsnede Risicokaart 

4.11 Duurzaamheid 

Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij energiebesparing, duurzame energieopwek-
king en terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Bijna alle gemeenten in Nederland 
hebben een klimaatbeleidsplan en voeren klimaatprojecten uit. De doelen uit het Uitvoerings-
programma Klimaat 2012 - 2020 van de gemeente Schagen zijn energiebesparing, verminde-
ring uitstoot broeikasgassen met 20% en de opwekking van 22,5 % duurzame energie. 
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De gemeente Schagen geeft uitvoering aan de Energieagenda 2017. Schagen ondersteunt, fa-
ciliteert en initieert projecten, zodat het energieverbruik vermindert en er meer duurzame ener-
gie wordt opgewekt. Eén van de speerpunten is meer energie neutrale nieuwbouw. Schagen wil 
de energietransitie ondersteunen en versnellen om uiteindelijk in 2040 energie-neutraal te zijn. 
Daarom is besloten om alle nieuwbouw aardgasvrij te realiseren. De gemeente begeleid parti-
culiere bouwers in een vroeg stadium van de planontwikkeling, waardoor hogere ambities wor-
den gehaald.  
 
Betekenis voor het project 
De initiatiefnemer van het onderhavige bouwplan streeft naar energiezuinige nieuwbouw. Zo 
zullen er onder andere zonnepanelen worden toegepast. 

4.12 M.e.r.-beoordeling 

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht ten aanzien van plannen, gevallen, activitei-
ten en besluiten die (mogelijk) grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu, een procedure 
voor milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. De m.e.r. is bedoeld om milieubelangen meer 
expliciet af te wegen bij het opstellen van plannen en het uitvoeren van projecten.  
 
Betekenis voor het project 
Het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer zijn per 7 juli 2017 gewijzigd. Gemeenten zijn  thans 
verplicht om voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten een expliciet besluit te nemen over 
het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (Mer). In het Besluit milieueffectrapportage 
zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en indicatieve drempelwaarden opgenomen. Op 
de D-lijst onder categorie D 11.2 geldt voor het onderdeel ‘aanleg, wijziging of uitbreiding van 
een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterrei-
nen’ een drempelwaarde van 100 hectare en van 2.000 woningen.  
 
Gelet op de kleinschaligheid van het plan, de locatie en functie van de bebouwing is uitgesloten 
dat belangrijke negatieve milieugevolgen zullen optreden. Er hoeft derhalve geen m.e.r. beoor-
delingsprocedure te worden gevolgd. Terzijde wordt opgemerkt dat uit de voorgaande beoorde-
ling van de verschillende milieuaspecten, zoals hiervoor beschreven, de conclusie volgt dat 
geen belangrijke negatieve milieugevolgen zullen optreden, wordt bevestigd. 

4.13 Conclusie milieu- en omgevingsaspecten 

De effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de in dit hoofdstuk genoemde milieu- en 
omgevingsfactoren vormen geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 
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5 Juridische planbeschrijving 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
juridisch is vertaald. 
 
Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels. 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van deze 
gronden, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op 
te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de 
regels alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding vormt sa-
men met de regels het voor de burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. De toe-
lichting heeft geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de onderbou-
wing van het plan en geeft uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.  
 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de systematiek en leeswijzer bij de verbeelding en re-
gels en de handhaafbaarheid.  
 
5.2 Verbeelding 
De verbeelding geeft de bestemmingen van de gronden aan. In de planregels staat per bestem-
ming en aanduiding vastgelegd wat de beperkingen en mogelijkheden van de gronden met de 
bestemming, zoals aangegeven op de verbeelding, zijn. 
 
5.3 Planregels 
In dit bestemmingsplan komen de volgende bestemmingen voor: 

 Agrarisch met waarden 

 Bedrijf 

 Waarde – Archeologie 4 (dubbelbestemming) 
 
Binnen de regels is sprake van positieve bestemmingen. Een positieve bestemming geeft een 
directe bouwtitel.  
 
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gron-
den, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van op te 
richten bouwwerken. De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zullen de 
diverse regels artikelsgewijs worden besproken. 
 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
Dit zijn de inleidende bepalingen van de regels. 

 Artikel 1: Begrippen 
geeft de betekenis aan een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de 
interpretatie van de begrippen vastgelegd, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot. 
 

 Artikel 2: Wijze van meten 
geeft aan hoe bepaalde maten dienen te worden berekend. 

 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Deze artikelen bevatten de regels welke direct verband houden met de op de verbeelding aan-
gegeven bestemmingen. Per bestemming en per artikel geldt in de meeste gevallen het vol-
gende stramien: 
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a. een beschrijving van de bestemming; 
b. de bouwregels: regels omtrent hoogte, bebouwingsdichtheid enz. De bouwregels geven 

aan welke bouwwerken mogen worden opgericht. 
c. (eventueel) een mogelijkheid voor afwijken van de bouwregels; 
d. (eventueel) een omschrijving van de specifieke gebruiksregels; 
e. (eventueel) een mogelijkheid voor afwijken van de gebruiksregels; 
De aanduidingen zijn op de verbeelding met een lettercode aangegeven, die in de regels terug 
zijn te vinden. 
 
Beschrijving van de bestemmingen: 
 

 Artikel 3: Agrarisch met waarden 
De bestemming ‘Agrarisch met waarden’ is opgenomen voor de gronden ten zuiden van het be-
drijf, welke thans de bestemming ‘Bedrijf’ hebben. Binnen deze bestemming mag met uitzonde-
ring van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet worden gebouwd.  
 

 Artikel 4: Bedrijf 
De bestemming Bedrijf is opgenomen voor de het huidige bedrijfsperceel, de gronden waar de 
uitbreiding is voorzien en de toegangsweg. Conform de huidige situatie is de functieaanduiding 
‘landelijk bedrijf’ binnen deze bestemming opgenomen. De maximale goot- en bouwhoogte be-
draagt respectievelijk 6 meter en 10 meter. 
 

 Artikel 5: Waarde – Archeologie 4 
Voor een deel van het plangebied is op grond van het uitgevoerde archeologisch onderzoek de 
dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4 opgenomen. Naast de andere in het plangebied 
voorkomende bestemmingen, zijn de gronden mede bestemd voor het behoud van de aldaar in 
of op de grond aanwezige archeologische waarden. Werkzaamheden die mogelijk aanwezige 
archeologische waarden kunnen verstoren met een oppervlak groter dan 2.500 m2 waarbij die-
per dan 0,50 m wordt verstoord, zijn uitsluitend toegestaan met een omgevingsvergunning. 
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 
Deze artikelen bevatten algemene regels die op de bestemmingen van toepassing zijn. De di-
verse artikelen zullen hieronder kort worden toegelicht. 
 

 Artikel 6: Antidubbeltelregel 
Op grond van de antidubbeltelregel is bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is geno-
men bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden 
gegeven, bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing blijft (artikel 3.2.4 
Bro). Deze bepaling voorkomt dat er meer kan worden gebouwd dan wenselijk is indien een ka-
vel wordt gesplitst en op grond daarvan een nieuw bouwperceel ontstaat. Elk bouwperceel heeft 
immers in principe recht op een bepaalde hoeveelheid bebouwing.  
 

 Artikel 7: Algemene bouwregels 
In de algemene bouwregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen op grond waarvan 
een omgevingsvergunning voor bouwen uitsluitend verleend kan worden als in voldoende par-
keergelegenheid wordt voorzien. 
 

 Artikel 8: Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksregels is aangegeven welk gebruik in ieder geval in strijd is met het be-
stemmingsplan. Tevens is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de landschappe-
lijke inpassing van de locatie. 
 

 Artikel 9: Algemene afwijkingsregels 
Met deze bepaling kan middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van de regels ten 
aanzien van het bouwen van gebouwen ten behoeve van het overschrijden van bepalingen in-
zake goothoogte, hoogte, oppervlakte en inhoud van bouwwerken. 
 



 

 

 

DNS Planvorming BV   25/48 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
Dit hoofdstuk bevat de laatste bepalingen van de bestemmingsregels. Hieronder worden de ver-
schillende artikelen toegelicht. 
 

 Artikel 10: Overgangsregels 
Het overgangsrecht is tweeledig en heeft betrekking op bouwwerken en gebruik. In dit artikel 
staan de overgangsregels voor bestaande bouwwerken en bestaande gebruiksactiviteiten die 
afwijken van het bestemmingsplan. 
 

 Artikel 11: Slotregel 
Dit artikel geeft de naam en datum van het bestemmingsplan aan. 
 
 

5.4 Handhaafbaarheid 
Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan, dus ook bij de ont-
wikkeling van dit bestemmingsplan, is dat de in het plan opgenomen regels handhaafbaar die-
nen te zijn. Handhaving van het ruimtelijk beleid verdient meer aandacht omdat het een voor-
waarde is voor het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied. Bij 
de totstandkoming van dit bestemmingsplan is aandacht besteed aan de handhaafbaarheid van 
de in het plan opgenomen regels.  
 
Ten behoeve van een goede handhaving van de regels zijn de volgende factoren van belang: 

 voldoende kenbaarheid geven aan het plan; 

 voldoende draagvlak voor het beleid en de regelgeving in het plan; 

 inzichtelijke en realistische regeling; 

 handhavingsbeleid.
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6 Financiële uitvoerbaarheid 

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient er in het kader van het be-
stemmingsplan een onderzoek te worden gedaan naar de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van 
het plan. De maatschappelijke aspecten worden in hoofdstuk 7 toegelicht. 
 
In artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voorgeschreven dat de gemeenteraad 
een exploitatieplan vaststelt voor de gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is de definitie van bouwplan gegeven, waarbij het on-
derhavige plan als bouwplan kan worden aangemerkt. Met het tweede lid van artikel 6.12 Wro 
kan worden afgeweken van de plicht een exploitatieplan vast te stellen, mits het verhaal van 
kosten anderszins is verzekerd. 
 
De kosten voor het bouwplan alsmede de plankosten worden gedragen door de initiatiefnemer. 
Hetzelfde geldt voor eventuele kosten als gevolg van planschade. Hiervoor zal een overeen-
komst tussen initiatiefnemer en de gemeente worden gesloten. De ambtelijke kosten voor de 
realisatie van het plan zijn voor de gemeente anderszins verzekerd in deze overeenkomst. Om 
deze reden is een exploitatieplan niet nodig. De financiële uitvoerbaarheid van het plan is vol-
doende gewaarborgd. 
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7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

7.1 Inspraak en overleg 

Omwonenden worden voorafgaand aan de wettelijke procedure geïnformeerd over de plannen. 
 
Ingevolge artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dienen burgemeester en wethouders 
overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 
diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of be-
last zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. In verband hier-
mee is het concept ontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan verschillende instanties. Van de 
volgende instanties is een reactie ontvangen: 

 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 Provincie Noord-Holland 

 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
a. Het verzoek is om het aanvullende advies te verwerken in de waterparagraaf. Rekening 

dient te worden gehouden met een compensatiepercentage van 8% in relatie tot de toe-
name aan verhard oppervlak (dus bestrating en bebouwing) wat in waterberging gereali-
seerd dient te worden om een verslechtering van het watersysteem te voorkomen naar aan-
leiding van de toename aan verharding. Tevens is de suggestie gedaan om rekening te 
houden met mogelijkheden voor ruimtelijke adaptatie. Hierbij valt te denken aan waterdoor-
latende verharding voor de parkeerplaatsen.  

b. Doodlopende waterlopen moeten worden voorkomen. Voorgesteld wordt om de nieuwe 
sloot te verbinden aan de bestaande sloot die zich momenteel parallel aan de westzijde van 
de nieuwe ontsluitingsweg bevindt. Deze sloot bevindt zich in het NAP-3,20m waterpeil. Om 
deze twee peilgebieden niet direct op elkaar te laten aansluiten kan hierin worden voorzien 
middels het plaatsen van een stuw.  

c. Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en 
wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 m² verhar-
ding is een watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk 
van de complexiteit van aanvraag en/of werken is het belangrijk om hierover in een vroeg 
stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt voor-
komen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. De initiatiefnemer dient rekening te hou-
den met de noodzakelijke proceduretijd die hiermee is gemoeid. 

 
Reactie gemeente 
a. Het aanvullend advies is verwerkt in de waterparagraaf van het ontwerpbestemmingsplan. 

De voorstel om rekening te houden met ruimtelijke adaptie is aan de initiatiefnemer doorge-
geven en krijgt aandacht in de verdere uitwerking van het plan; 

b. Er zal geen sprake zijn van doodlopende waterlopen. De sloot wordt verbonden aan de be-
staande sloot waarbij een stuw zal worden geplaatst in verband met het peilverschil. In de 
waterparagraaf is dit verduidelijkt; 

c. Aan de initiatiefnemer is doorgegeven dat voor vergunningplichtige werkzaamheden op ba-
sis van de Keur een watervergunning zal moeten worden aangevraagd. 

 
Provincie Noord-Holland 
a. De uitbreiding van het bedrijf past binnen artikel 17a van de Provinciale Ruimtelijke Veror-

dening; 
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b. De nieuwe toegangsweg verdient een nadere onderbouwing en kwaliteitstoets wat betreft 
inpassing in het landschap. Het kruispunt met de Karspelweg verdient ook aandacht. 
 

Reactie gemeente 
a. De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen; 
b. Met een tweede ontsluiting vanaf de Karspelweg wordt hinder voor woningen in de directe 

omgeving tegengegaan. In de planvorming is zorgvuldig aandacht besteed aan de land-
schappelijke inpassing. Gekozen is voor een heldere, niet opvallende en open ligging van 
de ontsluiting in combinatie met een groene omzoming van het erf. In de uitwerking van het 
plan zal voldoende aandacht worden geschonken aan een verkeersveilige aansluiting op de 
Karspelweg. 

 

7.2 Procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan is op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedu-
rende 6 weken ter inzage gelegd, vanaf 5 oktober 2019, waarbij door een ieder zienswijzen bij 
de gemeenteraad kunnen worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Na een beroepstermijn van zes weken treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij conform 
artikel 8.4 Wro een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de afdeling bestuursrecht-
spraak Raad van State. 
  



 

 

 

DNS Planvorming BV   29/48 

 

REGELS 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

  

  

  
 

  

 

   

  

   

   

   

  
 

  

 
 

  

 
 
   

 

   

    

   

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan ‘Waarlandsweg 3a, Waarland’ met identificatienummer NL.IMRO.0441. 
BPLGHWaarlandsweg3-VA01 van de gemeente Schagen;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bij-
lagen;

1.3 aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in di- 
recte verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gron-
den;

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 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 Ei- 
sen op te stellen en/of te toetsen;

1.7 archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, uitge-
voerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.8 archeologische waarden:

waarden die verband houden met het zich in de bodem bevinden van voorwerpen of bewo- 
ningssporen van vroegere samenlevingen, die wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de
wetenschap of hun cultuurhistorische betekenis van algemeen belang zijn;

1.9 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.10 bestaand

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is 
en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een bouwvergunning 
en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / omgevingsvergunning (ná 1 oktober 2010);       
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1.11  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak;       

1.12  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;   

1.13 bijgebouw 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofd-
gebouw; 

1.14  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk;     

1.15  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak;         

1.16  bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uit-
sluiting van onderbouw en zolder, met dien verstande dat de hoogte van een bouwlaag niet 
meer mag bedragen dan 4 m; 

1.17  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar beho-
rende bebouwing is toegelaten; 

1.18  bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel;   

1.19  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels be-
paalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.20  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij di-
rect of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.21  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wan-
den omsloten ruimte vormt;            

1.22 hoofdgebouw 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel 
kan worden aangemerkt; 

1.23 landelijk bedrijf 

een bedrijf dat naar de aard van zijn activiteiten gebonden is aan het agrarische buitengebied of 
waarvan de activiteiten zijn gericht op het buitengebied. Hierbij kan sprake zijn van de volgende 
(combinatie van) activiteiten: 

 het leveren van diensten aan agrarische bedrijven, zoals agrarische loonbedrijven, 
landbouwmechanisatiebedrijven en veehandelsbedrijven; 

 bewerking, verwerking, distributie en opslag van agrarische producten. 
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1.24  peil 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 
 de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 
grenst: 

 de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 
bouw; 

c. indien op het water wordt gebouwd: 
 het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil); 

1.25  prostitutie 

het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding; 

1.26  seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-porno-
grafische aard plaatsvinden; 
 
Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, 
sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische 
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.27  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 architec-
tonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.28  voorgevel 

de naar de weg gekeerde gevel(s) van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer 
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aange-
merkt; 

1.29  woning 

een complex van ruimten in één gebouw, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een af-
zonderlijk huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojec-
teerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;  

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  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. 
 
 
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouw-
delen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- 
en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 
mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch met waarden 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Agrarisch met waarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering; 
b. behoud en versterking van aanwezige cultuurhistorische waarden in de vorm van waarde-

volle bestaande verkavelingspatronen. 
 
met de daarbij behorende: 
c. groenvoorzieningen; 
d. openbare nutsvoorzieningen; 
e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 
f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
g. waterlopen- en partijen. 

3.2 Bouwregels 

Binnen de bestemming zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. De 
bouwhoogte van deze bouwwerken mag niet meer bedragen dan 1,5 m. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld lid 3.1 wordt in ieder geval 
aangemerkt: 
a. het gebruik en/of inrichten ten behoeve van exploratie en exploitatie van diepe delfstoffen 

(met uitzondering van seismologisch onderzoek); 
b. bodembewerkingen in de vorm van bezanden, omzetten en omspuiten; 
c. het gebruik van gronden ten behoeve van energieopwekking door middel van biomassaver-

gisting; 
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van stalling van voertuigen, vaartui-

gen of kampeermiddelen en het opslaan van goederen en/of materialen van niet-agrarische 
herkomst in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen; 

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestopslag buiten het bouwvlak, 
met uitzondering van de bestaande mestopslag; 

f. het gebruik van gronden ten behoeve van kleinschalig kamperen; 
g. het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van ondergeschikte horeca ten be-

hoeve van nevenactiviteiten; 
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering; 
i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van dagrecreatie. 
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Artikel 4  Bedrijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijven die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig zijn; 
b. bedrijven welke zijn opgenomen in categorie 1 en 2 van de in bijlage 1 ‘Staat van bedrijven’ 

opgenomen bedrijfsactiviteiten; 
c. landelijke bedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 

landelijk bedrijf’. 
 
met de daarbij behorende: 
d. groenvoorzieningen; 
e. openbare nutsvoorzieningen; 
f. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 
g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
h. waterlopen en -partijen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluiten binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de afstand van gebouwen tot de perceelgrens mag niet minder bedragen dan 5 m, dan wel 

de bestaande afstand indien deze minder bedraagt; 
c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 m en 10 m, dan 

wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen; 
d. de dakhelling mag niet minder bedragen dan 15°, met uitzondering van 30% van de be-

drijfsgebouwen, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt. 
 

4.2.2  Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 

a. bedrijfswoningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd  
b. het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak bedraagt per bedrijf niet meer dan het be-

staande aantal; 
c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3,5 m en 8 m, dan 

wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen, met dien verstande dat 
de bouwhoogte van stolpvormige woningen niet meer mag bedragen dan 11,5 m; 

d. de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30°, dan wel de bestaande dakhelling indien 
deze minder bedraagt; 

e. de oppervlakte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 225 m², dan wel de be-
staande oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

f. de breedte van de voorgevel van de bedrijfswoningen, met uitzondering van stolpvormige 
woningen, mag niet meer bedragen dan 15 m, dan wel de bestaande breedte indien deze 
meer bedraagt; 

g. de afstand van de gevel van een bedrijfswoning tot de bestemming ‘Verkeer’ mag niet min-
der bedragen dan 4 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt. 
 

4.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen gelden 
de volgende regels: 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden bin-

nen een bouwvlak; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag 

niet meer bedragen dan 100 m², met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van 
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet meer dan 100% van de oppervlakte 
van het hoofdgebouw mag bedragen; 

c. de goothoogte van aan- en uitbouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 m, 
dan wel niet meer dan de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste 
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verdieping van het hoofdgebouw waar aan wordt gebouwd, indien deze meer is; 
d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 4 m; 
e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 6,6 m; 
f. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 m. 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 3 m bedragen. 

4.3 Specifieke gebruiksregels 

4.3.1  Voorwaardelijke verplichting 

Gebruik van de gronden conform de bestemming ‘Bedrijf’ is uitsluitend toegestaan indien de 
volgende werken en werkzaamheden ten uitvoer zijn gebracht en in stand worden gehouden: 
a. de landschappelijke inpassing van het plangebied door de aanleg van een dijk en beplan-

ting met streekeigen groen overeenkomstig het kaartbeeld zoals opgenomen in bijlage 2 
van deze regels;  

b. de realisatie van waterberging binnen het plangebied of grenzend aan het plangebied, 
waarbij de oppervlakte aan waterberging minimaal 8% van de toename aan verharding en 
bebouwing bedraagt ten opzichte van het bestaande verhard en bebouwd oppervlak. 

 
Het verbod geldt niet voor een periode van 6 maanden na inwerkingtreding van dit bestem-
mingsplan. Deze periode is bedoeld voor de aanleg van de dijk, beplanting en waterberging. 

4.3.2  Strijdig gebruik  

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld lid 4.1 wordt in ieder geval 
aangemerkt: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen en/of escortbe-

drijven; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsactiviteiten ten behoeve 

van transport, distributie of industrie; 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van geluidzoneringsplichtige inrich-

tingen; 
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen; 
e. het gebruik van gronden ten behoeve van de opslag van zaken of goederen die geen ver-

band houden met de bedrijfsvoering van het bedrijf dat op het perceel gevestigd is; 
f. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de woonfunctie voor zelfstandige 

bewoning; 
g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of bedrijfsactivi-

teit 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. 

4.4 Wijzigingsbevoegdheid 

4.4.1 Wijziging bestemming naar ‘Tuin’, ‘Verkeer’ en/of ‘Wonen’ 

Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, de bestem-
ming wijzigen in de bestemming ‘Tuin’, ‘Verkeer’ en/of ‘Wonen’, met dien verstande dat: 

a. de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden bij een volledige beëindiging van de bedrijfsactivi-
teiten ter plekke; 

b. monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden blijft; 
c. er ten hoogste 1 woning is toegestaan; 
d. voor het overige na toepassing van de wijziging de bestemmingsregels van de artikelen 13 

(‘Tuin’), 14 (‘Verkeer’) en 17 (‘Wonen’) uit het bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkar-
spel van overeenkomstige toepassing zijn. 

4.4.2 Wijziging bouwvlak 

Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, de bestem-
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ming in die zin wijzigen dat de vorm (ligging) van het bouwvlak wordt veranderd, met dien ver-
stande dat: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van het bestaande bouwvlak niet mag worden vergroot; 
b. voor het overige na toepassing van de wijziging de bestemmingsregels van artikel 4 (‘Be-

drijf’) van overeenkomstige toepassing is. 

4.4.3 Wijziging bestemming naar ‘Agrarisch met waarden’ 

Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, de bestem-
ming wijzigen in de bestemming ‘Agrarisch met waarden’, met dien verstande dat: 

a. de wijziging gelet op de bedrijfsvoering van het bedrijf noodzakelijk is; 
b. voor het overige na toepassing van de wijziging de bestemmingsregels van de artikelen 13 

(‘Tuin’), 14 (‘Verkeer’) en 17 (‘Wonen’) uit het bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkar-
spel van overeenkomstige toepassing zijn. 
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Artikel 5 Waarde – Archeologie 4 

 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde – Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond 
aanwezige archeologische waarden. 

5.2  Bouwregels 

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

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte 
van de bouwwerken met niet meer dan 2500 m² wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte 
van de bouwwerken met meer dan 2500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij geen grondroe-
rende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2500 m² of minder; 
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2500 m², maar waarbij geen grondroe-

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

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2, mits: 

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

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

gische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden verstoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van 
opgravingen; 

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

d. alvorens omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag deskundig advies 
op het gebied van archeologie is gevraagd. 

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

5.4.1  Vergunningplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het be-
paalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en), een omgevingsvergun-
ning vereist: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen met een oppervlak groter dan 2.500 m²; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van 

drainage; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunica-

tieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
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5.4.2  Uitzondering 

Het bepaalde in lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden: 

a. welke het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het ver-
vangen van drainagewerken; 

b. welke reeds in uitvoering zijn ten tijde van het inwerkingtreden van het plan; 
c. waarbij geen grondroerende werken en/of werkzaamheden groter dan 2500 m² plaatsvin-

den dan wel waar grondroerende werken en/of werkzaamheden plaatsvinden groter dan 
2500 m² maar niet dieper dan 0,50 m onder het bestaande maaiveld; 

d. welke plaatsvinden in of op gronden waar uit archeologisch onderzoek, uitgevoerd door een 
deskundige op het gebied van archeologie, is gebleken dat er geen archeologische waar-
den aanwezig zijn. 

5.4.3  Voorwaarden 

De in sublid 5.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend, indien: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet 

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

gische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig kunnen worden 
verstoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van 
opgravingen; 

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

d. alvorens omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag deskundig advies 
op het gebied van archeologie is gevraagd. 

5.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde – Archeo-
logie 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. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uit-
voering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplan-
nen buiten beschouwing. 
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Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  Parkeren 

a. Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend 
indien in, op of onder het bouwwerk, danwel 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 opgeno-
men in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van 
deze nota gedurende de planperiode. 

b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 
onder a. indien: 
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwa-

ren stuit; of, 
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 
3. 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 periode dat de verordening geldt. 
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Artikel 8 Algemene gebruiksregels 

 
 
 

8.1 Parkeren 

a. 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 onbe-
bouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voor-
zien. 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 wijzi-
gingen van deze nota gedurende de planperiode. 

b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1 
onder a. indien: 
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwa-

ren stuit; of, 
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 
3. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 
 

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

8.2 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
a. het gebruik als opslag-, stort- of bewaarplaats al dan niet ter verkoop van onbruikbare of al-

thans aan hun oorspronkelijke functie onttrokken voorwerpen en materialen, behoudens 
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gericht beheer van 
de gronden, dan wel past binnen de toegelaten bedrijfsvoering; 

b. het plaatsen en/of het gebruik van stacaravans en zeecontainers. 
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 

 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en percen-
tages (met uitzondering van oppervlakte van gebouwen, bebouwing en bestemmingsvlak-
ken) tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen en rotondes of de 
aansluiting van wegen onderling of het beloop van vaarwegen in geringe mate wordt aange-
past, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschre-
den, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een hoogte 
van ten hoogste 15 m; 

e. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten ten behoeve van telecommunica-
tiedoeleinden worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 40 m; 

f. het bepaalde in het plan en toestaan dat wachthuisjes ten behoeve van het openbaar ver-
voer, telefooncellen, toiletgebouwtjes, en naar de aard daaraan gelijk te stellen gebouwtjes 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 
 de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt; 
 de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 15 m bedraagt. 

De onder a tot en met f genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden ver-
leend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
 het landschaps- en bebouwingsbeeld; 
 de milieusituatie; 
 het uitzicht van woningen; 
 de verkeersveiligheid.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 10 Overgangsrecht 

10.1  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 veran-

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

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder 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. 

10.2  Overgangsrecht gebruik 

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde on-
der 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 het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit ge-
bruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder 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 11 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  
 
Regels van het bestemmingsplan ‘Waarlandsweg 3a, Waarland’.  
  



 

 

 

DNS Planvorming BV   46/48 

 

 
 
 
 
 
 

Bijlage 1    

 
Staat van bedrijven 
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01 01 - 

LANDBOUW EN DIENSTVERLE-

NING T.B.V. DE LANDBOUW                     

014 016 4 

- plantsoenendiensten en ho-

veniersbedrijven: b.o. <= 500 

m² 30 10 30     10   30   2 

15 10, 11 - 

VERVAARDIGING VAN VOE-

DINGSMIDDELEN EN DRANKEN                     

1581 1071 0 

Broodfabrieken, brood- en 

banketbakkerijen:                     

1581 1071 1 

- v.c. < 7500 kg meel/week, 

bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 

1593 

t/m 

1595 

1102 

t/m 

1104   

Vervaardiging van wijn, cider 

e.d. 10 0 30 C   0   30   2 

18 14 - 

VERVAARDIGING VAN KLE-

DING; BEREIDEN EN VERVEN 

VAN BONT                     

182 141   

Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 

20 16 - 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAAR-

DIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 

RIET, KURK E.D.                     

205 162902   

Kurkwaren-, riet- en vlecht-

werkfabrieken 10 10 30     0   30   2 

22 58 - 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN 

EN REPRODUKTIE VAN OPGE-

NOMEN MEDIA                     

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

2222.6 18129   

Kleine drukkerijen en kopieer-

inrichtingen 10 0 30     0   30   2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 

2224 1813   

Grafische reproductie en zet-

ten 30 0 10     10   30   2 

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

223 182   

Reproductiebedrijven opge-

nomen media 0 0 10     0   10   1 

24 20 - 

VERVAARDIGING VAN CHEMI-

SCHE PRODUKTEN                     

2442 2120 0 

Farmaceutische produktenfa-

brieken:                     

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 

26 23 - 

VERVAARDIGING VAN GLAS, 

AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 

EN GIPSPRODUKTEN                     

262, 

263 

232, 

234 0 Aardewerkfabrieken:                     
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262, 

263 

232, 

234 1 

- vermogen elektrische ovens 

totaal < 40 kW 10 10 30     10   30   2 

30 

26, 28, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN KAN-

TOORMACHINES EN COMPU-

TERS                     

30 

26, 28, 

33 A 

Kantoormachines- en compu-

terfabrieken incl. reparatie 30 10 30     10   30   2 

31 

26, 27, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN OVER. 

ELEKTR. MACHINES, APPARA-

TEN EN BENODIGDH.                     

316 293   

Elektrotechnische industrie 

n.e.g. 30 10 30     10   30   2 

33 

26, 32, 

33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDI-

SCHE EN OPTISCHE APPARA-

TEN EN INSTRUMENTEN                     

33 

26, 32, 

33 A 

Fabrieken voor medische en 

optische apparaten en instru-

menten e.d. incl. reparatie 30 0 30     0   30   2 

36 31 - 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS 

EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                     

361 9524 2 

Meubelstoffeerderijen b.o. < 

200 m2 0 10 10     0   10   1 

362 321   

Fabricage van munten, siera-

den e.d. 30 10 10     10   30   2 

363 322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 

45 

41, 42, 

43 - BOUWNIJVERHEID                     

45 

41, 42, 

43 3 

- aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AU-

TO'S, MOTORFIETSEN; BENZI-

NESERVICESTATIONS                     

501, 

502, 

504 

451, 

452, 

454   

Handel in auto's en motorfiet-

sen, reparatie- en servicebe-

drijven 10 0 30     10   30   2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

5020.5 45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 

503, 

504 453   

Handel in auto- en motor-

fietsonderdelen en -

accessoires 0 0 30     10   30   2 

505 473 0 Benzineservisestations:                     

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

51 46 - 

GROOTHANDEL EN HANDELS-

BEMIDDELING                     

511 461   

Handelsbemiddeling (kanto-

ren) 0 0 10     0   10   1 

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

5134 4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 
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5135 4635   Grth in tabaksprodukten 10 0 30     0   30   2 

5136 4636   

Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 10 10 30     0   30   2 

5137 4637   

Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 30 10 30     0   30   2 

5138, 

5139 

4638, 

4639   

Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 

514 

464, 

46733   

Grth in overige consumenten-

artikelen 10 10 30     10   30   2 

5156 4676   

Grth in overige intermediaire 

goederen 10 10 30     10   30   2 

519 

466, 

469   

Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden 

e.d. 0 0 30     0   30   2 

52 47 - 

DETAILHANDEL EN REPARATIE 

T.B.V. PARTICULIEREN                     

527 952   

Reparatie t.b.v. particulieren 

(excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

641 

531, 

532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 

70 41, 68 A 

Verhuur van en handel in on-

roerend goed 0 0 10     0   10   1 

71 77 - 

VERHUUR VAN TRANSPORT-

MIDDELEN, MACHINES, ANDERE 

ROERENDE GOEDEREN                     

711 7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 

714 772   

Verhuurbedrijven voor roe-

rende goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 

72 62 - 

COMPUTERSERVICE- EN IN-

FORMATIETECHNOLOGIE                     

72 62 A 

Computerservice- en informa-

tietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10     0   10   1 

73 72 - 

SPEUR- EN ONTWIKKELINGS-

WERK                     

731 721   

Natuurwetenschappelijk 

speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 

732 722   

Maatschappij- en geesteswe-

tenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

74 

63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 - 

OVERIGE ZAKELIJKE DIENST-

VERLENING                     

74 

63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, A 

Overige zakelijke dienstverle-

ning: kantoren 0 0 10     0   10 D 1 
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80tm82 

7481.3 74203   

Foto- en filmontwikkelcentra-

les 10 0 30 C   10   30   2 

7484.4 82992   

Veilingen voor huisraad, kunst 

e.d. 0 0 10     0   10   1 

90 

37, 38, 

39 - MILIEUDIENSTVERLENING                     

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                     

9002.2 382 A7 

- verwerking fotochemisch en 

galvano-afval 10 10 30     30 R 30   2 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

9301.2 96012   

Chemische wasserijen en ver-

verijen 30 0 30     30 R 30   2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 
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In het landschap van de Slootgaardpolder liggen de 
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Figuur 1. Waarland, Waarlandsweg 3a. Uitsnede van de topografische kaart. Het plangebied is in 
het rode kader aangegeven. Bron: OpenTopo



Samenvatting

In opdracht van DNS Planvorming bv is een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd aan de Waarlandseweg 3a te Waarland in de gemeente Schagen. Er zal 
een weg en een parkeerplaats aangelegd worden. Daarnaast wordt een greppel aan 
de noordkant van het gebied verbreed tot een volwaardige sloot. Tot slot zal de 
huidige loods worden uitgebreid. De ingrepen voor het uitbreiden van de huidige 
loods zullen tot ongeveer tachtig centimeter diep de bodem verstoren. Van de rest van 
de ingrepen is niet bekend in hoeverre deze de bodem zullen verstoren. Deze 
bodemingrepen kunnen mogelijk een bedreiging vormen voor de eventueel aanwezige 
archeologische waarden. Bij het bureauonderzoek is een archeologisch 
verwachtingsmodel van het gebied opgesteld aan de hand van beschikbare fysisch-
geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. 

Het plangebied lag rond 2750 voor Christus in een vlakte van 
getijdenafzettingen vlakbij het oude zeegat van Bergen. Rond 1500 voor Christus 
slibde dit zeegat dicht en vormde er een kwelderlandschap. In 500 voor Christus was 
het kwelderlandschap verdwenen en was er een veenmoeras daarvoor in de plaats 
gekomen. In het jaar 800 na Christus was het veen weggetrokken en kwam er weer 
een nieuw kwelderlandschap voor in de plaats. Deze afzettingen zijn merendeels terug 
te vinden in boordata van een archeologisch onderzoek van De Steekproef bv dat in 
2015 in de directe omgeving van het plangebied werd uitgevoerd.

In het plangebied zelf en in de nabije omgeving zijn geen vondsten aangetroffen. 
Rondom de andere dorpskernen in de buurt zijn echter wel archeologische resten 
aangetroffen. Dit zijn vooral vondsten daterend uit de Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd, maar ook vondsten uit het Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd en de 
Romeinse tijd. De vondsten uit het Neolithicum en de Bronstijd passen bij het 
kwelderlandschap van 1500 voor Christus. De vondst uit de IJzertijd tot de Romeinse 
tijd past echter niet bij het veenmoeras van 500 voor Christus, aangezien een 
veenmoeras een ongeschikte plek is om in te leven. 

Volgens historisch kaartmateriaal is er een oud boerenerf aan de westkant van 
het plangebied aanwezig. Dit boerenerf verschijnt al op de kaart van het kadastrale 
minuutplan uit 1832. Rond 2010 is dit boerenerf gesloopt. 

Daarnaast is er in de jaren zestig een grote ruilverkaveling te zien op het 
historisch kaartmateriaal. Hierdoor kan het zijn dat de bodem van het plangebied, en 
daarbij ook de eventuele archeologie, verstoord is. 

Selectieadvies door drs. J.M.G. Bongers (senior KNA-prospector)
De kans op archeologische resten in het onderzoeksgebied is klein. Dit komt doordat 
het plangebied in de jaren zestig verstoord is door de ruilverkaveling (zie §2.3.). 
Daarnaast zijn in en nabij het plangebied en Waarland geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. Bij het booronderzoek van de Steekproef bv uit 2015, 
uitgevoerd 750 meter ten zuidoosten van het plangebied, zijn ook geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. De bodem en hoogte van dit plangebied 
komen overeen met de verwachte bodem van het onderzoeksgebied. Hierdoor kon dit 
onderzoek gelinkt worden met de verwachte fysische geografie. 

Er kunnen echter wel resten van een oud boerenerf en een deel van een 
afgevlakte dijk in het westen van het plangebied aanwezig zijn, maar dit is niet zeker, 
en er is niet bekend hoe diep de ingrepen in dit deel van het plangebied de bodem 
zullen verstoren. Daarom wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.0 LS01)
In opdracht van DNS Planvorming bv, vertegenwoordigd door de heer R. Dekker, is 
door De Steekproef bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de 
Waarlandsweg 3a te Waarland in de gemeente Schagen (zie Figuur 1). Dit onderzoek 
was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Volgens het 
bestemmingsplan ''Landelijk gebied Harenkarspel'', ligt het plangebied in een zone met 
een dubbelbestemming Archeologie en heeft het een enkelbestemming voor bedrijf. 
Op het terrein zal de aanwezige loods worden uitgebreid aan de achterzijde. 
Daarnaast worden er een eigen weg en een parkeerplaats gerealiseerd richting de 
Karspelweg. Tot slot zal een aanwezige greppel aan de noordzijde worden verbreed 
tot een volwaardige sloot. De verstoringsdiepte van de ingrepen bij de loods zal 
ongeveer tachtig centimeter onder het maaiveld zijn. Er is nog niet bekend tot welke 
diepte de ingrepen van de weg, de sloot en de parkeerplaats zullen verstoren.

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologisch 
verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare fysisch-geografische, 
archeologische en historisch-geografische informatie.

Figuur 2. Waarland, Waarlandsweg 3a. Het plangebied is in het rood aangegeven. Het 
merendeel van het plangebied is grasland. Ten oosten van het plangebied staat het 
boerenbedrijf. Ten zuiden van het plangebied ligt akkerland. Hier gaat de aan te leggen 
toegangsweg voor een deel doorheen.(Bron: Google Earth via PDOK)
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1.2 Locatie en administratieve gegevens (KNA 4.0 LS02)
Het plangebied ligt ten westen van het dorpje Waarland en ten noordoosten van 
Oudkarspel. Het plangebied bestaat uit het grasland en het akkerland. Ten oosten van 
het gebied ligt het boerenbedrijf. Het gebied ligt ongeveer 1,2 meter onder het NAP. 

Tabel 1. Waarland, Waarlandsweg 3a. Administratieve gegevens.

Provincie Noord-Holland

Gemeente Schagen

Plaats Waarland

Toponiem Waarlandsweg 3a

Coördinaten hoekpunten NW: 116.319/526.861 
ZW:116.354/526.654 
ZO: 116.454/526.801
NO:116.448/526.873

Oppervlak 10.986 m2

Kadastrale nummers 2461 & 1461

Bevoegde overheid Gemeente Schagen

Opdrachtgever DNS Planvorming bv

OM-nr. 4611065100

ISSNnr. 1871 - 269X

Steekproef projectcode 2018-06/06

Fase onderzoek Bureauonderzoek

Geomorfologische context Vlakte van getijdenafzettingen

Beheer en plaats documentatie De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen
Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied 
verzameld. De gebruikte bronnen voor het onderzoek staan aan het eind van dit 
rapport. Eén van de bronnen is Archis3, het archeologisch registratie- en 
informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze databank 
is toegankelijk voor organisaties die werkzaam zijn in de archeologie. Het bevat een 
GIS-systeem waarin onder meer een archeologische kaart en aardkundige kaarten 
geraadpleegd kunnen worden. 

2.2. Fysische geografie (KNA 4.0 LS04)

Geologie
Rond 2750 voor Christus lag het plangebied (zie Figuur 3) in een getijdenvlakte 
middenin het bekkenstelsel van Bergen. Rivieren zoals de IJssel en de Overijsselse 
Vecht stroomden tijdens de ijstijd via dit bekkenstelsel richting de Noordzee. Er kwam 
sediment binnen vanuit de zee, waardoor dit bekkenstelsel rond 1500 voor Christus 
dichtslibde. Hierdoor werd het plangebied een kwelderlandschap en overstroomde het 
alleen tijdens grote stormen.

Rond 500 voor Christus werd het oude kwelderlandschap, waarin het 
plangebied lag, overgroeid door veen. Ongeveer 800 jaar na Christus ontwikkelde 
zich een nieuw kwelderlandschap over de veenafzettingen.

Boordata uit nabije omgeving
Ongeveer 750 meter van het plangebied, heeft De Steekproef bv een inventariserend 
booronderzoek uitgevoerd aan de Molenzicht te Waarland.1 Dit gebied heeft dezelfde 
ondergrond als ons plangebied en ligt tevens op dezelfde NAP-hoogte. Hierom kan dit 
onderzoek verbonden kan worden aan het huidige plangebied. Dit is het 
dichtstbijzijnde archeologisch onderzoek in de regio van het huidige plangebied. In 
het plangebied van dit onderzoek uit 2015 zijn zeventien boringen gezet met telkens 
35 meter afstand tussen de boringen en dertig meter afstand tussen de boorraaien.

Uit de resultaten van dit booronderzoek blijkt dat de eerste 25 tot ongeveer 
vijftig centimeter van de bodem een wisselend mengsel van klei en zand heeft. Na 
deze laag komt bij vier boringen een laag met schelphoudend zand van ongeveer 
acht tot 25 centimeter dik voor. Onder deze laag en bij de andere boringen komt een 
laag met schelphoudende klei voor. Deze laag is ongeveer tussen de 75 centimeter en 
150 centimeter dik. Deze laag kan de kwelderafzetting van 1500 voor Christus 
geweest zijn (Figuur 3). Onder deze laag komt een laag met schelphoudend zand 
voor. Deze is tussen de twintig en de vijftig centimeter dik.2 Deze laag kan afkomstig 
zijn van de getijafzettingen van 2750 voor Christus (Figuur 3).

1 Exaltus 2015. 
2 Exaltus 2015, 11.
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Figuur 3. Waarland, Waarlandsweg 3a. Uitsneden van paleogeografische kaarten uit
Paleogeografische Kaarten van Nederland, tweede generatie (versie 2.0).3 Legenda: 
geel is duinen, bruin is veen, groen is kwelder, lichtblauw is getijdenvlakte en
blauw is water.

3 Vos/de Vries 2013.
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Hoogtekaart
Op de hoogtekaart (Figuur 4) is het reliëf van het omringende gebied te zien. Het 
plangebied zelf ligt in het midden van de Slootgaardpolder, waarvan de ringvaart en 
de dijk te herkennen zijn, doordat de dijk hoger ligt. Deze dijk ligt namelijk op 
ongeveer veertig centimeter onder het NAP. Dit is ongeveer tachtig centimeter hoger 
dan de Slootgaardpolder zelf. De Slootgaardpolder is drooggelegd in 1590 (zie 
§2.3.). 

Rondom de Slootgaardpolder is duidelijk het eerder genoemde bekkenstelsel 
van Bergen te zien. Het bekkenstelsel ligt tussen de 1,2 en de nul meter onder het 
NAP. Het bekkenstelsel, en daarbij ook het plangebied, liggen hoger dan het zuidelijke 
gebied. Waarschijnlijk komt dit doordat het bekkenstelsel dichtgeslibd is met sediment 
vanuit de zee. 

Ten zuiden van de Slootgaardpolder liggen de lagere veengebieden. Deze 
gebieden liggen tussen de 1,6 en 2,8 meter onder het NAP. Deze gebieden liggen 
lager doordat dit gebied al veel langer een veenmoeras was dan het gebied rond het 
Bekkenstelsel van Bergen. 

Ten westen van het plangebied liggen de duinen van het Schoorlse Duingebied. 
  

Figuur 4. Waarland, Waarlandsweg 3a. Hoogtekaart, gemaakt met behulp van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland. Het plangebied is in het rood aangegeven (Bron AHN2). 
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Het plangebied zelf ligt op ongeveer 1,2 meter onder het NAP. Zoals te zien is in 
Figuur 5 ligt het westen van het plangebied lager dan het oosten van het plangebied. 
Dit komt doordat hier ooit het Bleekmeer heeft gelegen. Dit meer is in 1632 
drooggelegd (zie §2.3.). De vorm van het meer zelf is nog te zien op de uitsnede van 
de hoogtekaart (Figuur 5).

Volgens de archeologische beleidskaart (zie §2.2.) zouden er twee terpen direct 
aan het plangebied grenzen. Deze zijn echter niet te zien op deze versie van de 
hoogtekaart.

Figuur 5. Waarland, Waarlandsweg 3a. Uitsnede van de hoogtekaart. Het plangebied is in het 
rood aangegeven (Bron: AHN2). 

Geomorfologische kaart 
In het plangebied is de eenheid 2M72 aanwezig (zie Figuur 6). Deze eenheid betekent 
dat dit deel van het plangebied een vlakte van getijafzettingen is. Een vlakte van 
getijafzettingen ontstaat door mariene afzettingen en bestaat uit voornamelijk jonge 
zeeklei.4 

Ten noorden van het plangebied ligt de eenheid 3B71. Deze eenheid staat voor 
een getij-inversierug. Een getij-inversierug ontstaat doordat een kreek afgesloten raakt 
van de zee. Hierdoor verzandt de kreek en slibt het gedeeltelijk dicht. Door het 
verzakken van de omliggende bodem, komt de dichtgeslibde kreek hoger te liggen en 
begint het steeds meer op een rug te lijken. In sommige gevallen zijn de 

4 http://legendageomorfologie.wur.nl/  , geraadpleegd op 29-5-2018.
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oorspronkelijke kreekbeddingen nog als een laagte te herkennen in het landschap.5 
Ten zuiden van het dorp Waarland staan de eenheden 0L92 en 0F91. De 

eenheid 0L92 staat voor een kunstmatig gecreëerd reliëf voor recreatiedoeleinden. Dit 
betekent dat het terrein door de mens opgehoogd is ten behoeve van recreatie. De 
eenheid 0F91 staat voor een storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein. Zulke 
terreinen zijn eveneens door menselijke activiteiten gevormd.6   

Als laatst ligt ten westen van Oudkarspel de eenheid 3B61. Deze eenheid staat 
voor een meerwal. Een meerwal ontstaat vaak langs een oever van een (voormalig) 
meer. Een meerwal ontstaat door afzettingen vanuit de bodem van het meer, die via 
het water op de oever terecht komen.7

Figuur 6. Waarland, Waarlandsweg 3a. Uitsnede van de geomorfologische kaart. Het 
plangebied is in het rood aangegeven (Bron: BRO via PDOK). 

Bodemkaart
De bodem van het plangebied bestaat, volgens de bodemkaart (Figuur 7) uit de 
eenheden Mn15A en pMn55A. Daarnaast liggen ten westen van het plangebied, 
achter Oudkarspel, de eenheden Mn56A en Mn25A. De eenheid Mn15A staat voor 
een kalkrijke poldervaaggrond met lichte zavel. De eenheden Mn56A en Mn25A staan 
eveneens voor een poldervaaggrond, maar dan met zware zavel.8 Poldervaaggronden 
komen veelal voor in alle soorten kleiafzettingen in Nederland en hebben vaak een 
grijze humusarme bovengrond. Ze worden poldervaaggronden genoemd, omdat ze 
vaak aangetroffen worden in polders.9

5 Idem
6 Idem
7 Idem
8 De Vries e.a. 2003, 36.
9 De Bakker/Schelling 1989, 38.
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De eenheid pMn55A staat voor een kalkrijke leek- en/of woudeerdgrond met zavel als 
ondergrond.10 Woudeerdgronden worden veel aangetroffen in West-Friesland en in het 
Westland en liggen ook vaak in droogmakerijen. Woudgronden ontstaan vaak op 
oude zeekleigronden, die een humeus of humusrijk verslagen veendek hebben. 
Woudeerdgronden komen alleen als zeekleigronden voor. Leekeerdgronden verschillen 
alleen in de dikte van de bovengrond met de woudeerdgronden. De dikte van de 
bovengrond is bij de woudeerdgronden dertig tot vijftig centimeter, maar bij de 
leekeerdgronden is deze dikte vijftien tot dertig centimeter. De leekeerdgronden 
danken hun naam aan het woordje leek. Dat is in Zuid-Holland een ander woord voor 
water.11

Ten westen, oosten en zuiden van het plangebied, rondom de dorpen 
Oudkarspel, De Weel en Zijdewind ligt de eenheid EK79. Deze eenheid staat voor een 
tuineerdgrond met als ondergrond zware zavel en/of klei.12 Een tuineerdgrond is een 
kleigrond en heeft een donker gekleurde bovengrond die dikker is dan vijftig 
centimeter. Dit soort gronden zijn ontstaan door bodembehandeling in de tuinbouw.13

Figuur 7. Waarland, Waarlandsweg 3a. Uitsnede van de bodemkaart. Het plangebied is in het 
rood aangegeven (Bron: BRO via PDOK). 

10 De Vries e.a. 2003, 36.
11 De Bakker/Schelling 1989, 35-36.
12 De Vries e.a. 2003, 33.
13 De Bakker/Schelling 1989, 33.
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2.3 Archeologie (KNA 4.0 LS01, LS04)

Archeologische beleidskaart Harenkarspel
Volgens de archeologische beleidskaart van de voormalige gemeente Harenkarspel 
ligt het plangebied in een droogmakerij. Dit komt doordat het plangebied in de 
Slootgaardpolder en naast de Bleekmeerpolder ligt (zie §2.3.). Droogmakerijen zijn 
volgens de beleidskaart voor de archeologie namelijk niet heel interessant, op de 
dijken en molens na. Hierom krijgt deze zone archeologische waarde 4. Hierbij gaat 
het om een zone waarbij er archeologisch onderzoek gedaan moet worden als de 
plannen groter zijn dan 2500 m2 en de grond dieper gaan verstoren dan vijftig 
centimeter.14

Daarnaast grenst het plangebied aan twee zones waarbij archeologisch 
onderzoek vereist is bij alle verstoringen in de bodem. Eén zone ligt ten noorden en 
één zone ligt ten zuidoosten van het gebied. Deze zones zijn, volgens de beleidsnota 
terpen en krijgen daarom waarde 1 voor de archeologie. Op deze terpen kunnen 
sporen vanaf de Vroege Middeleeuwen verwacht worden.15

Figuur 8. Waarland, Waarlandsweg 3a. Uitsnede van de beleidskaart van de Gemeente 
Harenkarpsel. Het plangebied is in het rood aangegeven (Bron: Nyst e.a., 2010). 

14 Nyst e.a., 2010, 74.
15 Nyst e.a., 2010, 65.
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Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland
Volgens de cultuurhistorische waardenkaart van Noord-Holland ligt het plangebied in 
een oud zeekleilandschap. Dit betekent dat het plangebied in een ouder landschap 
ligt, waarbij al vroeg bewoning aanwezig geweest kan zijn. Daarnaast staat er aan de 
Waarlandsweg een aantal stolpboerderijen, maar dit zijn geen provinciale 
monumenten. 16

In Waarland staat de Waarlandmolen. Deze molen dateert uit omstreeks 1571 
en is een poldermolen. Rondom de molen staat een voormalige sluis, een roede, een 
bovenas en een bosmanmolen. Het type van deze molen is een achtkantige 
grondzeiler binnenkruier.17  

Archismeldingen
Rondom het plangebied zijn meerdere vondstmeldingen, archeologische onderzoeken 
en archeologische monumenten waargenomen. Deze waarnemingen zijn te zien op 
het kaart van Figuur 9. De AMK-terreinen en archeologische onderzoeken worden 
beschreven in Tabel 2. De eerdere onderzoeken worden behandeld in een aparte 
alinea.18

Deze vondstmeldingen en AMK-terreinen liggen echter niet in de buurt van 
Waarland of het plangebied, maar in de oudere dorpskernen eromheen. Er liggen drie 
AMK-terreinen in de buurt van Waarland, maar dit zijn alle drie historische kernen van 
dorpen of een gehucht. Veel van de vondstmeldingen betreffen vondsten uit de 
Nieuwe Tijd en de Late Middeleeuwen. Deze vondsten zijn vooral aardewerkvondsten.

Daarnaast is er ook een aantal vondsten, daterend uit de Prehistorie, 
aangetroffen. Deze vondsten betreffen een Fels-Rechteckbeil daterend uit het midden-
Neolithicum tot de Bronstijd, een vuurstenen bijl uit het laat-Neolithcum en 
grijsgedraaid aardewerk uit de late-Bronstijd. 

Tot slot is er een keramische pot aangetroffen daterend uit de late IJzertijd tot 
de Romeinse tijd. Dit is een aparte vondst, aangezien tijdens deze perioden het gebied 
een veenmoeras was. 
  

16 https://maps.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/index.html?viewer=ilc, geraadpleegd op 30-5-2018
17 Idem.
18 Www.Zoeken.cultureelerfgoed.nl, geraadpleegd op 31-5-2018.
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Tabel 2: Waarland, Waarlandsweg 3a: archeologische terreinen en vondstmeldingen in de 
omgeving van het plangebied. Voor dateringen zie Appendix.

Zaaknummer Omschrijving Datering

AMK-terreinen:
14789

14792

14797

Terrein van hoge archeologische waarde. Dit AMK-
terrein betreft de historische kern van het dorpje 
Zijdewind. De historische kern is bepaald aan de 
hand van historische kaarten uit 1849-1859.
Terrein van hoge archeologische waarde. Dit AMK-
terrein betreft de historische kern van het dorp 
Oudkarspel. De historische kern is bepaald aan de 
hand van historische kaarten uit 1849-1859.
Dit terrein heeft een hoge archeologische waarde. 
Het terrein betreft de historische kern van het 
gehucht Kalverdijk. De historische kern is bepaald 
aan de hand van historische kaarten uit 1849-
1859.

LME-NT

LME-NT

LME-NT

Vondstmeldingen
:
3204110100

2776295100
2732879100
3201065100

3291624100

2916498100

Keramiek; Baksteen. Verwervingswijze via 
archeologische boringen
Steen; Fels-Rechteckbeil. Een losse vondst.
Vuursteen; bijl. Een losse. vondst
Keramiek, aardewerk gedraaid – geglazuurd. Een 
niet archeologische vondst d.m.v. Graafwerk.
Keramiek; pot. Verwervingswijze via opgraving. 
Keramiek; pot. Verwervingswijze via opgraving.
Keramiek; Pingsdorf geelwitbakkend. Een niet 
archeologische vondst d.m.v. Graafwerk.

NT

NEOMB-BRONS
NEOL

NTA-NTB 
IJZL-ROM
LME-NT
LMEA

2102868100

2354210100

3137165100

3063163100

Keramiek; kogelpot. 
Keramiek; Roodbakkend geglazuurd, 
verwervingswijze d.m.v. Archeologische boringen.
Keramiek; bouwmateriaal, verwervingswijze d.m.v. 
Archeologische boringen.
Houtskool, verwervingswijze d.m.v. Archeologische 
boringen.
Keramiek; kogelpot, verwervingswijze d.m.v. 
Archeologische boringen. 
Keramiek; grijsbakkend handgevormd aardewerk
Keramiek; Bouwmateriaal. 
Keramiek; roodbakkend geglazuurd
Keramiek; Porselein
Keramiek; Tegel
Keramiek; Kogelpot. Verwervingswijze d.m.v. 
Veldkartering
Keramiek; Badorf
Keramiek; Hoogkarspelaardewerk
Keramiek; grijsbakkend gedraaid
Keramiek; Kogelpot Steengruis. Losse vondst

LMEA-LMEB
LME-NT

LME-NT

LME-NT

LMEA-LMEB

LMEB
LMEB-NTA
LMEB-NTA
NTC
NTB
LMEA-LMEB

VMEC-VMED
BRONSL
LMEB
VMED-LMEA
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Voorgaande onderzoeken
Ongeveer 750 meter ten oosten van het plangebied ligt zaakidentificatie 
2485367100. Dit onderzoek is een verkennend booronderzoek en is in 2015 
uitgevoerd door De Steekproef bv. Dit is het dichtstbijzijnde archeologische onderzoek 
in de buurt van het plangebied. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen 
in de boringen. Hierom is dan ook geen verder archeologisch onderzoek 
geadviseerd.19 Zie verder ook pagina 3 “Boordata uit nabije omgeving”.

 

Figuur 9. Waarland, Waarlandsweg 3a, Uitsnede van de Archis-kaart. Het plangebied is in het rood 
aangegeven. De gele terreinen zijn in het verleden archeologisch onderzocht. De paars 
terreinen zijn AMK-terreinen en de gele stippen zijn vondstmeldingen (Bron: Archis).

19 Exaltus 2015.
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2.4 Historische geografie (KNA 4.0 LS03)
Het plangebied grensde tot de jaren zestig aan de dijk van de Bleekmeerpolder (zie 
Figuur 10). Zoals te zien is op de eerste twee kaarten, loopt de dijk van deze polder 
juist door het westelijke deel van het plangebied heen. Daarnaast ligt het oude erf van 
de boerderij ook aan deze dijk. Het Bleekmeer werd pas is 1632 drooggelegd en is 
daarmee één van de jongere kleinere droogmakerijen in West-Friesland.20 

Naast dat het plangebied in het westen aan de Bleekmeerpolder grenst, ligt het 
plangebied zelf in de Slootgaardpolder. De Slootgaardpolder is ontstaan in 1590 en 
het Slootgaardmeer was tevens groter dan het Bleekmeer. 21

Rond het begin van de twintigste eeuw kwamen de eerste wegen in het gebied. 
De bewoners moesten het eerst met voetpaden en de dijk van de Bleekmeerpolder 
doen, maar nu konden ze ook de grote weg gebruiken. Rondom de jaren vijftig werd 
er ook een weg aangelegd richting de boerderij, zodat de bewoners eenvoudiger de 
weg konden bereiken (zie Figuur 8). Ook is te zien dat in de jaren vijftig het erf 
uitgebreid werd. Ineens staan er vier gebouwen in plaats van twee.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw vond er een grote ruilverkaveling plaats 
in het gebied. De oude dijk van de Bleekmeerpolder verdween, sloten werden 
gedempt en er kwamen nieuwe wegen, kavels en woningen voor in de plaats. De 
huidige boerderij werd ook tijdens deze tijd aangelegd en een aantal gebouwen van 
het oude erf werd afgebroken. De boerderij van het oude erf bleef staan.

In het plangebied zelf zijn door de ruilverkaveling enkele sloten gedempt. Deze 
sloten staan aangegeven op de historische kaart uit 1952, maar verdwijnen op de 
kaart uit 1965. Daarnaast liep er een weg richting het oude erf. In het westen van het 
plangebied liep, zoals eerder gezegd, de dijk. Deze dijk is, volgens de kaart uit 1965, 
afgevlakt. Van deze sloten en de dijk zouden ook eventuele resten aanwezig kunnen 
zijn in het plangebied. 

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werd de grote loods gebouwd bij de 
huidige boerderij en in de jaren negentig werd deze loods bij de boerderij getrokken. 
Deze loods is nog steeds aanwezig in het plangebied.22 Rondom 2010 werd het 
gebouw op het oude erf afgebroken. Dit erf was al te zien op het kadastrale 
minuutplan uit 1832.23 Er is een kans aanwezig dat er in het westen van het 
plangebied nog resten aanwezig zijn van dit erf en van de oude dijk van de 
Bleekmeerpolder. 

20 Wiese 1956, 26.
21 Idem. 
22 De Rijk/Veldhuis/De Haan 1963.
23 http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/  , 5-6-2018.
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Figuur 9. Waarland, Waarlandsweg 3a. Het plangebied is in het rood aangegeven op uitsneden 
van de historische/topografische kaarten uit 1880, 1909, 1952 en 1965 (Bron: 
topotijdreis).
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3. Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel en advies (KNA 4.0 VS07)

Het plangebied lag rondom 2750 voor Christus in een vlakte van getijdengebied 
vlakbij het oude zeegat van Bergen. Tijdens deze periode zette veel zand zich af via de 
zee en het zeegat. Dit zand is ook aangetroffen in de boringen van het eerder 
uitgevoerde onderzoek van De Steekproef bv. Dit zand kwam bij deze boringen op 
ongeveer één/anderhalf meter diepte beneden het maaiveld voor. 

Rond 1500 voor Christus is het gebied dichtgeslibd en is een kweldergebied 
ontstaan. Hierdoor overstroomde het gebied alleen met grote stormen, waardoor het 
mogelijk was om het gebied te bewonen. De afzettingen uit deze periode, bestaan uit 
kleiafzettingen en liggen, volgens het uitgevoerde onderzoek, op ongeveer 25 
centimeter diepte onder het maaiveld. In de buurt van Waarland zijn vondsten uit het 
Neolithicum en de Bronstijd gedaan. Uit deze periodes kunnen eventueel resten in het 
plangebied aanwezig zijn. 

Vanaf circa 500 voor Christus vormde zich in het landschap van West-Friesland 
een veenmoeras. Dit zijn natte gebieden, waardoor het gebied minder aantrekkelijk 
werd om in te wonen. Deze veenlaag is echter niet teruggevonden in de boringen van 
het eerder uitgevoerde onderzoek. Er is echter wel een vondst in de buurt aangetroffen 
uit de IJzertijd/Romeinse tijd, maar hiervan was niet te vinden in welke diepte deze 
gevonden was. Het is echter wel zo dat in veen archeologisch materiaal goed bewaard 
blijft en daardoor kan het dus dat de eventuele vondsten daterend uit het Neolithicum 
en de Bronstijd hierdoor beter bewaard zijn gebleven.

In de periode tot 800 na Christus is er opnieuw een kwelderlandschap gevormd, 
waardoor het landschap weer aantrekkelijk werd om te bewonen. Voor 1500 werd het 
gebied ingedijkt om overstromingen tegen te gaan. In 1591 werd de Slootgaardpolder 
drooggelegd en in 1632 de Bleekmeerpolder. 

Er zijn veel vondsten aangetroffen daterend uit de Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd. Deze vondsten zijn echter veel gedaan in de buurt van de historische 
dorpskernen in de buurt van Waarland en niet in de nabije omgeving van het 
plangebied zelf.

Door de ruilverkaveling van de jaren zestig is er in het plangebied zelf een 
aantal sloten gedempt en is de dijk van de Bleekmeerpolder, die mogelijk in het 
westen van het plangebied ligt, afgevlakt. Hiervan zouden eventueel resten 
aangetroffen kunnen worden in het plangebied. 

Tot slot stond tot 2010 het oude boerenerf in het westen van het plangebied. Dit 
erf is al op kaartmateriaal uit 1832 waar te nemen. Maar misschien stond dit 
boerenerf er al langer. Van dit boerenerf worden sowieso resten verwacht.

Het is echter wel zo dat er tijdens de jaren zestig een grote ruilverkaveling in het 
gebied plaatsvond. Hierdoor zijn boerderijen verplaatst, sloten gedempt en wegen 
aangelegd. Hierdoor kan het zijn dat de bodem, en daarbij ook de archeologie, 
verstoord is. 
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Tabel 3: Waarland, Waarlandsweg 3a: Archeologisch verwachtingsmodel. 

datering: Neolithicum – Bronstijd Late Middeleeuwen – 
Nieuwe Tijd 

complextype: nederzetting nederzetting

omvang: onbekend Onbekend

diepteligging: In de kwelderafzettingen 
vanaf ongeveer 25 
centimeter tot 50 
centimeter beneden het 
maaiveld

0-25 centimeter beneden 
het maaiveld. 

gaafheid en 
conservering:

Indien er veenafzettingen 
aanwezig zijn, is er grote 
kans op betere 
conservering.

In klei is kans op 
organische resten. 

locatie: Hele terrein. In het westen van het 
terrein.

uiterlijke 
kenmerken:

Cultuurlaag met 
scherven, steen, 
houtskool en vuursteen.

Cultuurlaag met 
scherven, puin, bot en 
glas.

mogelijke 
verstoringen:

De verstoringen die 
komen door de 
ruilverkaveling. Of terwijl, 
gedempte sloten, 
afgevlakte dijken, etc

De verstoringen die 
komen door de 
ruilverkaveling. Of terwijl, 
gedempte sloten, 
afgevlakte dijken, etc

Selectieadvies door drs. J.M.G. Bongers (senior KNA-prospector)
De kans op archeologische resten in het onderzoeksgebied is klein. Dit komt doordat 
het plangebied in de jaren zestig verstoord is door de ruilverkaveling (zie §2.3.). 
Daarnaast zijn in en nabij het plangebied en Waarland voor zover bekend geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. Bij het booronderzoek van de Steekproef bv 
uit 2015, 750 meter ten zuidoosten van het plangebied, zijn ook geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. De bodem en hoogte van dit plangebied komen overeen 
met de verwachte bodem van het onderzoeksgebied. Hierdoor kon dit onderzoek 
gelinkt worden met de verwachte fysische geografie. Er zijn echter vermoedelijk wel 
een oud boerenerf en een deel van een afgevlakte dijk in het westen van het 
plangebied, maar er is niet bekend hoe diep de ingrepen in dit deel van het 
plangebied, de bodem zullen verstoren. Daarom wordt geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. 

Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden 
gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan 
direct melding te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 
5.10 & 5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Schagen.
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paleolithicum:                         
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP – 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP – 8.800 vC

mesolithicum:       
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

    neolithicum:
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

    bronstijd: 
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

Pleistoceen: 2,5 miljoen - 10.000 BP

Saalien
Weichselien

ijzertijd:
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 
nieuwe tijd vroeg: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd midden: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd laat: 1.850 – heden

vC.: voor Christus
nC: na Christus
BP: Before Present; Present = 1950

200.000 - 130.000 BP
116.000 - 10.000 BP

Holoceen: 10.000 BP - heden

Appendix I: Archeologische periode-indeling

Elsterien 475.000 - 410.000 BP
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen een locatie aan de Waarlandseweg 3a te 

Waarland, gemeente Schagen, provincie Noord-Holland her in te 

richten. Dit plan valt juridisch onder ‘ruimtelijke inrichting en 

ontwikkeling’. 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 

beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 

plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van DNS planvorming B.V. heeft Ecologisch Onderzoeks- 

en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige 

natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te 

onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 

veldbezoek. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 

voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 

Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 

dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 

veroorzaken. 

  

Ligging van het 

plangebied (rood 

gearceerd). 

±

© Kadaster Nederland
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Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 

maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 

en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 

in Bijlage 1. 

1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. 

Het plangebied is landelijk gelegen ten Westen van het dorp 

Waarland. Het plangebied grenst aan de Waarlandseweg en de 

Karspelweg. Het landgebruik van de omliggende percelen is agrarisch 

en ten zuiden en oosten van het plangebied loopt een smalle ondiepe 

sloot. 

1.4 Werkzaamheden 

Het voornemen is om het aanwezige bedrijfspand aan de achterkant 

richting het westen uit te breiden en een parkeergedeelte en een 

eigen weg aan te leggen. De eigen weg loopt vanaf het bedrijfspand 

richting het westen tot de grens van het plangebied en vervolgens 

naar het zuiden tot aan de Karspelweg. Een aanwezige greppel aan 

de noordzijde van het perceel zal worden verbreed tot een volwaar-

dige sloot in het kader van de benodigde watercompensatie. 

De geplande werkzaamheden zullen bestaan uit het slopen van de 

huidige bebouwing (een kleine kas) achter het bedrijfspand, het 

uitbreiden van het bedrijfspand, het aanleggen van de parkeerplaats 

en een weg en het verbreden van een greppel. 

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit het 

verwijderen van de vegetatie-toplaag, het vergraven van de bodem, 

de sloop van de kas en mogelijk het kappen en rooien van struiken 

en/of bomen. 

Het onderzoek is onderdeel voor de benodigde (partiële) herziening 

van het bestemmingsplan. 
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1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen, die aanwezig zijn in het 

plangebied, beschreven en wordt aangegeven welke soorten 

aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 

effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 

maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving 

van toepassing is op het plangebied. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 

worden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van 

de gebruikte en aanbevolen literatuur. In de bijlage is aanvullende 

informatie opgenomen over de geldende wetgeving en de gebruike-

lijke procedures bij een vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag. 

 

Kleine kas achter het bedrijfspand. 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 

verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit-

gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 

specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 

worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 

Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 

natuurgebied behoort. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 

Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 

bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF), is 

bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 

aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 

waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 

gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over-

eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde soorten of 

soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen die niet zijn 

vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waarnemingen in de afgelopen 10 

jaar. Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de 

aard en de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld overvliegend 

of verblijvend, de onderzoeksinspanning en de kans dat de situatie 

ter plaatse veranderd is). Er is niet gezocht naar niet-jaarrond 

beschermde vogels, vrijgestelde soorten en in het geheel niet te 

verwachten soorten zoals zeezoogdieren of zoutwatervissen. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings-

atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 

om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 

verspreiding te bekijken. 

Potentiebeoordeling 

Het plangebied is op 1 juni 2018 bezocht om enerzijds de aanwezige 

en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds eventuele 

incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora en fauna 

(voor zover waarneembaar). 

Verwerking 

Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel-

de gegevens en de aangetroffen biotopen een inschatting gemaakt 

van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 

plangebied. 
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Op grond van de plannen is (voor zover mogelijk) een korte effect-

beoordeling gemaakt van de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten wordt aangegeven of 

specifieke maatregelen moeten worden genomen en/of ontheffing 

dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken 

is gekeken in hoeverre het plangebied is gelegen binnen of nabij de 

begrenzing van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuur-

netwerk Nederland (NNN), zie: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toeganke-

lijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere 

relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/  

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 

verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 

zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 

soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 

soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 

NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld-

bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 

op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 

gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Bosschages 

Aan weerszijden van het bedrijfspand zijn smalle bosschages 

aanwezig. Deze bosschages bestaan uit verschillende soorten bomen 

en struiken zoals onder andere Zomereik, Gewone es, Eenstijlige 

meidoorn, Gewone braam, Lijsterbes en Spaanse aak. In de bomen 

zijn geen opvallende spleten, holtes of grote nesten aangetroffen. 

Graslanden, akkers 

Achter het bedrijfspand ligt een perceel met voedselrijk en 

soortenarm grasland. Het perceel is grotendeels kort gemaaid. Een 

klein deel van het grasland is niet gemaaid waardoor de vegetatie 

kniehoog staat. Ten zuiden van het bedrijfspand is een akker 

ingericht als graanakker. De bodem bestaat uit kleigrond en op een 

kleipad langs de akker groeien soorten als Schijfkamille en Gewoon 

varkensgras. 

Bosschage ten noorden van het Bedrijfspand. 
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Wateren en oevers 

In het zuiden en oosten van het plangebied zijn op de grens van het 

plangebied, langs de weg wateren met steile oevers aanwezig. Het 

betreft smalle, ondiepe sloten die in verbinding staan met andere 

watergangen in de omgeving. 

Bebouwing 

De bebouwing binnen het plangebied bestaat uit een kleine kas en 

een groot bedrijfspand. Het bedrijfspand bestaat voor een kleine deel 

(aan de oostkant) uit gemetselde stenen muren en voor het 

overgrote delen uit stalen muur- en wandplaten. 

 

Kleipad richting de Karspelweg. 

Graanakker ten zuiden van het bedrijfspand. 
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3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied is in het verleden en tijdens het veldbezoek 

geen beschermde flora waargenomen (NDFF 2008-2018). 

Potentie plangebied 

In het plangebied wordt geen beschermde flora verwacht. 

Diverse soorten planten, (korst)mossen en wolfsklauwen die onder 

de Wet natuurbescherming beschermd zijn, worden niet in het 

plangebied verwacht, de soorten komen nagenoeg alleen voor in 

natuurgebieden. 

3.2.2 Vissen 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het veld-

bezoek geen beschermde vissoorten waargenomen (NDFF 2007-

2018). 

Potentie plangebied 

In en rond het plangebied is geen potentie voor beschermde 

vissoorten aanwezig. 

3.2.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied zijn tijdens het veldbezoek en in het 

verleden geen beschermde, niet vrijgestelde amfibieën 

waargenomen (NDFF 2008-2018). 

Potentie plangebied 

In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig voor 

amfibieën. In het plangebied is wél geschikt landbiotoop aanwezig 

dat buiten de voortplantingsperiode kan worden benut door 

algemene soorten amfibieën zoals Gewone pad, Kleine water-

salamander en Bruine kikker. De dieren kunnen wegkruipen onder 

opgeslagen materialen of in verlaten muizenholen e.d. Al deze 

soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze zijn in Noord-Holland 

‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting, zie verder Bijlage 1.2. 

-Rugstreeppad 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad. In het 

plangebied ligt geen geïsoleerd, ondiep en snel opwarmend water 

zonder predatoren zoals vis, dat door de dieren kan worden gebruikt 

voor voortplanting. Tevens zijn de aanwezige oevers te steil en te 

zwaar en dicht begroeid. Als landbiotoop is het plangebied 
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ongeschikt en de soort is nooit in nabijheid van het plangebied 

waargenomen. 

Als in het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden of zand 

wordt opgebracht, is het niet te verwachten dat Rugstreeppadden 

het gebied kunnen intrekken. 

3.2.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 

maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde 

nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 

categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder 

Bijlage 1.2.5). 

Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen: 

Stormmeeuw (broedend op de kas), Winterkoning, Witte kwikstaart, 

Zwarte kraai (cat. 5), Kievit, Scholekster, Merel en Houtduif. 

Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

In het plangebied zijn verschillende biotopen aanwezig waar vogels 

tot broeden kunnen komen. 

• Op de daken kunnen meeuwen broeden 

• In het struweel en de bomen kunnen algemene bos- en 

struweelvogels zoals bijvoorbeeld Merel, Houtduif en 

Winterkoning broeden. 

• In de oevers van de watergangen die aan het plangebied 

grenzen broeden kunnen water- en moerasvogels zoals 

Meerkoet en Wilde eend broeden 

• Op het grasland kunnen weidevogels als Kievit en Scholekster 

broeden 

Het is mogelijk dat in de bebouwing /de bomen categorie 5-soorten 

broeden als Ekster, Boerenzwaluw, Spreeuw, Zwarte kraai, Kool- of 

Pimpelmees, Boomkruiper, of Grote bonte specht. 

Stormmeeuw op het dak en het nest in de goot van de kas. 
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Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek werden geen vogels met jaarrond bescherm-

de nesten of sporen (nesten) daarvan waargenomen. 

In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden Gierzwaluw 

(cat. 2), Huismus (cat. 2), Buizerd (cat. 4), Ransuil (cat. 4), Steenuil 

(cat. 1), Kerkuil (cat. 4) en Sperwer (cat. 4) vastgesteld. Deze soorten 

broeden echter buiten het plangebied op meer dan 1km afstand 

(NDFF 2008-2018). 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 

Omdat geen (geschikte) bebouwing aanwezig is en in de aanwezige 

bomen geen sporen of nesten werden waargenomen, wordt 

uitgesloten dat vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 

aanwezig zijn in het plangebied. 

Het is mogelijk dat het plangebied incidenteel wordt gebruikt als 

onderdeel van het leefgebied van in de buurt vastgestelde 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals Buizerd, 

Sperwer, Ransuil, Kerkuil, en Gierzwaluw. 

3.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten  

Tijdens het veldbezoek werden sporen van een Haas en enkele 

muizenholen (van algemeen voorkomende muizensoorten) 

waargenomen. Deze soorten zijn in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ bij de 

uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, zie verder 

Bijlage 1.2.1. 

In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden Bunzing (800 

meter) en Wezel (>1km) waargenomen (NDFF 2008-2018). Bunzing 

en Wezel zijn beschermde soorten die worden genoemd als ‘andere 

soort’ (zie Bijlage 1.2.1). 

Potentie plangebied 

Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren 

voorkomen zoals Egel, Haas, en verschillende algemene soorten 

(spits)muizen. Al deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze 

zijn in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Noordse woelmuis en 

de Waterspitsmuis. De benodigde levensvoorwaarden zijn hiervoor 

niet aanwezig. Het terrein is te droog en een vochtige kruidenrijke 

oevervegetatie nabij schoon en helder water ontbreekt. 

In het plangebied zijn geen sporen (uitwerpselen of prenten) van 

Bunzing of Wezel aangetroffen. Daarnaast zijn potentiele 

verblijfplaatsen in de vorm van dichte heggen, takkenhopen, 

steenstapels, opgeslagen materialen of geschikte bebouwing niet 

aanwezig. Het plangebied is hierdoor ongeschikt als verblijfplaats. 
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De vegetatie op het terrein is marginaal geschikt als onderdeel van 

een groter jachtgebied. Het terrein kan incidenteel door 

foeragerende dieren bezocht worden. 

3.2.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 

van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 

verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

Aangetroffen vleermuizen 

Er zijn in de omgeving van het plangebied vier soorten vleermuizen 

vastgesteld (NDFF 2008-2018). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 

Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en een myotis 

soort (exacte soort onbekend). De meeste waarnemingen betroffen 

foeragerende en langsvliegende exemplaren. Op 1500 meter van het 

plangebied zijn in 2013 tien Ruige dwergvleermuizen in winterslaap 

aangetroffen. 

Potentie verblijfplaatsen 

In het plangebied kunnen geen vleermuizen verblijven omdat geen 

geschikte holtes of spleten werden waargenomen in de aanwezige 

bebouwing en bomen. 

Potentie foerageergebied 

Het plangebied is marginaal geschikt voor foeragerende vleermuizen. 

De schaarse aanwezige luwe plekken en aanwezige landbouwdieren 

kunnen zorgen voor concentraties van insecten waardoor 

vleermuizen worden aangetrokken. 

Prenten van Haas. 
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Potentie vliegroute 

Gezien de ligging, de vorm en de grootte van het plangebied kan 

geen sprake zijn van een belangrijke functie als vliegroute voor 

vleermuizen. 

3.2.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van andere beschermde soorten 

in of rond het plangebied. Tijdens het veldbezoek werden dergelijke 

soorten ook niet waargenomen. 

Potentie plangebied 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 

diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 

3.3 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 

soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 

tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort-

groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 

het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort-

groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 

vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 

daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 

nabij het 

plangebied  

 

(literatuur en 

veldbezoek) 

Potentieel aanwezig 

binnen het 

plangebied 

Planten nee nee 

Vissen nee nee 

Amfibieën nee nee 

Vogelsoorten met niet-jaarrond 

beschermde nesten 
ja ja 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 

nesten 
ja nee* 

Grondgebonden zoogdieren ja ja 

Vleermuizen   

verblijfplaats nee nee 

foerageergebied ja ja 

vliegroute ? nee 

Overige beschermde fauna nee nee 
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 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 

het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 

tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 

aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 

soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 

derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 

kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 

effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 

onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 

kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 

minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 

soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). 

4.1 Vogels 

Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige 

werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken en bomen 

het slopen of renoveren van bebouwing, diverse graafwerkzaam-

heden of het verwijderen van de vegetatie-toplaag. 

Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 

worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 

grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor-

beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 

periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 

plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 

voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 

van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 

nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 

jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 

gemaakt! 

‘Categorie 5’-soorten 

Gezien de aanwezige biotopen in de nabijheid van het plangebied 

zullen de (mogelijk) aanwezige vogelsoorten die genoemd worden als 

‘categorie 5’-soort (bijvoorbeeld Zwarte kraai en Ekster), kunnen 

uitwijken naar alternatief leefgebied. Er gelden geen zwaarwegende 

feiten of ecologische omstandigheden die een jaarrond beschermde 

status van nesten van deze soorten rechtvaardigen. Overigens geldt 

ook voor deze soorten dat activiteiten waarbij nesten verstoord of 
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vernield kunnen worden buiten het broedseizoen plaats moeten 

vinden. 

4.2 Grondgebonden zoogdieren 

Bunzing en Wezel 

Voor incidenteel aanwezige foeragerende dieren wordt geen negatief 

effect verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts 

marginaal geschikt is als foerageergebied en er in de omgeving 

vergelijkbaar en beter jachtbiotoop aanwezig is. Daarnaast blijft het 

plangebied na de ingreep voor Bunzing en Wezel beschikbaar als 

foerageergebied. 

4.3 Vleermuizen 

Foerageergebied 

Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 

groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar 

of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve 

gemakkelijk uitwijken. 

4.4 Conclusie effectbeoordeling 

Als gewerkt wordt conform de hierboven gestelde beperkingen en 

restricties, worden geen belangrijk negatieve effecten verwacht voor 

beschermde soorten. 



Waarlandseweg 3a te Waarland 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2018-63 

19 

 5 Gebiedsbescherming en overige 

natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen 

voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben. 

De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook 

gebiedsbeschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van 

de Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige 

houtopstanden (Zie Bijlage 1.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 

onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 

‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 

EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Weidevogelleefgebied’ of 

‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende 

wetgeving van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op meer dan drie kilometer afstand van het meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebied, de Schoorlse Duinen. Gezien de 

grote afstand en de uit te voeren werkzaamheden worden op 

voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen 

zoals licht, geluid of optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen 

nadere toetsing uitgevoerd te worden. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 

de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden 

kunnen verbinden (zie Figuur 2). Er kunnen geen negatieve effecten 

door de plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven 

verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit 

netwerk. 

5.3 Weidevogelgebieden 

Het gebied is niet begrensd als een bijzonder te beschermen weide-

vogelleefgebied of belangrijk weidevogelgebied (zie Figuur 2). 

Er is geen negatief effect mogelijk op Weidevogelleefgebieden, een 

nadere toetsing is niet nodig. 

De bescherming van gebieden als weidevogelleefgebied is een 

planologische bescherming die alleen geldt voor ingrepen binnen de 

gebieden. ‘Externe werking’ op deze gebieden hoeft niet getoetst te 

worden. Wel dient te worden bekeken of een project valt onder ‘een 

goede ruimtelijke ordening’. De vraag is daarbij of de locatie wel de 
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beste is voor deze bestemming (ook met het oog op natuurwaarden) 

en of de gevolgen van het plan het nabijgelegen weidevogelleef-

gebied niet in betekenende mate aantasten. In het geval van het 

beschreven project wordt op grond van locatie, aard van het werk en 

afscherming geen belangrijke invloed verwacht op weidevogelleef-

gebieden. 

5.4 Houtopstanden 

Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde 

kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast 

voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een 

rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd 

als bijzondere houtopstand. 

5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 

op de plannen. 

5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 

natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op 

voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan die 

beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de 

plannen. 

  

Ligging van het 

plangebied (rood 

omrand) ten opzichte 

van beschermde 

Weidevogelleefgebieden 

en het NNN-netwerk. 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

♣ Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 

soorten amfibieën, vogels, grondgebonden zoogdieren en 

vleermuizen. 

♣ Gezien het aanwezige biotoop, het oppervlak, de geografische 

ligging en informatie uit de vakliteratuur over waarnemingen en 

populaties in de omgeving, zullen van de amfibieën alleen 

‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen of 

verwachte ‘vrijgestelde’ soorten gelden geen verbodsbepalingen 

als werkzaamheden worden verricht in het kader van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting, zoals het besproken plan. Een 

ontheffing is dan niet nodig. 

♣ In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond be-

schermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige 

broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 

verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 

vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 

broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

♣ Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied 

door vogels met jaarrond beschermde nesten (Buizerd, Sperwer, 

Ransuil, Kerkuil, en Gierzwaluw), wordt geen negatief effect 

verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein 

deel uitmaakt van een veel groter leefgebied en in de naaste 

omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De 

vogels kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

♣ Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen 

belangrijk negatief effect verwacht vanwege de grootte van het 

plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 

biotoop in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve 

gemakkelijk uitwijken. 

♣ Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 

groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk-

baar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 

derhalve gemakkelijk uitwijken. 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op 

voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving aan de orde is 

dan die hierboven beschreven in §6.1. 
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6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 

zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 

men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 

richtlijnen hanteren: 

♣ Alle aanwezige bebouwing, vegetatie of bodemmateriaal (takken, 

stronken) kan gefaseerd verwijderd worden. Dit geeft bodem-

bewonende dieren de kans om in de nabijgelegen omgeving een 

ander leefgebied te benutten; 

♣ Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden 

gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna 

wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans 

hebben te vluchten. 

♣ Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden 

dat ’s nachts met sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 
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 8 Bijlagen 

Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 1.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 

waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 

de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 

geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 

bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 

(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 

van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 

handhaving. 

Bijlage 1.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 

“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 

handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 

dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 

handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 

worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-

wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 

voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-

komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 1.2 Soortbescherming 

Bijlage 1.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 

beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 

categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 

onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 

extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 

opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 

derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 

een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 

verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 

per provincie variëren en is te vinden in Tabel 2. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 

de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 

  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 

Rood=niet vrijgesteld. 

DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZL ZH

Zoogdieren

Aardmuis + + + + + + + + + + + +

Bosmuis* + + + + + + + + + + + +

Bunzing + + + + + + + + + +

Dwergmuis + + + + + + + + + + + +

Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Eekhoorn +1

Egel + + + + + + + + + + +

Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Haas + + + + + + + + + + + +

Hermelijn + + + + + + + + + +

Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + +

Konijn + + + + + + + + + + + +

Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +

Ree + + + + + + + + + + + +

Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + +

Steenmarter +2

Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + +

Veldmuis* + + + + + + + + + + + +

Vos + + + + + + + + + + + +

Wezel + + + + + + + + + +

Wild zwijn +

Woelrat + + + + + + + + + + + +

Amfibieën en Reptielen

Bruine kikker + + + + + + + + + + + +

Gewone pad + + + + + + + + + + + +

Hazelworm +3

Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + +

Levendbarende hagedis +4

Meerkikker + + + + + + + + + + + +

Bastaardkikker + + + + + + + + + + + +

*: algemene vrijstell ing wanneer soorten zich in/op gebouwen en bi jhorende erven bevinden

+1:geldt in de periode maart-april  en jul i  t/m november

+2:geldt in de periode 15 augustus t/m februari

+3:geldt in de periode juli  t/m september

+4:geldt in de periode 15 augustus t/m 15 oktober

Tabel 1. Vrijstellingen voor ontheffingsaanvragen voor soorten per provincie. + = vrijgesteld; rood = niet vrijgesteld.
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Bijlage 1.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 

zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 

levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 

de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 

opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 

hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 

nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 

verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-

lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 

(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-

zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 

te vernielen. 

Bijlage 1.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 

renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 

aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 

gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 

gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 

fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-

vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 

verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 1.2.1) voorkomen die niet zijn 

vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) worden over-

treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 

art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed-

gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-

oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 

plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 

schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 

alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 1.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 

belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 

verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 

de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

♣ Ontheffing is nodig in het belang van de volksgezondheid of 

openbare veiligheid. 

♣ Ontheffing is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

♣ Ontheffing is in het belang van de volksgezondheid, openbare 

veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 

belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard 

en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

♣ Ontheffing is in het belang van de volksgezondheid, openbare 

veiligheid of andere dwingende redenen van (groot) openbaar 

belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard 

en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

♣ Ontheffing is nodig in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting van gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

Bijlage 1.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 

men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-

vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 

schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-

plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 

verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 

De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 

zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 

bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf wordt 

zowel de verblijfplaats betrokken als de (directe) omgeving die nodig 

is voor het succesvol functioneren daarvan. 
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Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan, meestal alleen 

buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. Een 

‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat geval 

vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een vervangend 

nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende en/of 

compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort-

plantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 

zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 

voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 

worden voorgelegd aan de provincie. Als geen schade optreedt en de 

gunstig staat van instandhouding niet in gevaar komt, zal de aanvraag 

(positief) worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan 

de provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 

genomen. 

Categorie 5-soorten 

Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 

Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 

nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 

beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de 

verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Bijlage 1.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed-

gekeurde gedragscode hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 

gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-

soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 

soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 

aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 

Soort Categorie Toelichting codes 

Boomvalk 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 

principe jaarrond zijn beschermd met 

beschermingscategorie: 

1 = soorten die ook buiten het broedsei-

zoen het nest gebruiken als vaste rust- of 

verblijfplaats; 

2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 

op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van 

bebouwing of biotoop; 

3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn 

of afhankelijk van bebouwing; 

4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 

staat zijn een nest te maken. 

 

Buizerd 4 

Gierzwaluw 2 

Grote gele kwikstaart 3 

Havik 4 

Huismus 2 

Kerkuil 3 

Oehoe 3 

Ooievaar 3 

Ransuil 4 

Roek 2 

Slechtvalk 3 

Sperwer 4 

Steenuil 1 

Wespendief 4 

Zwarte wouw 4 

Kader: Vogelsoorten 

met jaarrond 

beschermde nesten 

en bijbehorende 

categorie. 
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bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 

gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 

gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 

soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 

behandeld en er moet een belang zijn voor het project vergelijkbaar 

met genoemde belangen uit de VRL, HRL of de ‘andere soorten’. 

Bijlage 1.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 

(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 

aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 

andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-

pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 1.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 

Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 

Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 

vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx

?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 

Wanneer plannen bestaan een project in of rond een Natura 2000-

gebied uit te voeren, neemt de initiatiefnemer contact op met het 

bevoegde gezag. In principe is dit Gedeputeerde Staten van de 

Provincie waarin een gebied (grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 

uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 

toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 

(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 

vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 

moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 

significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 

met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 

wordt vergunning verleend. 

Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 

kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 

plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 

wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 

een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 

habitats of de habitats van soorten. Het bevoegd gezag geeft een 
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vergunning af als de verslechtering of verstoring in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar is. 

Externe werking 

Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de 

‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 

2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 

getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 

gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 

uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 

Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Om de mate 

van stikstofvervuiling te volgen en te reguleren is de zogenaamde 

‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) in werking getreden. Boven 

bepaalde ‘drempelwaardes’ kan een project vanwege neergeslagen 

stikstof meldings- of vergunning plichtig zijn. 

Bijlage 1.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 1.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Ingrepen in gebieden die horen bij het Natuurnetwerk Nederland 

(voorheen Ecologische hoofdstructuur, EHS) worden in principe niet 

toegestaan, tenzij bijvoorbeeld uitgesloten is dat de ingreep een 

negatief effect heeft op het netwerk of de ingreep een groot 

maatschappelijk belang dient. Getoetst wordt of een ingreep van 

invloed is op ‘wezenlijke kenmerken en waarden’, het NNN kent geen 

toetsing op ‘externe werking’. Als een ingreep wordt toegestaan, 

moeten eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden 

voorkomen en de resterende schade moet worden gecompenseerd. 

Uitgangspunt bij het toestaan van ingrepen is dat netto sprake moet 

zijn van een versterking van het netwerk. 

Bijlage 1.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 

beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 

provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 

beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 

van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten 

worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 

Bijlage 1.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 

dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 

Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 

houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 

gevallen is een herplantplicht aan de orde. 
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Bijlage 1.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 

soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 

kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 

stroomschema uit Figuur 3 te worden gevolgd. 

Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 

soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega-

tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 

op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 

worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 

Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 

mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

 
Stappenplan 

procedure 

ecologisch 

onderzoek en 

ontheffing 
Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie Bijlage 1.2.1 

Zie Bijlage 1.2.2 

Zie Bijlage 1.2.3 

Zie Bijlage 1.2.3 
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Bijlage 1.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 

plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 

ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 

aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

♣ Een projectplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, de te 

verwachten schade, de te nemen maatregelen, de alternatieven-

studie en het wettelijk belang gedetailleerd worden beschreven. 

♣ Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 

beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 

3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-

vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 

waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 

omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 

(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 

gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 

projectplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 

omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 

‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft als onderdeel van 

de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 

vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 

waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-

codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 

geldelijke boetes of het stilleggen van werkzaamheden. 
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datum 27-9-2018
dossiercode    20180927-12-18870

Project: Waarlandsweg 3a, Waarland
Gemeente: Schagen
Aanvrager: R. Dekker
Organisatie: DNS Planvorming

Geachte heer/mevrouw R. Dekker,

Voor het plan Waarlandsweg 3a, Waarland heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de
gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het
hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan
rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

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

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

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

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

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Waarlandsweg 3a, Waarland. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere wateraspecten nader overleg
noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel
komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor
ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de
waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072
- 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2017
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Ronald Dekker

Van: Dubbeld, Mara <M.Dubbeld@hhnk.nl>

Verzonden: donderdag 6 december 2018 11:22

Aan: Jos Kaandorp

Onderwerp: 2752 - RE: voorontwerpbestemmingsplan Waarlandsweg 3a Waarland 

Bijlagen: Bevestiging Watertoets Project Waarlandsweg 3 A Waarland gemeente Schagen.pdf; Advies watertoets Waarlandsweg 3A Waarland

Geachte heer Kaandorp, beste Jos, 
 
Per email van 16 november 2018 heb je het hoogheemraadschap, in het kader van het vooroverleg artikel 3.1.1, het voorontwerp bestemmingsplan 
toegestuurd voor de locatie Waarlandsweg 3a in Waarland. 
Deze is bij ons geregistreerd onder kenmerk 18.322760. 
 
De ontwikkeling betreft het wijzigen en uitbreiden van het bouwvlak en hiermee de mogelijkheid tot realisatie van een nieuwe bedrijfsruimte voor de 
verwerking van agrarische gewassen (bloembollen) aan de achterzijde van het bedrijf. Hierbij wordt tevens nieuwe parkeergelegenheid gerealiseerd en 
een nieuwe ontsluitingsweg op de Karspelweg. 
 
Waterparagraaf 
In paragraaf 4.4 is het onderdeel 'Water' opgenomen. 
Op 27 september 2018 is voor dit plan een digitale watertoets ingediend (zie bijlage), hieruit is geconcludeerd dat er een normale procedure gelopen 
dient te worden, wat betekent dat het digitaal gegenereerde advies nog aangevuld moet worden met een advies gericht op de punten die buiten de 
digitale watertoets vallen. In dit geval had dit voornamelijk betrekking op de toename aan verhard oppervlak. 
Per email van 9 november gericht aan de heer Dekker van DNS Planvorming, is door mijn collega Mariëtte van den Berg een aanvullend advies 
toegestuurd (zie bijlage). 
Dit aanvullende advies tezamen met het digitale advies vormt het totale advies van het hoogheemraadschap wat in het bestemmingsplan opgenomen 
dient te worden. 
In de huidige toelichting onder paragraaf 4.4 is dit aanvullende advies niet verwerkt en wordt gesteld dat 'er door HHNK nog nader contact wordt 
opgenomen'. Dit is dus al gebeurt. 
Het verzoek dan ook om het aanvullende advies alsnog te verwerken in de waterparagraaf. 
 
In het kort gezegd dient rekening gehouden te worden met een compensatiepercentage van 8% in relatie tot de toename aan verhard oppervlak (dus 
bestrating en bebouwing) wat in waterberging gerealiseerd dient te worden om een verslechtering van het watersysteem te voorkomen naar aanleiding 
van de toename aan verharding. 
Tevens is de suggestie gedaan om rekening te houden met mogelijkheden voor ruimtelijke adaptatie. Hierbij valt te denken aan waterdoorlatende 
verharding voor de parkeerplaatsen. 
 
Watercompensatie 



2

Voor wat betreft de benodigde watercompensatie wordt dit in dit plan gevonden middels het (ver)graven van een aanwezige greppel aan de noordzijde 
van de locatie. Deze zal worden vergroot met de benodigde vierkante meters. 
Echter, op de tekening lijkt deze nieuwe waterloop dood te lopen. Aan de oostzijde grenst deze aan de wegsloot welke valt binnen het NAP-2,40m peil, 
maar aan de westzijde grenst deze nergens aan en loopt dood. Dit komt de waterkwaliteit niet ten goede. 
In dit geval kan het een idee zijn om de nieuwe sloot te verbinden aan de bestaande sloot die zich momenteel parallel aan de westzijde van de nieuwe 
ontsluitingsweg bevindt. Deze sloot bevindt zich in het NAP-3,20m waterpeil. Om deze twee peilgebieden niet direct op elkaar te laten aansluiten kan 
hierin worden voorzien middels het plaatsen van een stuw. Een en ander kan eventueel worden besproken met de gebiedsbeheerder, de heer Klaas le 
Noble, zodat dit ook op een juiste wijze in het bestemmingsplan kan worden verwerkt. 
 
Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het 
aanleggen van ≥800 m² verharding is een watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van 
aanvraag en/of werken is het belangrijk om hierover in een vroeg stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en 
wordt voorkomen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. De initiatiefnemer dient rekening te houden met de noodzakelijke proceduretijd die 
hiermee is gemoeid. 
Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan kunt u vinden op www.hhnk.nl. Voor een voorspoedige afhandeling van de 

aanvraag adviseren wij de initiatiefnemer om de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Hierbij dient in het bijzonder te worden gedacht aan de 
goedkeuring van eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden voor het verlenen van de vergunning/ontheffing. Voor extra vragen 
betreffende het indienen van een ontheffings- en/of vergunningsaanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren 
om ruim voordat men van plan is met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen. 
 
Tot slot 
Er vanuit gaanden dat de bovenstaande ontbrekende gedeelten alsnog in het plan verwerkt zullen worden, zou ik daarna graag alsnog een 
geactualiseerde versie willen ontvangen ter beoordeling. 
 
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als er nog vragen zijn dan hoor ik dit uiteraard graag. 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mara Dubbeld 
Regioadviseur Noordkop 

 

Afdeling Watersystemen 
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Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard 

Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard  
t. 072 582 8417  
e. m.dubbeld@hhnk.nl  
w. www.hhnk.nl  

(note: per 21 december 2018 ben ik met zwangerschapsverlof. Mijn taken worden overgenomen door Mariëtte van den Berg, e-mail: m.vandenberg2@hhnk.nl) 
 

Van: Jos Kaandorp  
Verzonden: vrijdag 16 november 2018 11:54 
Aan: dnh-ruimtelijkeplannen@rws.nl; Info@hhnk.nl; info@cultureelerfgoed.nl; juridischezaken@pwn.nl; ro_west@gasunie.nl; ro.loket@liander.nl; 
orderintakeplan@kpn.com 
Onderwerp: voorontwerpbestemmingsplan Waarlandsweg 3a Waarland  
 
Geachte organisatie, 
 
In het kader van het wettelijk vooroverleg stuur ik hierbij een link naar het voorontwerp bestemmingsplan Waarlandsweg 3a Waarland. 
https://bestandendelen.pleio.nl/?s=download&token=202448b2-61ab-11e7-69bc-bccf0829b59e 
 
Graag uw reactie uiterlijk 7-12-18.  

Met vriendelijke groeten, 
 
Jos Kaandorp 
Beleidsmedewerker RO 
Gemeente Schagen 
 0224-210210 / 06-43837097 
(vrijdagmiddag afwezig). 
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Jos Kaandorp 

Beleidsmedewerker RO 

 

Bezoekadres: Laan19, 1741EA Schagen 
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 400 
Fax: (0224) 210 455 

    

 
 
Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 
 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten 
en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 
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Ronald Dekker

Van: Berg, Mariette van den <M.vandenBerg2@hhnk.nl>

Verzonden: vrijdag 9 november 2018 10:29

Aan: Ronald Dekker

Onderwerp: Advies watertoets Waarlandsweg 3A Waarland

Geachte heer Dekker, 
 
Op 28 september 2018 heeft u ons per e-mail gevraagd om een reactie in het kader van de watertoets voor het plan uitbreiding bedrijfsruimte Waarlandsweg 3A in 
Waarland. Hierbij ontvangt u onze reactie. 
 
Het plan behelst de uitbreiding van een bedrijfsruimte voor de verwerking van agrarische gewassen (bloembollen) aan de achterzijde van het bedrijf. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 3120-01 met een streefpeil van NAP –2,40 meter. Het gebied watert af via een aantal secundaire- en primaire waterlopen naar 
gemaal Speketer. Daar wordt het water via dit gemaal uitgeslagen op de VRNK-boezem. 
 
Waterkwantiteit 
Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename van verharding en bebouwing tot gevolg heeft (2890 m²). Door deze toename 
aan verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen kan dit leiden tot ongewenste peilstijgingen en zal de 
waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren. Het plangebied is momenteel onverhard. Voor het bepalen van het oppervlak aan verhardingstoename dienen de 
oppervlakken te worden meegenomen van de bebouwing, maar ook van de verharding rondom de nieuwe bebouwing. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden bij 
de verdere ontwikkeling van het plan. 
 
Om de effecten van de verhardingstoename te compenseren dient het wateroppervlak in het peilgebied uitgebreid te worden met 8% van de verhardingstoename. 
Hierbij is uitgegaan van een peilstijging van 0,49 meter die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, een bemalingscapaciteit van 14,4 mm/dag, een drooglegging 
van 1,30 meter en grondsoort klei. De initiatiefnemer van het ruimtelijk plan is verantwoordelijk voor de regeling, de financiering en de realisatie van compenserende 
maatregelen. 
 
Voor de benodigde compensatie is het uitgangspunt in eerste instantie graven van extra wateroppervlak. Als de initiatiefnemer een alternatieve vorm van compensatie 
wil, dient deze te voldoen aan de uitgangspunten van onze beleidsregels 'Compensatie verhardingtoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'. Zie de bijlage. 
Deze beleidsregels en meer informatie over de watertoets zijn te vinden via deze link: https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-
water_3556/item/watertoets_3017.html 
Over de exacte invulling van de compenserende maatregelen treden wij graag met de initiatiefnemer van het plan in overleg.  
 
Waterkwaliteit 
De afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap samen met de agrarische sector meer inzicht verkregen in emissiesporen die wij graag met gemeenten en agrarische 
ondernemers delen. Naast de wijze waarop het agrarisch perceel wordt bemest en gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, is gebleken dat de inrichting van het 
erf een belangrijke bijdrage kan leveren aan een emissiereductie. De inrichting van het erf is grotendeels geregeld via de algemene regels van het Activiteitenbesluit. 
Onze ervaring is echter dat agrarische ondernemers onvoldoende kennis hebben van het Activiteitenbesluit en of zich vaak niet bewust zijn van de emissies van het erf. 
Ten behoeve van de waterkwaliteitstaak heeft het hoogheemraadschap ook een handhavende rol. Onze ervaring is dat voorlichting en het creëren van bewustzijn veel 
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effectiever zijn dan bestraffing. Uit- of verbouwplannen van het agrarische bedrijf waarvoor een ondernemer contact moet opnemen met de gemeente, zijn ideale 
gelegenheden om de inrichting van het boerenerf te beschouwen en waar mogelijk te verbeteren. Uiteindelijk is een goed ingericht erf ook in het belang van de 
ondernemer onder meer om boetes en desinvesteringen te voorkomen. Voor dit onderwerp verwachten wij dat een vroege betrokkenheid van ons zijn meerwaarde zal 
bewijzen. Voor meer informatie over de erfinrichting kunnen wij ook de website https://www.agriwijzer.nl/Activiteitenbesluit aanbevelen. 

 
Ruimtelijke adaptatie 
Wij adviseren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te nemen. Dit onderwerp ontbreekt in het ontwerpbestemmingsplan. Het plan 
biedt kansen hiertoe. Zo zou bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen of erfverharding gebruik kunnen worden gemaakt van waterdoorlatende verharding 
met bijbehorende afvoer vertragende onderlaag.  
Zie voor uitleg en inspiratie hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/viewer/publication/1/2-deltaprogramma- en 

http://www.groenblauwenetwerken.nl/. 

Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 
m² verharding is een watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van aanvraag en/of werken is het belangrijk 
om hierover in een vroeg stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt voorkomen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. 
Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die hiermee is gemoeid. 
Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan kunt u vinden op www.hhnk.nl. Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag 
adviseren wij u om de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Denkt u in het bijzonder aan de goedkeuring van eventuele belanghebbenden die gehoord moeten 
worden voor het verlenen van de vergunning/ontheffing. Voor extra vragen betreffende het indienen van een ontheffings- en/of vergunningsaanvraag kan contact 
worden opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren u om ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen. 
 
Tot slot 
Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoek ik u vriendelijk mij een geactualiseerde versie toe te sturen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte van den Berg 
Regioadviseur 
 
Afdeling Watersystemen 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Bezoekadres: 
Stationsplein 136 
1703 WC Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
 
t.    072-582 8417 
 
e.   m.vandenberg2@hhnk.nl 




