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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

Op de hoek van de Westfriesedijk en de Kanaalweg te Schoorldam ligt een deels 

bebouwde kavel die in gebruik is als bedrijventerrein voor een bouwbedrijf en een 

tuincentrum. Tevens staat op het terrein één woning. De eigenaar van het terrein wil het 

gebied herontwikkelen met woningbouw. De voorgestelde ontwikkeling past niet binnen de 

kaders van het bestemmingsplan.

1.2  Plangebied

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

Westfriesedijk te Schoorldam (kadastraal perceelnummer 1249, 1151 en 1248 deels, sectie H 

en gemeentecode WMH00). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,5 hectare. 

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

het bestemmingsplan.

Navolgende figuur geeft de globale ligging van het plangebied weer.

Figuur 1. Weergave plangebied (bron: PDOK view er)

Het plangebied is gelegen in Schoorldam, een dorp aan de rand van de gemeente 

Schagen. Het plangebied wordt begrensd door de Westfriesedijk aan de oostzijde en de 

Kanaalweg aan de zuidzijde. Aan de westzijde grenst het plangebied aan een groene 

strook en een parkeerterrein. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de bedrijvigheid 

van een bouwbedrijf. 
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1.3  Geldend juridisch-planologisch kader

Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied is het bestemmingsplan Landelijk 

Gebied van de voormalige gemeente Harenkarspel, dat vastgesteld is op 11 december 

2013. De betreffende gronden zijn bestemd voor 'Bedrijf' en 'Wonen'.

Figuur 2. Uitsnede bestemmingsplan Landelijk Gebied

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer heeft overleg plaatsgevonden over de mogelijke 

invulling van het plangebied. Ook is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, die is opgenomen 

in bijlage 1. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied geschikt te maken voor 

woningbouw en recreatiewoningen en vormt daarvoor het juridisch kader. Tevens 

behandelt het de randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden voordat 

woningbouw op deze locatie kan worden toegestaan.

1.4  Leeswijzer

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

plangebied beschreven. Het van toepassing zijnde beleid van het Rijk, de provincie en de 

gemeente is in hoofdstuk 3 uitgewerkt. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de 

randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden voordat de beoogde plannen 

doorgang kunnen vinden. Hoofdstuk 5 betreft de juridische toelichting van het 

bestemmingsplan. Als laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en maatschappelijk) 

uitvoerbaarheid uiteengezet. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

In de huidige situatie is in het plangebied aan de noordwestzijde een woning aanwezig. 

Deze woning blijft in de toekomstige situatie behouden. Aan de zuidoostzijde is een 

voormalig tuincentrum gesitueerd.

Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de kanaalweg, de Westfriesedijk aan 

de oostzijde en aan de westzijde door de Kanaalkade.

Figuur 3. Huidige situatie (bron: Pdokview er, 2018) 

2.2  Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt het tuincentrum gesloopt. De woning die reeds in het 

plangebied aanwezig is, blijft eveneens behouden. Aan de zuidoostzijde van het 

plangebied komen twee vrijstaande woningen en vier twee-onder-één-kap-woningen. Aan 

de zuidwestzijde worden drie recreatiewoningen gerealiseerd. In het midden van het 

plangebied wordt een verkeerspleintje gesitueerd met rondom meerdere parkeerplaatsen, 

dit zal openbaar gebied worden. Ook aan de entree van het terrein zijn 

parkeervoorzieningen beoogd. Voor wat betreft de inrichting van het plangebied is behoud 

van het groene, besloten karakter uitgangspunt.
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Figuur 4. Stedenbouw kundig plan (Bugel Hajema Adviseurs, 2019)

Beeldkwaliteitsplan 
Voor het plangebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan heeft als 

doel om het plan te onderbouwen en te voorzien in een welstandskader voor de nieuw te 

bouwen woningen. 

Het beeldkwaliteitsplan is als bijlage bijgevoegd.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

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

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

de structuurvisie wordt een vereenvoudiging van de bestaande regelgeving nagestreefd, 

waarin meer verantwoordelijkheid bij de lagere overheden komt te liggen. 

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

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

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

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

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

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

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

voor kwantiteit. 

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

houden voor de middellange termijn (2028): 

het vergroten van de concurrentiekracht; 

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

de gebruiker voorop staat; 

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

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

In de SVIR is gekozen voor een selectieve inzet op 13 nationale belangen. Hierbuiten hebben 

decentrale overheden beleidsvrijheid, omdat zij beter op de hoogte zijn van de actuele 

situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter 

kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn.

Voorliggende bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met nationale belangen uit de 

SVIR, met uitzondering van nationaal belang 13 betreffende een zorgvuldige afweging en 

transparante besluitvorming die bij alle ruimelijke en infrastructurele besluiten geldt. Dit moet 

met behulp van de zogeheten 'Ladder voor duurzame verstedelijking' worden onderbouwd.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de 
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gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied'. Het planvoornemen heeft betrekking 

op bestaand stedelijk gebied.

De eerste afweging in de toetsing aan de Ladder is het beantwoorden van de vraag of er 

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

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

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'. 

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en de omvang 

van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Het planvoornemen voorziet in de 

ontwikkeling van 3 recreatiewoningen en 6 nieuwe woningen. Voor woningen geldt, dat 

voor woningbouwlocaties 'in beginsel' pas vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke 

ontwikkeling die Ladderplichtig is (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921). 

Op basis van deze gegevens kan gesteld worden dat er geen sprake is van een stedelijke 

ontwikkeling die Ladderplichtig is. Het planvoornemen is niet in strijd met het rijksbeleid.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie NH 2050

De provincie streeft naar een evenwichtige balans tussen economische groei en 

leefbaarheid. Een economisch vitale provincie draagt bij aan het welzijn, en een leefbare 

provincie draagt bij aan economische vitaliteit. De provincie staat voor een gezonde en 

veilige leefomgeving, goed voor mens, plant en dier, en daarmee ook goed voor het 

economisch vestigingsklimaat binnen de provincie. Dit evenwicht staat ten dienste van 

duurzame ontwikkeling: toekomstige generaties moeten ook profiteren van de keuzes die 

wij maken.

In de omgevingsvisie is het principe van 'lokaal wat kan, centraal wat moet' leidend. Hieruit 

komen een aantal hoofdthema's naar voren:

Noord-Holland in beweging, op weg naar een economisch en duurzame toekomst;

dynamisch schiereiland, benutten van een unieke ligging;

metropool in ontwikkeling, vergroten agglomeratiekracht door het ontwikkelen van een 

samenhangend metropolitaan systeem;

sterke kernen, sterke regio's, sterke kernen houden regio's vitaal;

nieuwe energie, economische kansen benutten van energietransitie;

natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, vergroten van biodiversiteit en ontwikkelen van 

een economisch duurzame agri-foodsector.

Het planvoornemen betreft de herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied. Het 

planvoornemen sluit dan ook aan bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie.

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening

Provinciale Staten hebben op 14 januari 2019 een nieuwe Provinciale Ruimtelijke 

Verordening (PRV) vastgesteld. Deze is op 1 februari 2019 in werking getreden. 

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

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

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

landelijk als het bestaand stedelijk gebied van Noord-Holland, waar een provinciaal belang 
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mee gemoeid is. Afhankelijk van de ligging van een plangebied zijn de regels uit de 

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

overheidsbeleid beleidsmatig aangewezen voor verdere verstedelijking. In principe wordt 

de nieuwbouw van woningen, evenals bedrijven en kantoren niet toegestaan buiten het 

bestaand bebouwd gebied, om onnodige verstedelijking te voorkomen.

Onder bestaand stedelijk gebied wordt volgens artikel 1.1.1 van het Bro onder h verstaan: 

"bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 

dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende  

openbare of sociaal culturele voorzieningen, cultureel groen en infrastructuur". Het 

plangebied maakt deel uit van het bestaand stedelijk gebied.  Het voldoet daarmee aan 

de eisen van de verordening. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan de ruimtelijke 

inrichting van het plangebied, met inachtneming van de bestaande kwaliteiten van het 

landschap.  In paragraaf 3.2.5 wordt ingegaan op het beeldkwaliteitsplan.

3.2.3  Provinciale woonvisie 2010 - 2020

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

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

van het provinciale woonbeleid zijn het verbeteren van de afstemming tussen vraag en 

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

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

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

Actieprogramma's. 

3.2.4  Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

Provinciale Staten hebben in juni 2010 de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld. 

In dit beleidskader is door de provincie aangegeven welke landschappelijke en 

cultuurhistorische elementen overwogen moeten worden bij (ruimtelijke) ontwikkelingen en 

uitgangspunt kunnen zijn voor plannen. De ontwikkelingsgerichte benadering is het 

uitgangspunt van het beleid: behoud door ontwikkeling.

Het grondgebied van de provincie Noord-Holland is in de Leidraad ingedeeld in 

verschillende landschapstypen. De regio van het plangebied is ingedeeld in het oude 

zeekleilandschap en het droogmakerijenlandschap. Per landschapstype zijn in de Leidraad 

de kernkwaliteiten van het gebied weergegeven. Voor het zeekleilandschap zijn de 

lintdorpen, molens, stolpen, de Westfriese Omringdijk en het halfopen karakter van het 

landschap kenmerkend. 

Kenmerkend voor het droogmakerijenlandschap zijn de historische structuurlijnen van de 

verschillende droogmakerijen, die elk hun eigen kenmerken hebben. Vaak is er een 

duidelijke begrenzing van een ringvaart, zoals bijvoorbeeld de polder Slootwaard. Ook de 

stolpboerderijen vormen een identiteitsbepalend onderdeel gelegen aan het 

samenhangende systeem van ringdijken, ringvaarten en waterlopen.

In de Leidraad worden eveneens een aantal structuurdragers van provinciaal belang 

aangegeven. Hiervoor geldt als algemene regel 'behoud en versterking van de 

kernkwaliteiten van het landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten het bestaand 

bebouwd gebied'. Dergelijke structuren kunnen als uitgangspunt genomen worden bij 

nieuwe ontwikkelingen. Een van de structuurdragers van Noord-Holland is de Westfriese 

Omringdijk. Deze dijk moet worden behouden als beschermd dijklichaam met bijbehorende 

beschermde onderdelen zoals wielen en kleiputten. Vanwege de herkenbaarheid van de 
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dijk in het open landschap is handhaving van een brede open zone aan weerzijden van de 

dijk gewenst. De continuïteit van het dijkprofiel, het behoud van het oorspronkelijke tracé 

en de materiaalkeuze dragen bij aan de herkenbaarheid van de dijk in het landschap.

Ook de trekvaarten in Noord-Holland, waaronder het Noordhollandsch Kanaal dat de 

zuidwestelijke gemeentegrens van Harenkarspel vormt, worden beschouwd als 

structuurdragers van provinciaal belang. Voor de trekvaarten wordt ernaar gestreefd deze 

te behouden en te reconstrueren om te komen tot een beleefbare en bruikbare historische 

infrastructuur van vaarwegen langs de hoogtepunten uit de Gouden Eeuw. Dit ter 

bevordering van ruimtelijke kwaliteit, waterberging, recreatievaart, langzaam 

verkeersstructuur en toerisme in Noord-Holland.

Het plan voldoet aan de eisen om de kernkwaliteiten van deze elementen te waarborgen 

en waar mogelijk te versterken. 

3.2.5  Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk 

De Westfriese Omringdijk heeft de status van provinciaal monument. Deze status beschermt 

primair het dijklichaam zelf. De provincie Noord-Holland streeft naar 'behoud door 

ontwikkeling', wat inhoudt dat nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het behoud 

en de versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde en het karakter van 

de Westfriese Omringdijk. Als toetsingskader voor ontwikkelingen die het dijklichaam raken 

en voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving ervan, heeft de provincie het 

'Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringrijk' opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan is vastgesteld 

door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

De beleving van de landschappelijke waarde wordt bepaald door een aantal ruimtelijke 

karakteristieken:

de openheid rondom de dijk;

zicht van en naar de dijk;

de continuïteit van het dijkprofiel;

de relatie tussen de dijk en zijn kralen (waarmee een reeks van aan de dijk gerelateerde 

cultuurhistorische elementen wordt bedoeld);

de afwisseling van de kralen;

de herkenbaarheid van de verschillende dijktracés.

Het plangebied is gelegen in het deel van de Westfriese Omringdijk dat in het 

beeldkwaliteitsplan als 'boven het landschap' is gekenmerkt. Dit traject kan met zijn 

bochten en wielen het kroonjuweel van de Omringdijk genoemd worden. Bij Schoorldam, 

ter hoogte van het plangebied, buigt de dijk af van het kanaal en wordt hij hoger, steiler en 

grilliger. Vanaf hier tot Kolhorn lijkt de dijk boven het landschap te zweven. Op de kruin ligt 

een smalle weg en aan beide kanten van de dijk een sloot. De omringdijk heeft hier, mede 

door de vele wielen, een sterk slingerend karakter. Vanuit het omringende landschap gezien 

is de dijk haast een groene muur in het landschap. Door de hoogte van de dijk en de 

openheid van het landschap is een weids uitzicht mogelijk. De continuïteit van de dijk is 

groot doordat er weinig afslagen aan de dijkweg zitten.

Het plangebied en het aangrenzende gebied met recreatieve woningen zijn als 

aandachtspunt aangemerkt, omdat dit gebied het zicht op de dijk belemmert door hoge 

beplanting tussen de dijk en het Noordhollandsch Kanaal. Verder is het gewenst om nieuwe 

verdichtende ontwikkelingen op een zo groot mogelijk afstand van de dijk te realiseren en is 

het beschermen van het profiel van belang. Het doorsnijden van de dijk en het realiseren 
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van nieuwe aansluitingen op de dijk zijn ongewenst. 

In zowel het beeldkwaliteitsplan voor het plangebied als het voorliggende 

bestemmingsplan is rekening gehouden met de ligging van de Westfriese Omringdijk, 

waarbij zo veel mogelijk voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld worden in het 

beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk.

3.2.6  Handreiking Verblijfsrecreatie

De handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland is een verheldering van de provinciale rol 

ten aanzien van de uitbreiding van verblijfsrecreatieve voorzieningen buiten bestaand 

stedelijk gebied. Gezien de ontwikkelbehoefte van de verblijfsrecreatiesector is het van 

belang om helderheid te verschaffen over wat de provincie van gemeenten verwacht bij 

de planontwikkeling voor verstedelijking buiten stedelijk gebied.

Verblijfsrecreatie is een relevante economische sector in de provincie. Het overgrote deel 

van de verblijfsrecreatie is gelegen buiten het bestaan stedelijk gebied. Met betrekking tot 

verblijfsrecreatie is er sprake van een veranderende behoefte. Deze behoefte uit zich in de 

bungalowmarkt in een behoefte aan meer luxe, ruimte en comfort. Er is een groeiende 

vraag naar groepsbungalows en losstaande huisjes.

Het planvoornemen heeft onder andere betrekking op de realisatie van drie 

recreatiewoningen binnen bestaand bebouwd gebied. De drie uitgangspunten 

(vraaggestuurde ontwikkeling, (her)ontwikkelen van bestaande terreinen heeft de voorkeur 

boven nieuwbouw en regionale afstemming) uit de handreiking verblijfsrecreatie zijn 

hierdoor niet van toepassing. Wel kan gesteld worden dat het planvoornemen inspeelt op 

de veranderende behoefte op het gebied van verblijfsrecreatie; de groeiende vraag naar 

losstaande huisjes.

3.3  Regionaal en gemeentelijk beleid

3.3.1  Woningbouw Kop van Noord-Holland

Het woningbouwbeleid is op regionaal niveau vastgelegd in het Regionaal Kwalitatief 

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

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

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

aangesloten op de harde plancapaciteit en op de ontwikkelingen uit de 

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

kwalitatief beste plannen. In het KwK is vastgelegd dat in de periode van 2014 - 2020 in de 

gemeente Schagen 900- 950 nieuwbouwwoningen worden toegevoegd.

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

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

provinciale woningbouwprognose. Vanuit duurzaam ruimtegebruik heeft binnenstedelijk 

bouwen en transformatie voorrrang conform te systematiek van de ladder voor duurzame 

verstedelijking. Door toepassing van kwantitatieve en kwalitatieve programmering in het 

KwK en het hanteren van de systematiek van het afwegingskader krijgen binnenstedelijke 

woningsbouwplannen voorrang. Indien er een plan buiten buiten bestaand stedelijk gebied 

is, dan geldt daarvoor de wettelijke regelgeving en is het plan in beginsel altijd onderwerp 

van bespreking in het regionaal bestuurlijk overleg. 
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Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op binnenstedelijk bouwen en maakt 

onderdeel uit van de harde plancapaciteit. Het planvoornemen is hierdoor in 

overeenstemming met het regionale woningbouwbeleid.

3.3.2  Lokale Woonvisie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

willen graag dichtbij de voorzieningen wonen. 

Centraal staat vraaggestuurd bouwen in de kernen van de gemeente. De Woonvisie 

beschrijft de rol van Schagen in de regio en de provincie en hoe onderling wordt 

samengewerkt om te komen tot een blijvend gezond woningbestand in zowel stad, dorp 

als landelijk gebied. Samen met maatschappelijke partners en de inwoners wil Schagen de 

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

gemeenschappen in de kernen. 

De visie is gericht op vier thema's die gezamenlijk bijdragen aan blijvend prettig en 

aantrekkelijk wonen in de gemeente Schagen. Dit betreft de thema's:

de eigen kracht van inwoners;

de kwaliteit van de kernen;

de kwaliteit van de woningvoorraad behouden en versterken;

het woningbouwprogramma verminderen (aansluiten op de marktvraag).

3.3.3  Structuurvisie Harenkarspel

Voor de gehele voormalige gemeente Harenkarspel is op 15 december 2009 een 

structuurvisie vastgesteld. In de structuurvisie Harenkarspel wordt naast algemeen beleid ook 

gebiedsgericht beleid ten aanzien van de ruimtelijke structuur beschreven. Het plan gaat 

vooral in op het functionele en ruimtelijk beleid op de langere termijn en zal daarmee koers 

zetten voor ontwikkelingen die buiten de planperiode van dit bestemmingsplan liggen.

In de structuurvisie wordt voor het profiel van de (voormalige) gemeente als woon-, 

landbouw- en recreatiegemeente het volgende gemeld:

Woongemeente: het gebied is aantrekkelijk als vestigingsplaats op korte afstand van 

steden, op korte afstand van de kust maar toch met een landelijk karakter en een 

dorpse wijze van bouwen. Dit is een kwaliteit om op voort te bouwen. Het is echter niet 

de bedoeling het aantal woningen in het landelijk gebied te laten toenemen.

Landbouwgemeente: Deze functie is medebepalend voor het huidige landelijke beeld 

en is vanouds van bovengemeentelijke betekenis. Het aantal agrarische ondernemers 

zal afnemen, maar degene die er blijven moeten wel de kansen krijgen om zich in dit 

gebied met gunstige teeltomstandigheden verder te ontwikkelen. Bij niet-agrarische 

ontwikkelingen moet steeds de afweging worden gemaakt of bestaande agrarische 

bedrijven hier onder lijden. Daarnaast moeten ondernemers die blijven, genoeg kansen 

krijgen om de schaal van hun bedrijven, meegaand met de tijd, te vergroten.

Recreatie en toerisme: in de regio huisvest al een groot aantal recreanten vooral met 
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een oriëntatie op de kust. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de recreanten ook in de 

eigen regio te laten recreëren.

Naast de algemene hoofdlijnen is er ook een visie per thema en per kern van de 

(voormalige) gemeente opgesteld. Voor Schoorldam wordt daar expliciet ingegaan op het 

plangebied, dat als ontwikkellocatie in de Structuurvisie is opgenomen. Naast algemene 

hoofduitgangspunten, geeft de Structuurvisie specifieke uitgangspunten voor de 

ontwikkellocatie. Relevante hoofduitgangspunten voor het plangebied zijn het handhaven 

van (het zicht op) de Westfriese Omringdijk en het handhaven van een bebouwingsvrije 

zone langs de Westfriese Omringdijk. Tevens moeten nieuwe ontwikkelingen landschappelijk 

ingepast worden en mag er door nieuwe ontwikkelingen geen sprake zijn van aantasting 

van de ruimtelijke structuur van Schoorldam. De specifieke uitgangspunten zijn gericht op 

het realiseren van een goede overgang naar het dorp, passende overgangen naar het 

landschap en de schaal en massa van de bebouwing. 

Voor het planvoornemen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Uit het beeldkwaliteitsplan 

komt naar voren dat voldoende rekening is gehouden met de landschappelijke elementen. 

3.3.4  Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente Schagen heeft de 'Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen' opgesteld. Deze 

gids wijst de weg bij de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen.

RECREATIE 

Voor het realiseren van nieuwe verblijfsrecreatie geldt dat per initiatief gekeken wordt of dit 

een welkome aanvulling is op het bestaande toeristische aanbod en een bijdrage levert 

aan het onderscheidend vermogen van het gebied. De gids gaat in op recreatieve 

ontwikkelingen en geeft een aantal trends en conclusies (op basis van onderzoek in 2012). 

Trends zijn:

verschuiving van kamperen naar bungalowmarkt;

ontwikkelingen zijn gericht op kwaliteit;

behoefte aan meer ruimte en luxe en enerzijds en meer 'back to basic' anderzijds;

de hotelmarkt groeit, maar vrijwel alleen plannen in Metropoolregio Amsterdam.

De belangrijkste conclusie is dat er sprake is van een groeiend aanbod, met mogelijk een 

achterblijvende vraag. Daarnaast zijn er grote kwaliteitsverschillen in het aanbod en leiden 

de trends in de verblijfsrecreatiesector tot een grotere ruimtebehoefte.

WONEN 

Op het gebied van wonen geldt dat realisatie van nieuwe woningen maatwerk veriest. Per 

initiatief wordt gekeken hoe dit zich verhoudt tot regelgeving vanuit het Rijk, de provincie 

en het Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (KwK) en de lokale woonvisie. Met 

de regio is afgesproken dat in de gemeente Schagen tot het jaar 2020 maximaal 950 

woningen worden gerealiseerd. Het woningbouwprogramma 950 woningen is 

onderverdeeld in de jaarschijven 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Op basis van de 

ontwikkelingen is een x-aantal woningen per jaar per kern toegekend. Bij nieuwe plannen 

wordt gekeken naar de verkaveling van het plangebied, het soort woningen (prijsklasse, 

huur/koop, doelgroep), de plattegronden en de inrichting van het openbaar gebied. 

De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar demografische ontwikkelingen 

en de toekomstige behoefte. De belangrijkste conclusies is dat tussen 2020 en 2040 de 

woningbehoefte maar beperkt groeit.  In de regio Kop van Noord-Holland is een klein tekort 
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aan het woonmilieu centrum-dorps (Schagen), een overmaat aan landelijk bereikbare 

woonmilieus (de kleinere kernen in de gemeente Schagen zoals Bargerbrug), op de korte 

termijn een terkort aan het woonmilieu dorps (zoals bijvoorbeeld Warmenhuizen) en op de 

lange termijn een overmaat aan dorpse woonmilieus.

Conclusie 
Voor de realisatie van de recreatiewoningen geldt dat er sprake is van meer behoefte aan 

ruimte, kwaliteit en luxe. De te ontwikkelen recreatiewoningen sluiten aan bij deze trends. 

Voor de realisatie van de twee vrijstaande en vier twee-onder-een-kap woningen geldt dat 

deze passen binnen het regionale woningbouwprogramma. 

3.3.5  Reisgids voor ruimteljke kwaliteit

Met de Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit wil de gemeente Schagen initiatiefnemers de 

ruimte bieden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de manier waarop zij hun bouwplannen 

willen inpassen in de omgeving. In heel de gemeente wordt gestreeft naar behoud en 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit. In de reisgids wordt per deelgebied een beschrijving 

gegeven van gebiedsgerichte criteria. Daarnaast zijn een aantal algemene regels 

opgenomen over veel voorkomende bouwplannen, en bijzondere gebouwen, complexen 

en ontwikkelingen. De reisgids vervangt de oude Welstandsnota.  

3.3.6  Nota parkeernormen Schagen 2016

De Nota Parkeernormen Schagen 2016 (hierna: nota) heeft als doel om de toepassing van 

de parkeernormen inzichtelijk te maken. Bij burgers, bedrijven en ontwikkelaars moet helder 

zijn hoe zij bij nieuwe ontwikkelingen invulling kunnen geven aan het onderdeel parkeren. 

Ook juridisch dient de invulling van de parkeernormen gewaarborgd te zijn. 

De nota is van toepassing op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente 

Schagen, daar waar het betreft nieuwbouw, verbouw uitbreiding of wijziging van een 

functie. De nota is niet van toepassing op bestaande situaties. 

In paragraaf 4.8.1 is de nota toegepast voor de berekening van het aantal benodigde 

parkeerplaatsen voor voorliggend bestemmingsplan. De nota is van toepassing verklaard in 

artikel 11 van de planregels zodat zij bij de verlening van de omgevingsvergunningen en het 

gebruik van de gronden kunnen worden afgedwongen.

3.4  Conclusie

In de voorgaande paragrafen is aangetoond dat de ontwikkeling passend is binnen het 

rijksbeleid, provinciale, regionale en gemeentelijke beleid.
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Hoofdstuk 4  Milieuaspecten

4.1  Erfgoed

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

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

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

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

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

toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. 

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

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

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

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

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

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

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

aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden. 

4.1.1  Archeologie

Voor de voormalige gemeente Harenkarspel is de 'Beleidsnota cultuurhistorie gemeente 

Harenkarspel' opgesteld. Bij de beleidsnota behoort een beleidskaart met verschillende 

archeologische regimes (zie afbeelding 5). Dit houdt in dat voor de verschillende 

deelgebieden een minimale oppervlakte is bepaald wanneer er nagegaan moet worden of 

er archeologische waarden geschaad zouden kunnen worden als gevolg van 

werkzaamheden of de bouw van bouwwerken. 

Het plangebied is aangeduid met nummer 'HKRS123'. Voor dit gebied, dat valt onder de 

categorie 'Historische dorpskernen', is een gerede kans aanwezig dat archeologische 

waarden in de bodem aanwezig zijn. Bij ingrepen in de bodem van 100 m² of meer, of 

dieper dan 35 cm, zal een archeologisch onderzoek uitsluitsel moeten geven. Daarnaast is in 

het bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' opgenomen om dit 

te borgen. Gezien de grootte van het plangebied en de aard van de ingreep, is in principe 

een archeologisch onderzoek nodig.
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Figuur 5. Archeologische beleidskaart Harenkaspel

Op basis van het voorgaande heeft de gemeente Schagen Archeologie West-Friesland 

gevraagd een archeologische Quickscan uit te voeren. Hieruit is naar voren gekomen dat 

de begrenzing van de historische dorpskern van Schoorldam niet correct is weergegeven. 

De historische kern bevindt zich ten zuiden van de Kanaalweg. 

Voor een kleine zone langs de Westfriese dijk wordt, op basis van historisch kaartmateriaal, 

een huisplaats uit de 17de eeuw verwacht. Voor deze zone dient de vrijstellingsgrens van 

100 m2 te worden gehandhaafd. Voor het overige plangebied geldt een middelhoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de Romeinse tijd (vertaald naar een vrijstellingsgrens van 

500 m2). 
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Figuur 6. Aangepaste beleidskaart plangebied

In de onderhavige situatie is sprake van een bedrijfsterrein met bebouwing. De betreffende 

gronden zijn als gevolg van dit gebruik al ernstig geroerd. Uit het advies van Archeologie 

West-Friesland blijkt dat de beoogde plannen vrijgesteld zijn van nader onderzoek omdat 

de vrijstellingsgrens van 500 m2 niet wordt overschreden en de ingrepen niet beoogd zijn op 

de locaties waar een onderzoeksverplichting geldt bij alle grondroerende werkzaamheden 

en vanaf 100 m2. Voor toekomstige grotere ingrepen dan 500 m2 geldt wel een 

onderzoeksplicht. Met die reden blijven de dubbelbestemmingen archeologie in het 

plangebied van kracht en dient bij nieuwe ontwikkelingen het aspect archeologie opnieuw 

te worden afgewogen. Bij het afgeven van omgevingsvergunning bouwen wordt 

Archeologie West-Friesland met de dubbelbestemming in de gelegenheid gesteld om bij 

graafwerkzaamheden te monitoren. 

4.1.2  Cultuurhistorie

Op de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland is het 

plangebied en de omgeving aangeduid als onderdeel van het oude zeekleilandschap. Dit 

type landschap is ontstaan door toedoen van de zeeën en de daarmee verband houdende 

wadvlakten doorsneden door kreken. Vanaf 5000 jaar geleden is opslibbing van zand en klei 

uit zeeën in gang gezet. Nadien heeft zich hier door natuurlijke processen veen afgezet. Dit 

veen is later door inklinking en oxidatie ingeklonken. Het landschap heeft echter de 

verschijningsvorm van het veenlandschap omdat het in die tijd is ontgonnen. Langgerekte 

lintdorpen passen bijvoorbeeld bij dit landschap.

De waterlopen rondom het plangebied en de Westfriese Omringdijk zijn als waardevolle 

elementen op de kaart opgenomen. Voor het overige worden op de provinciale 

informatiekaart voor het plangebied geen bijzonderheden gemeld wat betreft archeologie 
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en cultuurhistorie. Met het planvoornemen vindt geen aantasting van de omliggende 

waterlopen plaats.

Conclusie 
Met het planvoornemen worden geen onderkende cultuurhistorische of archeologische 

waarden verstoord. Het planvoornemen mag dan dan ook uitvoerbaar worden geacht.

4.2  Bodem

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

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

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

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

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

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

bestemmingsplan. Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende 

milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel moet 

worden voorkomen. 

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

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

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

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

bodemonderzoek kan worden vastgesteld of inderdaad sprake is van 

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

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

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

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

spelen uit welke saneringsvarianten kan worden gekozen. 

Door Grondslag is een verkennend bodemonderzoek in het plangebied uitgevoerd. Het 

volledige onderzoek is als bijlage 3 opgenomen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat in 

het plangebied geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Het planvoornemen is wat betreft 

het aspect bodem dan ook uitvoerbaar. 

4.3  Ecologie

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

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

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

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

19 januari 2018 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De ecologische 

inventarisatie is als bijlage bijgevoegd.

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

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

Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);

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

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

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb 
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art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 

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

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

TOETSING 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik 

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

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

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

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

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

broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

Wanneer de rij populieren ten oosten van het tuincentrum worden gekapt, kunnen 

verblijfplaatsen van vleermuizen in twee bomen verloren gaan. Indien de betreffende 

bomen daadwerkelijk worden gekapt, is nader onderzoek naar vleermuizen nodig om te 

bepalen of vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn.

Op basis van dit nader onderzoek kan worden bepaald of het aanvragen van een 

ontheffing van de Wnb noodzakelijk is.

Als gevolg van de ontwikkelingen verandert het plangebied voor vleermuizen, wezel en 

hermelijn, maar zal niet ongeschikt worden als foerageergebied. De nieuwe woningen 

worden aangelegd op de locatie van het tuincentrum en in een soortenarm Engels 

raaigrasgazon. De bebouwingsdichtheid neemt niet sterk toe en bovendien worden 

houtsingels ingepast en blijft de westzijde van het plangebied volledig onbebouwd. Verder 

is in de omgeving van het plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig.

Indien rugstreeppad zich vestigt in het plangebied, moeten de werkzaamheden worden 

stilgelegd. Aanbevolen wordt om vestiging van rugstreeppad tijdens de uitvoering van de 

plannen te voorkomen. Dit kan door ervoor te zorgen dat bij graafwerkzaamheden geen 

ondiepe plassen ontstaan die kunnen dienen als voortplantingswater voor rugstreeppad. Als 

alternatief kan tijdens de werkzaamheden een amfibieënscherm om een bouwplaats 

aangebracht worden, zodat rugstreeppad geen toegang heeft tot het plangebied.

Tot slot kunnen als gevolg van het plan enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en 

zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren 

worden gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan 

bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie 

Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel 

geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb. 

Gebiedsbescherming 
Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

TOETSING 

Het plangebied ligt op een afstand van 1,7 kilometer ten oosten van het dichtstbijzijnde in 
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het kader van de Wnb beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied Schoorlse duinen. 

Op een afstand van ruim 700 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt een gebied dat 

is aangewezen als NNN. Het dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied ligt op een afstand van 

ongeveer 2,8 kilometer ten noorden van het plangebied. Gezien de terreinomstandigheden, 

de afstand tot het beschermde gebieden en de aard van de ontwikkeling, worden met 

betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, 

NNN en weidevogelleefgebied verwacht. 

Potentiële effecten op het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen blijven beperkt tot externe 

werking doordat het plangebied buiten dit Natura 2000-gebied ligt. De aangewezen 

habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor verzuring en vermesting door 

stikstofdepositie. Gezien de relatief kleine afstand tot het Natura 2000-gebied, zijn negatieve 

effecten door stikstofdepositie niet op voorhand uitgesloten. Daarom is een 

Aeriusberekening uitgevoerd om een eventuele toename van stikstofdepositie in kaart te 

brengen. Uit de Aerius-berekening komt naar voren dat het plan niet leidt tot een toename 

van stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000- gebieden (zie bijlage 5).

Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een voortoets in het kader van de 

Wnb en de ontwikkelingen zijn niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Conclusie 
Inmiddels, na gereedkomen en levering van de ecologische inventarisatie,  zijn de bomen in 

het plangebied gekapt en is het advies om aanvullend onderzoek naar 

vleermuisverblijfplaatsen niet meer relevant. Op basis van de overige uitkomsten van het 

ecologisch onderzoek is een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat rekening moet worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels. Geadviseerd wordt om vestiging van rugstreeppad tijdens de 

uitvoering van het plan te voorkomen door het ontstaan van ondiepe, snel opwarmende 

wateren tijdens de aanlegfase te voorkomen.

Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van 

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

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

strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

4.4  Externe veiligheid

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

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

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

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

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

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

plaatsgebonden en het groepsrisico hebben tot doel een voldoende veiligheidsniveau te 

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

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

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

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

is de risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd.
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Figuur 6. Fragment risicokaart, plangebied met zw art kader w eergegeven (bron:Risicokaart.nl)  

Van de risicokaart valt af te lezen dat in de nabijheid van het plangebied de volgende 

risicobronnen gesitueerd zijn:

Op ongeveer 250 m ten westen van het plangebied bevindt zich een locatie waar 

vuurwerk opgeslagen wordt. Deze locatie heeft echter geen risicocontouren die buiten 

de inrichting vallen.

De N504 (Kanaalweg/Westfriesedijk) is ten zuiden van het plangebied gelegen en is 

aangeduid als potentieel risico in verband met ongevallen op de weg. De afstand 

tussen het plangebied en de N504 is ruim 30 meter. Aangezien er voldoende ruimte is 

tussen de weg en de beoogde woningen is er geen sprake van een verhoogd risico in 

het plangebied.

De N9 is op een afstand van circa 280 meter ten westen van het plangebied gelegen. 

Dit betreft een Basisnet weg. Voor deze weg is geen PR en GR plafond vastgesteld. 

Daarnaast is er geen plasbrandaandachtsgebied.

Ten westen van het plangebied zijn twee buisleidingen gelegen. Het betreffen de 

AM-2142-3 en A-637-KR-027.

Provinciale weg N9 
Over de provinciale weg N9 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats en maakt 

onderdeel uit van het Basisnet. 

PLAATSGEBONDEN RISICO 

De weg beschikt niet over een PR 10-6 risicontour. Het planvoornemen wordt dan ook net 

gehinderd door de aanwezigheid van een plaatsgebonden risicocontour.

GROEPSRISICO 

Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen 
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grenswaarden maar slechts oriënterende waarden. Bij een toename van het groepsrisico 

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

rol van de brandweer en dergelijke.

Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de N9 is het Bevt van toepassing. Wanneer 

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

worden geschonken aan de volgende aspecten:

dichtheid van personen en de verwachte veranderingen;

hoogte van het groepsrisico;

maatregelen ter beperking van het groepsrisico (waaronder stedenbouwkundige opzet 

bouwkundige voorzieningen en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de 

openbare ruimte);

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

nadelen daarvan.

Er is echter sprake van een uitzondering wanneer:

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

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

wordt overschreden.

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

zelfredzaamheid.

De afstand van het bebouwingsgebied tot de as van de weg is circa 280 m en ligt hiermee 

niet in het invloedsgebied. Nadere verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet 

noodzakelijk. 

Aardgastransportleiding 
Voor aardgastransportleidingen is het Bevb van toepassing. 

PLAATSGEBONDEN RISICO 

Voor het plaatsgebonden risico PR 10-6 geldt over het algemeen dat de risicocontour binnen 

de belemmeringenstrook van 6 m breedte ter weerszijden van het hart van de buisleiding 

blijft. Het planvoornemen wordt dan ook niet gehinderd door de aanwezigheid van een 

plaatsgebonden risicocontour.

GROEPSRISICO 

Aan de hand van de vuistregels in de Handleiding buisleiding in bestemmingsplan (2016) is 

nagegaan wat het groepsrisico is ten aanzien van het voorliggende plan.

Bij de beoordeling van het groepsrisico is de eerste vraag die beantwoord moet worden of 

het plangebied is gelegen binnen de 1% letaliteitscontour  van de 

hogedrukaardgastransportleiding. De aardgasleidingen AM-2142-3 en A-637-KR-027 hebben 

een werkdruk van maximaal 66,20 bar/6.620 kpa, een uitwendige diameter van 914 

mm/35,98 inch en een wanddikte van 15 mm/0,59 inch. Bij deze kenmerken van de 

aardgastransportleidingen hoort een 100% letaliteitszone van 180 meter en een 1% 

letaliteitszone van 430 meter.

Wanneer het plangebied is gelegen geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen de 1% 

letaliteitscontour moet het groepsrisico worden berekend. Op basis van die berekening kan 
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worden bepaald of:

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

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

wordt overschreden.

Wanneer hier sprake van is, of als het plangebied buiten de 100% letaliteitscontour ligt kan 

worden overgegaan tot een beperkte verantwoording. Het plangebied is gelegen op meer 

dan 430 m van de aardgasleiding (circa 435 m) en ligt hiermee buiten de 

letaliteitscontouren. 

Bij een beperkte verantwoording moet nog wel worden ingegaan op:

de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in 

het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede 

veroorzaakt of veroorzaken;

het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt 

vastgesteld en de bijdrage aan de hoogte van het groepsrisico van de in dat besluit 

toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, vergeleken met de 

oriëntatiewaarde;

de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 

een ramp of zwaar ongeval;

de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de 

leiding(en) om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval 

voordoet.

De gemiddelde bevolkingsdichtheid in rustige woongebieden is 25 personen per ha. Het 

naastgelegen terrein betreft een recreatiepark, de gemiddelde bevolkingsdichtheid ligt hier 

veel hoger, tussen de 60 en 200 personen per ha. Voor woningen geldt een gemiddeld 

aantal personen per woning van 2,4. In het plangebied worden 9 nieuwe woningen 

gerealiseerd (recreatiewoningen gerekend als volwaardige woningen). Met het 

planvoornemen zijn hiermee 21,6 extra personen in het gebied aanwezig. Hoewel het 

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

het niet tot een verhoging van het groepsrisico: op grond van het aantal nu al aanwezige 

personen blijft het groepsrisico lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. De aanwezigheid 

van de aardgastranportleiding vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van het 

voornemen. Wel is bestrijdbaarheid en de zelfredzaamheid van het plangebied relevant. 

Het plan wordt dan ook ter beoordeling voorgelegd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord. 

Conclusie 
Het planvoornemen wordt niet belemmerd door het aspect externe veiligheid.

4.5  Geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) is erop gericht om de geluidhinder vanwege onder andere 

spoorweglawaai, industrielawaai en wegverkeerslawaai te voorkomen en te beperken. De 

Wgh bepaalt dat de 'geluidsbelasting' op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige 

objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde norm die als 

voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. Voor het wegverkeerslawaai is deze norm 48 dB; 

voor spoorweglawaai bedraagt deze 55 dB en voor industrielawaai is de norm 50 dB(A).

Aangezien in de omgeving van het plangebied verder geen sprake is van spoorweglawaai 

en geluidzones ten behoeve van industrielawaai, afkomstig van een aangewezen 
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gezoneerd industrieterrein, is hierop verder niet ingegaan.

WEGVERKEERSLAWAAI 

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven wanneer een weg zoneplichtig is. Elke weg heeft in 

principe een zone, behoudens wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid 

gebied en wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur. De breedte van een geluidszone 

is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg binnen of buiten stedelijk 

gebied. In navolgende tabel is hiervan een overzicht gegeven. Het gebied binnen de 

bebouwde kom wordt als stedelijk gebied beschouwd. 

Tabel 1. Breedte van geluidszones (bron: Wgh)

Aantal rijstroken Wegligging binnen stedelijk 

gebied

Wegligging buiten stedelijk 

gebied

2 200 m 250 m

3 of 4 350 m 400 m

5 of meer n.v.t. 600 m

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals woningen, worden 

gerealiseerd of wanneer reconstructie van weginfrastructuur plaatsvindt met effecten op 

geluidgevoelige bebouwing, moet door middel van akoestisch onderzoek worden 

vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wgh wordt voldaan. De voorkeursgrenswaarde 

voor wegverkeerslawaai is 48 dB. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te 

realiseren geluidsgevoelige bebouwing gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In 

binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde 63 dB.

Onderzoek 
De (recreatie)woningen die middels voorliggend bestemmingsplan planologisch mogeliijk 

worden gemaakt liggen binnen de geluidzone van de Westfriesedijk, Kanaalweg en toe- en 

afrit van de N9. Uit het akoestisch onderzoek dat als bijlage is bijgevoegd blijkt dat een 

zestal te realiseren woningen niet voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft het 

wegverkeerslawaai. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

bedraagt maximaal 7 dB vanwege de N504/Kanaalweg. 

Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken dient het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen een hogere grenswaarde te 

verlenen voor alle woningen aan de zuidzijde van het plangebied vanwege de 

geluidbelasting van de Kanaalweg. De twee woningen gelegen aan de noordoostzijde 

voldoen aan de Wet geluidhinder. Hoewel de recreatiewoningen ook een hogere 

geluidbelasting hebben, kan hiervoor geen hogere waarde voor worden aangevraagd.  

In het akoestisch onderzoek is gemotiveerd waarom maatregelen aan de bron of in het 

overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij is getoetst aan de landelijke wetgeving.

Mogelijk zijn voor het verlenen van een hogere waarde wel aanvullende geluidsisolerende 

maatregelen aan de betreffende gevels van de geluidgevoelige bebouwing nodig, 

teneinde te voldoen aan de maximale binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek dient bij de 

indiening van het bouwplan mede aangeleverd te worden.

Conclusie 
Het planvoornemen kan uitvoerbaar worden geacht voor wat betreft het aspect 

geluidhinder, mits voor de woningen aan de zuidzijde van het plangebied een hogere 
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grenswaarde wordt vastgesteld.

4.6  Water

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 

gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient 

uiteengezet te worden of en in welke mate er gevolgen zijn voor de waterhuishouding. Het 

is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel hiervan is het 

waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in 

beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen 

en besluiten. Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht 

besteed aan het wateraspect. Het gaat hierbij om de thema's waterkwantiteit, 

waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw 

en bestaand oppervlaktewater.

Op 01-02-2018 is in het kader van de Watertoets het planvoornemen voorgelegd aan het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De voorlopige reactie van het 

HHNK is als Bijlage 7 bijgevoegd.

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/).

Compensatie 
De verhardingstoename ten gevolge van het plan bedraagt 1.859 m2. 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.

In het aanvullend advies van het Hoogheemraadschap (zie bijlage 8) wordt het volgende 

over de compensatie aanbevolen.

Op basis van de toegestane peilstijging, gemaalcapaciteit, drooglegging en de grondsoort 
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is berekend dat de benodigde watercompensatie voor dit peilgebied 8% bedraagt. Dit 

betekent dat tenminste 8% van het extra oppervlak aan verharding (bestrating en 

bebouwing) dat versneld tot afvoer in het oppervlaktewater komt, gecompenseerd dient te 

worden in waterberging. Dit is exclusief compensatie voor verharding in tuinen en erven. 

Voor de toename aan verhard oppervlak en de benodigde compensatie is een 

watervergunning nodig.

Berekening op basis van de bestaande en de nieuwe situatie laat zien (zie bijlage 9) dat er 

1.859 m2 extra verharding en/of bebouwing bij komt. Op basis van de compensatienorm 

van 8% voor verhard oppervlak moet in het plan minimaal 150 m2 waterberging worden 

toegevoegd. In het planvoornemen is rekening gehouden met deze watercompensatie. 

Deze waterberging kan binnen het peilgebied opgelost worden door verbreding van sloten 

aan het oostelijk deel van het plangebied en nabij het groengebied in het uiterste 

zuidwesten.  

Nieuwe waterpartijen 
Het plangebied bevindt zich langs het Noordhollandsch kanaal van waaruit een 

inlaatvoorziening is aangebracht om het gebied achter de waterkering van 

oppervlaktewater te voorzien. Op de huidige inrichtingstekeningen is de nieuwe waterpartij 

over het tracé van de inlaatduiker gepland. Nadere afstemming met het 

Hoogheemraadschap over de exacte inrichting van van de nieuwe waterpartij heeft plaats 

gevonden en is akkoord bevonden. 

Inrichting watersystemen 
In de toekomstige situatie grenzen meer eigenaren aan de aanwezige waterloop. De 

nieuwe eigenaren zijn voor een gelijk deel onderhoudsplichtig voor het natte en droge 

onderhoud van de waterloop. Deze partijen dienen op de hoogte te zijn van de 

onderhoudsverplichting. Om het ondehoud te kunnen uitvoeren moeten de 

onderhoudsstroken langs de waterloop vrij blijven van bebouwing en bosschages.

Grondwater 
Het plan voorziet in het realiseren van nieuwe bebouwing. Het is aannemelijk dat bij het 

bouwrijp maken van de locatie, bronbemaling zal worden toegepast. Afhankelijk van de te 

bemalen hoeveelheid is een watervergunning of een melding in het kader van de Waterwet 

noodzakelijk. 

Waterveiligheid 
De te ontwikkelen locatie bevindt zich nabij de regionale waterkering van het 

Noordhollandsch kanaal. Om de waterveiligheid voor nu en in de toekomst te kunnen 

blijven bieden, gelden er zoneringen rondom de waterkering. Met het planvoornemen 

vinden enkele werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering plaats. Voor deze 

keringen geldt dat het aanvragen van een watervergunning noodzakelijk is. Over de exacte 

werkzaamheden en invulling van het gebied rond de zonering van de waterkering is nadere 

afstemming met het waterschap noodzakelijk. 

Waterkwaliteit en riolering 
Binnen het plangebied is geen sprake van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat 

vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan hierdoor als 

schoon worden beschouwd. Het advies van het hoogheemraadschap is om een 

gescheiden stelsel aan te leggen.
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Met het oog op de waterkwaliteit wordt verder geadviseerd om het gebruik van 

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

Rioolgemaal 
Het plangebied bevindt zich in de signaleringszone van een rioolgemaal dat in beheer is bij 

het hoogheemraadschap. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van 

belang dat er zo min mogelijk (geur)overlast wordt ervaren door de aanwezigheid van het 

rioolgemaal.

Persleiding 
Het plangebied bevindt zich binnen de signaleringszone van een rioolpersleiding van het 

hoogheemraadschap. Dit houdt in dat beperkingen kunnen gelden ten aanzien van 

eventuele (bouw)werkzaamheden. Het is binnen deze zone niet toegestaan om zonder 

overleg objecten te plaatsen of werkzaamheden uit te voeren die een risico vormen voor 

het functioneren van de rioolpersleiding, zoals:

het planten van bomen en/of diepwortelende beplanting;

het uitvoeren van zware transporten;

het opstellen van materieel op het trace van de leiding;

de opslag van (zwaar) materieel;

het werken aan- en/of realiseren van werken boven het trace van de leiding';

het graven of heien nabij de leiding.

Ruimtelijke adaptatie 
Geadviseerd wordt om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie 

op te nemen. Het plan, waaronder de realisatie van woningen, bedrijfsgebouwen en de 

inrichting van de openbare ruimte hier omheen, biedt uitstekende kansen hiertoe. Zo zou 

kunnen worden gedacht aan het aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe gebouwen, 

eventueel met meervoudig ruimtegebruik en waterberging capaciteit. Ook kan bij 

bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gebruik worden gemaakt van 

waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer vertragende onderlaag of 

waterberging op straat en in verlaagde groenstroken.

Conclusie 
Afstemming met het Hoogheemraadschap over de watercompensatie heeft 

plaatsgevonden. Het planvoornemen wordt voor het aspect water uitvoerbaar geacht.

4.7  Hinder van bedrijven

Op plaatsen waar industrie of andere bedrijvigheid is kan hinder voor de omgeving 

ontstaan. Bij nieuwe ontwikkelingen dient daarom voldoende afstand in acht te worden 

genomen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals 

woningen) om hinder en onveilige situaties te voorkomen. Milieuzonering beperkt zich tot de 

milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, gevaar, stof en geur. Bij deze aspecten 

neemt de belasting af naarmate de afstand tot de bron groter wordt.

In de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn richtafstanden opgenomen per 

bedrijfscategorie. Wanneer de afstand tussen een bedrijf en een gevoelig object groter of 

gelijk is aan de richtafstand die bij de betreffende bedrijfscategorie hoort, is dat een goede 

aanwijzing dat er geen sprake is van onevenredige bedrijfshinder. De publicatie van de VNG 

is niet bindend maar is enkel een hulpmiddel. Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten 

geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven die in de meeste gevallen 

kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan 
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mensen binnen aanvaardbare normen te houden.

In de VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' worden twee omgevingstypen 

onderscheiden, te weten:

1. rustige woonwijk en rustig buitengebied;

2. gemengd gebied.

De te accepteren milieuhinder hangt samen met de aard van het gebied. In een gemengd 

gebied (zoals een centrumgebied in een stad) kan wat meer hinder worden geaccepteerd 

dan in een rustig woongebied. 

Onderzoek 
Het gebied ten noorden van het plangebied is bestemd als 'Bedrijf'. In de directe nabijheid 

van het plangebied geldt de bestemming 'Recreatie'. Aan de zuidzijde van het plangebied 

geldt de bestemming 'Wonen'. Op basis hiervan kan worden gesteld dat er sprake is van 

een matige functiemenging en dat het omgevingstype kan worden omschreven als 

gemengd gebied.

Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is de bedrijvigheid aan de noordzijde 

begrenst tot bedrijvigheid milieucategorie 2. De bedrijvigheid kan op basis van de 

VNG-publicatie het beste worden ingedeeld in de categorie 'aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o. < 1.000 m2 met SBI-2008 41, 42 en 43. Voor het aspect geluid geldt een 

grootste richtafstand van 30 meter. 

Onderzoek is uitgevoerd naar de geluidsbelasting van deze bedrijvigheid op de te 

ontwikkelen woningen. De volledige rapportage is te vinden in Bijlage 10. Uit dit onderzoek 

komt naar voren dat de geluidsbelasting van de bedrijvigheid voldoet aan de te hanteren 

normen. 

Omdat het hier gaat om een gemengd gebied kan gemotiveerd, aan de hand van het 

uitgevoerde akoestisch onderzoek, de richtafstand met één afstandstap worden verkleind 

tot 10 meter. De afstand van de bedrijvigheid tot aan de gevels van de woningen is 

minimaal 18 meter. Aan de te hanteren richtafstand wordt dan ook voldaan.

Ten zuidoosten van het plangebied is een rioolgemaal van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier gelegen. Op basis van de VNG-publicatie worden rioolgemalen 

ingedeeld in milieucategorie 2. Voor het aspect geur geldt een grootste richtafstand van 30 

meter. De afstand van het rioolgemaal tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning is circa 

20 meter. Aangezien sprake is van het omgevingstype gemengd gebied kan de richtafstand 

met één afstandstap worden verlaagd naar 10 meter. Aan deze richtafstand wordt 

voldaan.

Conclusie 
Wat betreft het aspect hinder van bedrijven is het planvoornemen uitvoerbaar.

 31



 bestemmingsplan Locatie De Nijs, Schoorldam

4.8  Verkeer, parkeren en luchtkwaliteit

4.8.1  Verkeer en parkeren

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

planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden 

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

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

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

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

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

bepalen. Daarnaast heeft de gemeente Schagen haar eigen parkeerbeleid 'Nota 

Parkeernormen Schagen 2016'. De parkeernormennota van de gemeente Schagen gaat uit 

van gemiddelden. Het plangebied kan worden ingedeeld in de categorie 'weinig stedelijk' 

en 'rest bebouwde kom'.

Verkeer 
HUIDIGE SITUATIE 

In de huidige situatie zijn een tuincentrum, en één woning aanwezig. Het tuincentrum kan 

op basis van de CROW-publicatie worden ingedeeld in de categorie 'groencentrum'. Op 

basis van deze indeling geldt per 100 m2 bruto vloeroppervlak een verkeersgeneratie van 12 

tot 14,5 verkeersbewegingen. Het tuincentrum heeft een oppervlakte van circa 280 m2 en 

genereert hiermee gemiddeld per etmaal minimaal 36 en maximaal 43,5 

verkeerbewegingen. De vrijstaande woning genereert minimaal 7,8 en maximaal 8,6 per 

woning. In de huidige situatie is sprake van een verkeersgeneratie van minimaal 43,8 en 

maximaal 52,1 verkeersbewegingen. 

NIEUWE SITUATIE 

In de toekomstige situatie zijn drie vrijstaande, drie recreatie en vier twee-onder-een-kap 

woningen aanwezig. Voor de vrijstaande en recreatiewoningen geldt een verkeersgeneratie 

van 7,8 tot 8,6 verkeersbewegingen per woning per etmaal. Voor de twee-onder-een-kap 

woningen geldt een verkeersgeneratie van 7,4 tot 8,2 verkeersbewegingen per woning per 

etmaal. Voor de vrijstaande, recreatie en twee-onder-een-kap woningen komt het totaal 

aantal verkeersbewegingen op minimaal 76,4 (46,8+29,6) en maximaal 84,4 (51,6+32,8) 

bewegingen.

TOENAME 

Ten opzichte van de huidige situatie, neemt de verkeersgeneratie in de toekomstige situatie 

met circa 32 verkeersbewegingen toe. De toename van het aantal verkeersbewegingen 

van en naar het plangebied is niet van een dusdanige orde van grootte dat hierdoor 

problemen voor de verkeersontwikkeling hoeven te worden verwacht. Daarnaast wordt het 

plangebied ontsloten door de Kanaalweg en Westfriesedijk, dit zijn allebei doorgaande 

wegen die berekend zijn op dergelijke hoeveelheden verkeer. 

Parkeren 
De gemeente Schagen valt onder de stedelijkheidsgraad 'weinig stedelijk gebied'. Het 

plangebied valt verder onder de indeling 'rest bebouwde kom'. Op basis van deze indeling 

kan per functie worden gekeken naar de parkeernormen. Het planvoornemen moet 

voorzien in parkeerplaatsen voor de 6 nieuwe woningen, 1 bestaande woning en 3 nieuwe 

recreatiewoningen. De 8 bestaande parkeerplaatsen in het plangebied die komen te 

vervallen dienen gecompenseerd te worden.
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Op basis van de parkeernormen is de parkeerbehoefte van het planvoornemen 22,8 

parkeeerplaats. Deze plaatsen zijn als volgt verdeeld: 

3 woningen, koop, vrijstaand 3 x 2,4 = 7,2 parkeerplaatsen;

4 woningen, koop, twee-onder-één-kap 4 x 2,4 = 9,6 parkeerplaatsen;

3 recreatiewoningen 3 x 2,0 = 6,0 parkeerplaatsen.

Met het planvoornemen wordt op elk woonperceel ruimte geboden voor twee 

parkeerplaatsen. De recreatiewoningen parkeren in de openbare ruimte. In totaal worden 

22 parkeerplaatsen in de openbare ruimte en 16 parkeerplaatsen op eigen terrein 

gerealiseerd. Hiermee kan ruimschoots worden voldaan aan de parkeerbehoefte van het 

planvoornemen. 

Het aantal ingepaste parkeerplaatsen voldoet hiermee aan de parkeernormen van de 

gemeente Schagen.

Conclusie 
Met betrekking tot verkeer en parkeren mag het planvoornemen uitvoerbaar worden 

geacht.

4.8.2  Luchtkwaliteit

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

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

luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. 

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

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

Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden 

aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals 

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

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

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

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

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

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

verlenging NSL is per 1 januari 2017 in werking getreden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;

projecten die leiden tot minder dan 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een 
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toename van maximaal  1,2 µg/m3 NO2 of PM10). Deze grens komt overeen met 1.610 

auto's dan wel 130 vrachtwagens per weekdagetmaal (grenswaarde in 2018).

PM10 en PM2,5 zijn overigens sterk gerelateerd, aangezien PM2,5 onderdeel uitmaakt van de 

emissie van PM10. Als aan PM10 wordt voldaan, mag daarom worden aangenomen dat ook 

de grenswaarde van PM2,5 niet wordt overschreden.

Onderzoek 
In het plangebied is een tuincentrum gevestigd, dit tuincentrum zal worden gesloopt. Het 

planvoornemen voorziet in de realisatie van 3 recreatiewoningen, 6 nieuwe en 1 bestaande 

woning. In paragraaf 4.8.1 is de verkeerstoename van het planvoornemen inzichtelijk 

gemaakt. De verkeerstoename blijft ruim onder de grenswaarde voor 2018.

Op basis van dit gegeven kan worden gesteld dat er sprake is van een nibm-project en de 

luchtkwaliteit niet in het geding is. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve 

achterwege blijven.

Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.9  Duurzaamheid

Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling kan tot 

uitdrukking komen in de thema's: kwaliteit van de leefomgeving, water, energie, mobiliteit, 

natuur/ecologie en milieu. Onder deze laatste kan onder meer het volgende worden 

verstaan: gezondheid, externe veiligheid, materiaalkeuze en hergebruik van materialen, 

duurzaam slopen, geluid, lucht en beheer/onderhoud van een gebied of gebouw. Er 

bestaat geen wettelijke verplichting om het thema duurzaamheid in bestemmingsplannen 

vast te leggen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke 

debat en daarmee een belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid. Gemeenten 

streven in dat kader naar een duurzame (gebouwde) omgeving. Bestemmingsplannen 

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

eventuele ambitieuze duurzame energiedoelstellingen dienen dan ook extra instrumenten, 

zoals privaatrechtelijke overeenkomsten, ingezet te worden. 

Voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie 

opwekken kunnen inwoners en ondernemers van Noord-Holland Noord tegenwoordig bij 

het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente Schagen participeert hier in. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Algemeen

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

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

en het Bro. 

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

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

doeleinden worden aangegeven; 

bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels. 

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

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

uitkomsten van het overleg zijn vermeld. 

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

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

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

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

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

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

bestemmingsplan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden opgesteld overeenkomstig 

de RO-standaarden: 

Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012);

Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten 2012 (STRI2012);

Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 (2012). 

Het voorliggende bestemmingsplan is zo opgesteld dat het bestemmingsplan digitaal 

beschikbaar gesteld kan worden. Dit betekent dat:

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

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

de regels overeenkomstig de SVBP2012 zijn opgesteld;

de toelichting en regels digitaal aan de kaart zijn gekoppeld. 

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

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

deel van de Wro opgenomen in de Wabo.

Op grond van de Wabo en het Bor is de omgevingsverguning ingvoerd. In de 

omgevingsvergunning worden verschillende vergunningstrajecten (zoals bouwvergunning, 

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

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

bestemmingsplan niet is toegestaan een omgevingsvergunning noodzakelijk. 
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5.2  Bestemmingsplanprocedure

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

Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden: 

Voorbereidingsfase 
De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan 

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

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

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

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

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

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

worden vermeld in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover 

noodzakelijk verwerkt in regels en verbeelding. 

Terinzageleggingsfase 
Na de aankondiging in de Staatscourant en in het digitale Gemeenteblad wordt het 

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

kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. 

Vaststellingsfase 
Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, 

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

Beroepsfase 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het 

vast-stellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Indien 

Gedeputeerde Staten of de Inspectie Leefomgeving en Transport een zienswijze hebben 

ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is over-genomen of indien de 

gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt bekendmaking 

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

het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. 

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

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

het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend 

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

gelegd. 

5.3  Bestemmingen

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

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

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

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

gerealiseerde situatie vervolgens worden gehandhaafd.

Hoofdstuk 1: Inleidende regels 
BEGRIPPEN 
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In dit artikel worden waar nodig de in de regels gebruikte begrippen verklaard. Dit is alleen 

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

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

SVBP2012.

WIJZE VAN METEN 

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

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

van dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 
In deze paragraaf zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel 

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

bebouwingsregels er gelden. Tevens zijn waar mogelijk flexibiliteitbepalingen opgenomen. 

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

gebruik en een verantwoorde inpassing.

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

Wonen, Leiding - Riool, Leiding - Water, Waarde - Archeologie 1, Waarde - Archeologie 2, 

Waterstaat - Waterkering.

ARTIKEL 3 - GROEN 

In het plangebied zijn de gronden aangewezen voor 'Groen' bestemd voor met name 

groenvoorzieningen. Daarnaast is binnen deze bestemming ruimte voor de gevraagde 

watercompensatie. 

ARTIKEL 4 - VERKEER - VERBLIJFSGEBIED 

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

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

nutsvoorzieningen, en water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan.

ARTIKEL 5 - WONEN 

Binnen de bestemming 'Wonen' worden de beoogde woningen en recreatiewoningen 

mogelijk gemaakt. Woningen zijn al dan niet in combinatie met een 

aan-huis-verbonden-beroep toegestaan.

Het ruimtebeslag van dit aan huis verbonden beroep mag maximaal 30% van de totale 

begane vloeroppervlakte van de woning, met een maximum van 50 m2  zijn. 

Hoofdgebouwen dienen binnen een bestemmingsvlak te worden gebouwd waarbij het 

aantal woningen beperkt is met een aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'. Voor 

de recreatiewoningen is een speciale aanduiding opgenomen om zowel de locatie als het 

aantal te beperken. Daarnaast gelden hier een aantal specifieke bouw- en gebruiksregels. 

Permanente bewoning van de recreatiewoningen is niet toegestaan evenals de vestiging 

van seizoensarbeiders.

ARTIKEL 6 - LEIDING - RIOOL 

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

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

gebouwen zijnde ten behoeve van de rioolpersleiding worden gebouwd. Andere 

bouwwerken zijn niet toegestaan.
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ARTIKEL 7 - LEIDING - WATER 

De in het plangebied aangewezen gronden voor 'Leiding - Water' zijn, naast de andere voor 

die gronden aangewezen bestemmingen, ook bestemd voor een ondergrondse 

waterleiding. Binnen een afstand van 3 m aan weerszijden van de hartlijn van de 

waterleiding ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding – water’ mogen alleen 

bouwwerken ten behoeve van de waterleiding worden gebouwd. Andere bouwwerken zijn 

niet toegestaan.

ARTIKEL 8, 9 EN 10 - WAARDE - ARCHEOLOGIE 1, 2 en 3 

Deze bestemmingen hebben als doel het behoud van de in of op de grond aanwezige 

archeologische waarden te beschermen. De verschillende bestemmingen bevatten 

allemaal een ander streng of minder streng, beschermingsregime.

Hoofdstuk 3: Algemene regels 
ANTI-DUBBELTELREGEL 

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

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

een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen mag worden meegenomen. De 

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

het geldende bestemmingsplan.

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS 

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

de regels gegeven bestemmingsomschrijvingen.

ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS 

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

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

realiseren.

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 
OVERGANGSRECHT 

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

regels.

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

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

geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoeve van de energievoorziening, 

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

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

vermeld.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

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

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

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

aangegeven. Voorliggend bestemmingsplan leidt tot de bouw van (recreatie)woningen en 

een multifunctionele bedrijfsruimte. Het planvoornemen is derhalve een bouwplan op grond 

van artikel 6.2.1 Bro. 

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

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

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

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

gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden. 

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

anterieure overeenkomst gesloten waarin het verplichte kostenverhaal is afgedekt. De 

exploitatie ligt geheel in handen van en is voor risico van de ontwikkelende partij. Deze 

partij draagt alle kosten van de realisatie van het plan. 

De kosten voor het voorliggende bestemmingsplan en de daarbij behorende noodzakelijke 

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

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

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

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

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

tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten die 

samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade worden door de initiatiefnemer 

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

overeenkomst. 

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

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

economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg en inspraak 
Voordat het plan in procedure gaat heeft de initiatiefnemer het plan gecommuniceerd met 

de (woon)omgeving. Het is tevens voor overleg aangeboden aan de wettelijke 

overlegpartners ex artikel 3.1.1. Bro. In bijlage 11 is de nota van Inspraak en Overleg 

opgenomen. Naar aanleiding van de reactie van het waterschap is paragraaf 4.6 van het 

plan aangevuld. De overige reactie hebben geleid tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

Tervisielegging ontwerp 
Na het stadium van vooroverleg is het plan als ontwerp ter visie gelegd. Binnen de termijn 

van tervisielegging kon door een ieder zienswijzen op het bestemmingsplan naar voren 
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worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan  heeft niet geleid tot inhoudelijke 

zienswijzen. Het bestemmingsplan wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Beeldkwaliteitsplan
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De Nijs wil het terrein in de hoek van de Kanaalweg en de Westfriesedijk in Schoorldam (zie Figuur 1) 

herontwikkelen met twee vrijstaande woningen, vier twee-onder-één-kap-woningen, en drie recrea-

tiewoningen. Voor deze ontwikkeling is door BügelHajema Adviseurs een stedenbouwkundig plan 

opgesteld (zie hoofdstuk 4 en bijlage 1).  

 

 

Figuur 1. Ligging plangebied 

 

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan heeft als doel om het plan te onderbouwen en om te voorzien 

in een welstandskader voor de nieuw te bouwen woningen. Het welstandskader dient tevens als 

inspiratie- en informatiebron voor de bouwer en de toekomstige bewoners en is voor de welstands-

commissie het kader waarbinnen de toetsing van (ver)bouwplannen plaats dien te vinden.  

1.2 Wettelijke status en procedure 

Volgens de Woningwet dient welstandstoezicht gebaseerd te zijn op door de gemeenteraad vastge-

steld beleid. Bij nieuwe ontwikkelingen vormt een beeldkwaliteitsplan conform de ‘Reisgids voor 

ruimtelijke kwaliteit (zie paragraaf 2.1) het kader voor welstandstoetsing. Een beeldkwaliteitsplan zal 

door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld en maakt dan onderdeel uit van de gemeentelij-

ke welstandsnota.   
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Voorafgaand aan deze vaststelling biedt het gemeentebestuur ingezetenen van de gemeente en 

belanghebbenden de gelegenheid tot inspraak volgens de gemeentelijke inspraakverordening. Het 

document vormt na vaststelling een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota. Tegen het besluit 

van de raad staat geen beroep open. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op relevant beleid en hoofdstuk 3 geeft een korte ruimtelijke analyse van het 

plangebied. Hoofdstuk 2 en 3 geven samen in het kort het ruimtelijke kader voor ontwikkelingen in 

het plangebied weer. In hoofdstuk 4 wordt het stedenbouwkundig plan weergegeven en toegelicht. 

Hoofdstuk 5 geeft de beeldkwaliteitscriteria voor de nieuwe te bouwen woningen en het nieuw te 

bouwen bedrijfsgebouw weer. De criteria zijn geïllustreerd met referentiebeelden, die dienen als 

inspiratiebron. Zowel het stedenbouwkundig plan als de criteria houden rekening met constaterin-

gen in hoofdstuk 2 en 3. 
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2 Ruimtelijk beleid 

2.1 Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit 

De gemeenteraad van Schagen heeft op 9 februari 2016 de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ vast-

gesteld als welstandsbeleid. Het plan is onderdeel van het welstandsgebied ‘Komgebied’, maar is 

feitelijk een nieuwe ontwikkeling. Ontwikkelingen hebben een ‘bijzonder’ welstandsniveau.  

 

Voor een ontwikkeling worden criteria opgesteld via een concreet stedenbouwkundig plan. Voor een 

passende inpassing, vormgeving en afstemming op andere beleidskaders wordt maatwerk gevraagd 

in de vorm van beeldkwaliteitsplannen. De criteria in de reisgids zijn leidend en de criteria in het op 

te stellen beeldkwaliteitsplan zijn een aanvulling hierop. Beeldkwaliteitsplannen vormen een onder-

deel van het beleid voor ruimtelijke kwaliteit en worden gebruikt voor de beoordeling van bouwplan-

nen. Bouwwerken voldoen aan redelijke eisen van welstand als zij voldoen aan de criteria zoals 

opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. 

 

Een beeldkwaliteitsplan omvat een beschrijving van de ontwikkelgeschiedenis van de omgeving, de 

ordeningsprincipes van de omgeving, de bebouwingskarakteristieken en de bestaande kwaliteiten 

van het gebied. Daarnaast bevat een beeldkwaliteitsplan een analyse van de gevonden kenmerken 

en ontwerpuitgangspunten voor de beoogde ontwikkelingen als geheel, een vertaling naar criteria die 

zo veel mogelijk toegespitst zijn op individuele bouwwerken en eventueel diverse referentiebeelden 

van de beschreven karakteristieken en kwaliteit van de openbare ruimte.  

 

Relatie met het planvoornemen 

Voorliggend hoofdstuk geeft inhoud aan het gevraagde beeldkwaliteitsplan. In het navolgende wordt 

ingegaan op ruimtelijk relevant beleid en is een ruimtelijke analyse van het plangebied en omgeving 

opgesteld. Op basis van de analyse is een stedenbouwkundig plan opgesteld. De beeldkwaliteitscrite-

ria zijn opgesteld van basis voor de criteria voor ‘Komgebied’ en aangevuld met criteria passend bij 

deze specifieke ontwikkeling.  

2.2 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

De (nieuwe) Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (Leidraad) is een provinciale handreiking voor het 

inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische be-

drijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking. De Leidraad geeft gebiedsgerichte én ont-

wikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie over de manier waarop 

ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie be-

oogt met deze Leidraad om samen met bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en initiatiefnemers te 

werken aan het behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie. 
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Het plangebied behoort tot het ensemble West-Friesland West. Daarnaast is er een relatie met de 

structuren ‘Stolpenstructuren’ en de ‘Westfriese Omringdijk’.  

 

Ensemble West-Friesland West 

De Westfriese Omringdijk vormt een herkenbare omlijsting van het oude zeekleilandschap van West-

Friesland. Hierin liggen diverse droogmakerijen. In het Westfriese landschap zijn lokale landschappe-

lijke verschillen ontstaan door de ontstaansgeschiedenis, de strijd tegen het water, de ligging en 

vooral de groei van de steden, de mate van ruilverkaveling en de huidige dynamiek. Het westelijk deel 

van West-Friesland heeft landschappelijk gezien veel verwantschap met West-Friesland Midden en 

Oost, maar heeft wel deels een eigen ontstaansgeschiedenis en karakteristieken. Dit westelijk deel 

ligt in de nabijheid van de Noordzeekust en is in hoge mate verstedelijkt, met Alkmaar-Noord, Scha-

gen, Heerhugowaard en Langedijk als grotere, snel gegroeide kernen. Twee spoorlijnen, de N9 en de 

toekomstige Westfrisiaweg verbinden dit gebied met de omgeving. Naarmate men dichter bij Alk-

maar komt heeft dit een grotere invloed op het landschap. 

 

AMBITIES EN ONTWIKKELPRINCIPES 

1. Het Westfriese landschap is aantrekkelijk en gevarieerd. Het zit vol met bijzondere cultuurhistori-

sche elementen en structuren. 

a. De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het behouden van het open en kleinschalige terpen- en 

lintenlandschap. 

2. Vanaf de Westfriese Omringdijk blijft het verschil in oud en nieuw land beleefbaar. 

a. De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het herkenbaar houden van de Westfriese Omringdijk 

als doorgaande lijn en identiteitsdrager. 

b. De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het behouden en versterken van de relatie tussen de 

Westfriese Omringdijk en het kleinschalige Westfriese landschap. 

 

Structuur Westfriese Omringdijk 

De Westfriese Omringdijk is de dijk rond het oude zeekleilandschap van West-Friesland. De dijk be-

schermt de Westfriezen al sinds de 13e eeuw tegen water en verbindt verschillende gemeenten en 

landschappen, ieder deel met een eigen karakter. De dijk is met zijn 126 km lengte een tastbaar icoon 

van de Westfriese identiteit. Deze identiteit bouwt voort op de strijd tegen het water, de pioniersmen-

taliteit van de bevolking, de Westfriese onafhankelijkheid in vroegere tijden en het kenmerkende 

landschap. De Westfriese Omringdijk rijgt verschillende landschapstypen aan elkaar die het resultaat 

zijn van verschillende fasen van ontginning, drooglegging en aandijkingen. De dijk zelf is door de 

eeuwen heen, ondanks de ‘permanente verbouwing’ van de dijk en ruimtelijke ontwikkelingen in de 

omgeving, opvallend goed in zijn oorspronkelijke profiel bewaard gebleven. De Westfriese Omringdijk 

is beschermd als provinciaal monument. 
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AMBITIES EN ONTWIKKELPRINCIPES 

1. De Omringdijk verbindt oud en nieuw land, land en water en binnen en buiten. 

a. De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het zichtbaar en beleefbaar houden/maken van land-

schappelijke verschillen aan beide zijden van de dijk. 

b. De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het versterken van de karakteristieke verschillen van de 

dijktrajecten 

2. Het historische dijktracé en -profiel van de Westfriese Omringdijk is autonoom en herkenbaar in 

het landschap.  

a. De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het behouden van de dijk als autonoom en herkenbaar 

element in het landschap. 

b. De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het behoud van de continuïteit van het dijktracé. 

 

Stolpen(structuren) 

In het Noord-Hollandse landschap is de stolpboerderij het meest kenmerkende gebouwtype en een 

belangrijke identiteitsdrager. In het open en weidse landschap vormen de reeksen stolpboerderijen 

met hun hoge piramidevormige daken en monumentale silhouetten ruimtelijke structuren. Maar ook 

op het schaalniveau van buurt en straat vormen ze vaak belangrijke ijkpunten in het bebouwings-

beeld vanwege de kenmerkende vorm, de specifieke gebouwonderdelen en - als het behouden is 

gebleven - het kenmerkende erf. Door hun streekgebonden erfinrichting, de beplanting in samen-

hang met de lokale landschapsstructuur en de kenmerkende gevelindeling vertellen stolpen het ver-

haal van de Noord-Hollandse agrarische geschiedenis. En ze vertellen het verhaal van de Noord-

Hollandse dorpen, steden en het cultuurlandschap. Buiten de provincie komt de stolpboerderij maar 

op enkele plekken, en in een afgeleide vorm, voor. 

 

AMBITIES EN ONTWIKKELPRINCIPES 

1. De stolpenstructuren blijven intact en herkenbaar in het landschap. 

2. De samenhang binnen de stolpenstructuur is uitgangspunt.  

3. Blijf de karakteristiek van het type stolpenstructuur trouw. 

 

Relatie met het plan 

WEST-FRIESLAND 

Het plan houdt rekening met de bebouwingsstructuur van Schoorldam (linten) en sluit hierop aan. 

Het plan vormt daarbij een duidelijke afronding/nieuwe entree aan de noordzijde van het huidige 

dorp. Daarnaast wordt rekening gehouden met de Westfriese Omringdijk. Het dijkprofiel wordt niet 

aangetast en de zichtbaarheid van de dijk wordt vergroot. Tevens wordt het dijklint aan de Westfriese 

Omringdijk gerespecteerd.  
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WESTFRIESE OMRINGDIJK 

Het planvoornemen ligt in de ‘kwaliteitszone’ van de Westfriese Omringdijk. Verdichting zijn in deze 

zone niet gewenst. In het plangebied is in de huidige situatie echter al sprake van bebouwing en dich-

te opgaande beplanting. De nieuwe bebouwing blijft op afstand van (de voet van) de dijk en een deel 

van de houtopslag wordt gekapt. De dijk wordt hierdoor beter zichtbaar. Het dijkprofiel blijft daarbij 

intact doordat geen nieuwe inrit gemaakt zal worden. Per saldo zal hierdoor sprake zijn van een 

ruimtelijke verbetering.  

Ter plaatse van het plangebied is geen sprake van een de ‘panoramazone’. De dijk is in de huidige 

situatie niet vanaf grotere afstand zichtbaar. Deze situatie zal niet veranderen met het realiseren van 

het planvoornemen.  

 

STOLPENSTRUCTUREN  

Het planvoornemen vormt geen aantasting van de stolpenstructuur aan de Westfriese Omringdijk. 

Het dijklint blijft intact.  
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3 Ruimtelijke analyse 

3.1 Landschapstype 

Het plangebied behoort tot het ‘Oude Zeekleilandschap’. In het pleistoceen bestonden grote delen 

van Noord-Holland uit wadvlakten, doorsneden door kreken. Vanaf 5000 tot 3000 jaar geleden heeft 

in dit voormalig getijdengebied opslibbing van zand en klei uit zee plaatsgevonden, met name vanuit 

het voormalige ‘Zeegat van Bergen’. Op de kleibodem ontwikkelde zich, na de sluiting van het Zeegat 

van Bergen, een omvangrijk veenpakket. Door toedoen van ontginning en zee-inbraken verdween het 

veen in de loop van de Middeleeuwen weer. Om het zeewater buiten te sluiten werd het gebied in de 

11e en 12e eeuw omdijkt. Aan het begin van de 13e eeuw is de dijkring van de Westfriese Omringdijk 

gesloten. Nog altijd vormt de Westfriese Omringdijk de markante begrenzing van het oude zeekleige-

bied. 

 

Doordat het gebied is ontgonnen als veengebied, kent het ook (grotendeels nog) de ruimtelijke karak-

teristieken van een veengebied, met langgerekte lintdorpen, een regelmatige, opstrekkende verkave-

ling en veel sloten, vaarten en tochten om het water af te voeren/op te slaan. Met name voormalige 

kreeklopen, waren aantrekkelijke woonplaatsen in het gebied.  

3.2 Ontwikkeling ruimere omgeving 

De omgeving van het plangebied kan rond 1866 worden omschreven als opvallend open met alleen 

beplanting rond dorpen, boerderijen en de binnenduinrand. De ontsluiting in de Polder Geestmer-

ambacht (ten oosten van het gebied) is grofmazig en kent, met uitzondering van enkele wegen die 

polders ontsluiten, een kronkelig verloop. De ontsluiting vindt nog veel over het water plaats. De 

Grootdammerpolder (ten westen van het plangebied) heeft een meer rechtlijnige en fijnmazige struc-

tuur. Het plangebied en omgeving (Schoorldam, het Noordhollandsch Kanaal en de Westfriese Om-

ringdijk) vormen een tussengebied dat zowel een eigen (lineair) karakter heeft, als (in meer of minder 

mate) een relatie heeft met beide polders. 

3.3 Ontwikkeling plangebied 

Het plangebied behoorde voor de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal tot het gebied ten westen 

van dit kanaal. Op de kaarten van 1866 en 1916 is het plangebied nog onbebouwd en is sprake van 

een zeer open landschap. De aanwezige bebouwing ligt voornamelijk ten zuiden van het plangebied 

en bestaat hoofdzakelijk uit lintbebouwing langs de westzijde van het kanaal en lintbebouwing langs 

de westzijde Westfriese Omringdijk. Deze situatie blijft in ieder geval tot in de jaren ’60 gehandhaafd. 

De belangrijkste ontwikkelingen zijn verdichtingen in de lintbebouwing en de aanleg van nieuwe we-

gen. In de periode tot heden vinden grotere veranderingen plaats. Ten oosten van de Westfriese 

Omringdijk vindt een grootschalige ruilverkaveling plaats in het landelijk gebied. Het plangebied is 

ingevuld met de huidige bebouwing en beplanting en ook het gebied met recreatiewoningen ontstaat 

in deze periode.  
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Figuur 2. Topografische kaart 1866 (links) en 1916 (rechts) 

 

  

Figuur 3. Topografische kaart 1966 (links) en 2016 (rechts) 

3.4 Openheid 

Het plangebied en omgeving ligt op de grens van twee open gebieden. Ten westen ligt de open 

Grootdammerpolder en ten oosten van het plangebied ligt de open en grootschalige Polder Geest-

merambacht). De Grootdammerpolder wordt aan de westzijde begrensd door de duinen.  

Het plangebied en de aansluitende gebieden met bedrijfsbebouwing en recreatiewoningen en de 

dorpskern van Schoorldam hebben een zeer besloten karakter. Deze gebieden hebben nauwelijks tot 

geen relatie met de twee naastgelegen open gebieden. Het plangebied en de directe omgeving staan 

vooral op zichzelf.  

3.5 Dijken en kaden, wegen en water 

De directe omgeving kent een aantal waardevolle structuurlijnen en elementen. Duidelijk en zeer 

prominent aanwezig is de Westfriese Omringdijk (met sloten) en het Noordhollandsch Kanaal (met 

kade). De hoger liggende Kanaalweg is tevens bepalend voor de structuur van het plangebied. 
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3.6 Bebouwing als patroon 

De bebouwing in de ruimere omgeving bestaat uit grote en kleine dorpen, oudere lintbebouwing met 

latere verdichtingen, meer open linten en solitaire bebouwing in ruilverkavelingsgebieden. Schoorl-

dam vormt samen met het gebied met recreatiewoningen een verdichting langs de Westfriese Om-

ringdijk en het Noordhollandsch Kanaal. De bebouwing van Schoorldam is van oorsprong langs de 

dijk, het kanaal en de Sluisweg ontstaan. De kern van Schoorldam bestaat uit dichte lintbebouwing. 

Langs de Kanaalweg is recent nieuwe (lint)bebouwing ontstaan.  

 

De oorspronkelijke lintbebouwing kent een grote diversiteit aan woningen en agrarische bedrijven. 

Oude stolpboerderijen, royale pastoriewoningen, nieuwere (bedrijfs)bebouwing staan naast elkaar. 

Bijna alle bebouwing is vrijstaand en uniek. De bebouwing staat haaks op of evenwijdig aan de weg of 

juist haaks op of evenwijdig aan de onderliggende verkaveling, waardoor soms hoekverdraaiingen 

ontstaan ten opzichte van de weg. De kleuren zijn vaak ingetogen en woning met topgevels of details 

in hout komen veel voor. De nieuwe bebouwing aan zuidkant van de Kanaalweg is vormgegeven als 

een moderne interpretatie van de oude stolpboerderijen en zijn uitgevoerd in hout.  

3.7 Kwaliteiten en knelpunten 

Kwaliteiten van het plangebied zijn de ligging aan Westfriese Omringdijk, de nabijheid Noordholland-

sch Kanaal en het eigen karakter als ‘tussengebied’. Knelpunten van het plangebied is de verromme-

ling binnen een uitgegroeid en verruigd groen kader. Het gebied is bovendien zeer introvert door de 

stevige beplanting. Het gebied heeft helemaal geen relatie met de omgeving en de Westfriese Om-

ringdijk. Het gebied ligt in kom van Schoorldam, maar is hier ruimtelijk geen onderdeel van.  
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4 Stedenbouwkundig plan 

4.1 Hoofdopzet stedenbouwkundig plan 

Het stedenbouwkundig plan is op Figuur 4 weergegeven. Tevens is het plan op schaal 1:1000 als bij-

lage opgenomen. 

 

Het programma voor de ontwikkeling bestaat uit twee vrijstaande woningen, vier twee-onder-één-

kap-woningen, en drie recreatiewoningen. De twee bestaande woningen worden ingepast in het plan. 

In het plan is een duidelijke scheiding aangebracht tussen wonen, recreëren en werken. Ten noorden 

van de toegangsweg zijn bedrijfsmatige functies buiten het plangebied gesitueerd. Ten zuiden van 

deze weg is alleen sprake van wonen en recreëren. 

 

 

Figuur 4. Stedenbouwkundig plan (Bugel Hajema Adviseurs, 2019) 

 

De bestaande en nieuwe (recreatie)woningen vormen in het plan een ensemble dat als geheel de 

entree van Schoorldam markeert. Het beeld voor de nieuwe (recreatie)woningen is wonen in een 

modern-traditionele woning in een groene omgeving.  

4.2 Hoofdopzet bebouwing 

Gezien de hoge ligging van de weg wordt gedacht aan woningen met een hoofdvorm van (maximaal) 

twee bouwlagen met een kap. De woningen zijn niet strak in een rij gesitueerd maar kennen een 

meer vrije situering. De woningen zullen allemaal een eigen verschijningsvorm kennen maar vormen 

met elkaar wel een ‘familie’. Voor de recreatiewoningen geldt dat deze onderdeel vormen van de 
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‘familie’ en maximaal één bouwlaag met een (eventuele) kap zijn. De schets gaat uit van drie vrij-

staande verblijven. In de uitwerking wordt de mogelijkheid open gelaten om eventueel geschakelde 

bebouwing te realiseren. Ook dan blijft van belang dat de uitstraling passend is bij de woningbouw 

en daarmee een ‘familie’ vormt. Het materiaalgebruik van de (recreatie)woningen zal bestaan uit 

baksteen en hout voor de gevels en pannen, hout of riet voor de daken. Een hoog ambitieniveau in 

de architectuur van de woningen is gezien de ligging van het plangebied uitgangspunt.  

4.3 Bestaande bomen 

Het plangebied kent meerdere grote bomen. Behoud van een aantal bomen geeft een kwaliteit aan 

de nieuwe ontwikkeling. Het plan gaat uit van behoud van een deel van de bestaande bomen.  
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5 Beeldkwaliteit 

5.1 Beeldkwaliteit vrijstaande woningen en recreatiewoningen 

Ten zuiden van de Kanaalweg staan woningen die in vormgeving een moderne interpretatie zijn van 

de traditionele stolpen die in het gebied voorkomen. De architectuur van de nieuwe (recrea-

tie)woningen in het plangebied reageert hierop met een vormgeving die een moderne interpretatie is 

van een traditionele woning. De vormgeving gaat daarnaast ook een relatie aan met de groene om-

geving. Het beeld voor de nieuwe (recreatie)woningen is dan ook modern-traditionele woningen in 

een groene omgeving. Qua kleur- en materiaalgebruik wordt aangesloten bij de zowel de woningen 

ten zuiden van de Kanaalweg als de bestaande woningen in het plangebied. Er wordt dan ook een 

afwisseling in houten en bakstenen (recreatie)woningen nagestreefd, waardoor de nieuwe invullin-

gen een verbinding vormt tussen de bestaande woningen.  

 

Voor wat betreft de inrichting van het gebied is behoud van het groene karakter van het gebied uit-

gangspunt. Er dient daarbij een balans gezocht tussen te worden tussen het realiseren van een groen 

karakter en het realiseren van een duidelijke oriëntatie op de weg. Aan de straatzijde wordt in ieder 

geval een groot deel van de houtopslag (m.u.v. waardevolle bestaande bomen) verwijderd, zodat de 

nieuwe bebouwing een relatie krijgt met de Kanaalweg en daarmee ook visueel onderdeel wordt van 

de dorpskern.  

 

Beeldkwaliteitscriteria 

LIGGING 

 Vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap-woningen. De recreatiewoningen mogen geclus-

terd worden gebouwd, mits de individuele woningen herkenbaar blijven. 

 De gevels aan de zijde van de Kanaalkade, de Kanaalweg en de Westfriesedijk worden vormgege-

ven als voorgevel. Op de hoeklocaties hebben de woningen een dubbele oriëntatie. 

 De gevels grenzen aan het binnengebied hebben een representatieve vormgeving (geen dichte 

gevels). 

 De gevels aan de zijde van de Kanaalkade, de Kanaalweg en de Westfriesedijk staan in een ver-

springende voorgevelrooilijn. 

 Bijgebouwen en aan- en uitbouwen liggen achter (het verlengde van de) de voorgevel aan de 

zijde van de Kanaalkade, de Kanaalweg en de Westfriesedijk. 
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HOOFDVORM 

 Het hoofdgebouw van de (reguliere) woningen is maximaal twee bouwlagen met een kap. Het 

hoofdgebouw van de (vrijstaande) recreatiewoningen is maximaal één bouwlaag met een kap.  

 Een zadelkap, een schildkap, een piramidedak, combinaties van minimaal twee lessenaarskap-

pen of (asymmetrische) varianten hierop zijn mogelijk.  

 De nokrichting is haaks of evenwijdig aan de Kanaalweg.  

 Een hoofdgebouw bestaat uit een helder en eenduidig volume en heeft overwegend een recht-

hoekige hoofdvorm. Wanneer gekozen wordt voor een clustering van recreatiewoningen is een 

samenspel van heldere, eenduidige volumes uitgangspunt.  

 Bij aan- of uitbouwen blijft de helderheid van het hoofdgebouw zichtbaar. 

 Bijgebouwen en overkappingen zijn qua uitstraling en volume ondergeschikt aan het hoofdge-

bouw. 

 Dakkapellen of andere kleine dakopbouwen mogen niet domineren in het dakvlak. 

 

VORMGEVING 

 De architectuur van de woningen is een moderne interpretatie van traditionele woningen. 

 De detaillering is zorgvuldig en ondersteunt de architectuur.  

 Elke woning is uniek, maar de woningen vormen met elkaar een ‘familie’.  

 

MATERIAAL EN KLEUR 

 Gevels in een donkere kleurtint baksteen en/of vergrijzend/zwart gebeitst hout uitvoeren, waar-

bij één materiaal dominant is. Minimaal 50% van de woningen is in hout uitgevoerd. 

 Daken bedekken met (keramische) dakpannen in een donkergrijze tot zwart kleurtint.  

 Geen lichte en felle kleuren toepassen. Geen hoogglanzende en reflecterende materialen toe-

passen. 

 

ERFAFSCHEIDINGEN 

 Eventuele erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied (aan de Kanaalkade, de Kanaalweg, 

de Westfriesedijk en de binnenweg) uitvoeren in hagen. De beheerhoogte van een haag is circa 

1,0 meter, het sortiment is inheems en passend op de ondergrond.  

 Overige erfafscheidingen bij voorkeur ook uitvoeren met hagen. Indien gekozen wordt voor ge-

bouwde erfafscheidingen, dienen deze te passen bij het karakter van de omgeving en van duur-

zame materialen worden gemaakt. 

  



 

  
113.17.50.00.04.00 Beeldkwaliteitsplan  - 17 oktober 2019 
 

16 

REFERENTIEBEELDEN 

  

Figuur 5. Referentiebeelden vrijstaande woningen 

 

   

Figuur 6. Referentiebeelden vrijstaande woningen 

 

  

Figuur 7. Referentiebeelden twee- onder-één-kap woningen 
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 Figuur 8. Referentiebeeld recreatiewoningen 

 



 

 

Bijlagen 



 

 

Bijlage 1 - Stedenbouwkundig plan schaal 1:1.000 

 

 

 



et

W
es

tf
rie

se
di
jk

Kanaa
lweg

vb

vb

vb

vb
vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

vb

12

18

8

55a

33d

26
27

30

21 14

17

4
3

20

24

22

33
c

35

25

2

46

6

48

15

33
-3

3b

33

34

44

28

55

36

7

33
a

16

31

10
9

23

19

1
5

29

48a

13

32

11

31

33
a

19

28

33

14

33
c

412

25

Kanaa
lweg

46

13

34

36

2

6

26

8

16

W
es

tf
rie

se
di
jk

20

32

35

22

3

30

24
48a

23

10

27

33d

33
-3

3b

55

15

21

1

55a

11

7

31

18

44

31

17

9

48

29

5

1100

633

640

1194

1438

3469

1205

666

1427

1172

225

1141

1206

630

644

634

1214
1207

1143
1213

1212
1209 664

1153

1146

1540

1152

1539

647

636

654

1190
1191

655

1167

1144

1171

1173

1204

1210

638

1224

632

1142

663

635

1027

1495

639

235

1440

659

1192

1101

1188

656

670

12081148

1392

1437

1538

1102

972

1211

971

1145

1193

973

3468

1163

241

1249

657

643

1203

1166

1202

1222

1201

1248

1496

1429

1103

1223

1428

1149

660

1151

650

653

648 1164661

1165

242

1483

+125 m²

afsluitbaar hek

bestaande
woning

bestaande
woning

ombouw van kantoor
naar werkplaats (350 m²)
en opslaguimte (85 m²)

nieuw kantoor

buiten unit(920x740)

buiten unit(920x740)

garage
boxen

nieuwe
woning

nieuwe
woningnieuwe

woning

nieuwe
woning

3
nieuwe
recreatie-
woningen

+25 m²

ONTWIKKELING LOCATIE DE NIJS SCHOORLDAM

DE NIJS PROJECTONTWIKKELING - 113.17.50.00.00.00

 WESTFRIESEDIJK SCHOORLDAM - 28 NOVEMBER 2019 - SCHAAL 1:1.000

Wegen (elementenverharding)

Water

Perceel/kavel

Gras

Riolering (leiding en put)

Leiding PWN

(zone 5 m weerzijden)

Overige elementenverharding

Parkeerplaats privé

Boom

Armatuur



 

  
 

Colofon 
 

Verkavelingsplan 

BügelHajema Adviseurs 

 

Rapport 

BügelHajema Adviseurs 

 

 

BügelHajema Adviseurs bv 

Bureau voor Ruimtelijke 

Ordening en Milieu BNSP 

Balthasar Bekkerwei 76 

8914 BE Leeuwarden 

T 058 215 25 15 

F 058 215 91 98 

E 

leeuwarden@bugelhajema.nl 

W www.bugelhajema.nl 

 

Vestigingen te Assen, 

Leeuwarden en Amersfoort 

 

 



 bestemmingsplan Locatie De Nijs, Schoorldam

Bijlage 2  Quickscan Archeologie

 67



Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, 
Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 

 
Pagina 1 van 10 

 
Archeologie West-Friesland   |   Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn   |   Postbus 603, 1620 AR Hoorn 

 
Carla Soonius: 06-25272867 / c.soonius@hoorn.nl   |   Michiel Bartels: 06-30468593 / m.bartels@hoorn.nl 

www.archeologiewestfriesland.nl 

 
 

Document Archeologische Quickscan (versie 2) 

Plangebied Bestemmingsplan Locatie De Nijs, Schoorldam, gemeente Schagen 

Adviesnummer 18109 

Opsteller(s) Drs. C.M. Soonius & drs. M.H. Bartels 

Datum 11-12-2018 
 

Advies 1. Wijzigen tekst bestemmingsplan 

2. Wijzigen begrenzing Historische Kern 

3. Aanvullend advies voor zone langs    

Westfriese dijk (als hier bodemroerende 
activiteiten gepland zijn) 

4. Voor overige plangebied: monitoren 

 

 

 

 
 
(kosteloos) 

 

Vervolgtraject Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van 
tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Graag 
ontvangen wij de contactgegevens van de veroorzaker, zodat contact kan worden 
onderhouden over de voortgang. 

 

C. Soonius (regio archeoloog)   06-25272867 

 
Archeologische Quickscan (versie 2) 
 

1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Schagen (contactpersoon: Jos Kaandorp) is gekeken naar het aspect 
archeologie met betrekking tot het Voorontwerp Bestemmingsplan Locatie De Nijs in Schoorldam, 
gemeente Schagen.1 Het plangebied ligt op de hoek van de Westfriese dijk en de Kanaalweg (afb.1). 
In het stedenbouwkundig plan wordt een iets andere begrenzing gehanteerd. Onderhavige Quickscan 
doet een uitspraak over het plangebied gehanteerd in de Verbeelding – Bestemmingsplan Locatie De 
Nijs, Schoorldam. 
Tevens wordt aan het eind van de Quickscan een tekstvoorstel gedaan voor de paragraaf Erfgoed uit 
het Voorontwerp bestemmingsplan. 
 

2. Bestaande situatie en voorgenomen ingrepen 

In de huidige situatie zijn in het plangebied aan de noordwestzijde twee moderne rietgedekte 
woningen aanwezig die in de toekomstige situatie behouden blijven. Aan de zuidoostzijde is het 
Tuincentrum Rubra gelegen. 

                                                 
1 Bügel Hajema 2018. NL.IMRO.0441.BPLHGDENIJS-V001. 
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In de toekomstige situatie wordt het tuincentrum gesloopt. Aan de zuidoostzijde van het plangebied 
komen vier vrijstaande woningen. Aan de zuidwestzijde worden drie recreatiewoningen gerealiseerd. 
De multifunctionele bedrijfsruimte van 280 m2 wordt aan de noordoostzijde van het plangebied 
gerealiseerd. In het midden van het plangebied wordt een verkeerspleintje gesitueerd met rondom 
meerdere parkeerplaatsen, dit zal openbaar gebied worden. Voor wat betreft de inrichting van het 
plangebied is behoud van het groene, besloten karakter uitgangspunt (afb. 2). 
 

3. Bestemmingsplan en Beleidskaart archeologie 

Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan landelijk gebied van de voormalige gemeente 
Harenkarspel en is vastgesteld op 11-12-2-2013.2 Voor het plangebied geldt dat bij grondroerende 
werkzaamheden met een omvang van meer dan 100 m2 rekening moet worden gehouden met de 
aanwezigheid van archeologische waarden (Dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2: gele vlak op 
afb. 3). De vrijstellingsgrens is overgenomen uit de beleidsnota Cultuurhistorie. 

In de toelichting van de beleidsnota cultuurhistorie staat aangegeven dat Schoorldam een historische 
kern is die op buitendijks land (dus buiten de Westfriese Omringdijk) is gelegen.3  
Het is onduidelijk op welke gronden de historische kern is begrensd destijds.  
De toegang van het plangebied ligt op de Westfriese dijk, een provinciaal monument (rood op afb. 
3). 
 

 
Afbeelding 1. Ligging plangebied de Nijs op recente luchtfoto (bron; PDOK). 

                                                 
2 Gemeente Schagen, 2013 (NL.IMRO.0441.BPLGH2009-OH02). 
3 Nyst e.a. 2011. 
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Afbeelding 2. Stedenbouwkundig plan (Bron: Bügel Hajema 2017) 
 

 
Afbeelding 3. Ligging plangebied op beleidskaart archeologie. 
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4. Cultuurhistorische achtergrond 

Het plangebied ligt tussen de Westfriese dijk en het Noord-Hollands kanaal ingeklemd. Ter hoogte 
van het kanaal lag in de Middeleeuwen de veenrivier de Rekere. Aan de oostzijde van het plangebied 
loopt van zuid naar noord de Westfriese Omringdijk, die hier de Westfriese Dijk wordt genoemd. De 
kanaalweg is een restant van de trambaan die hier in de 19de eeuw is aangelegd. 
 
Afdamming van de Rekere vond plaats in het kader van de expansie van de Hollandse graven, die 
rond 1200 de Rekere willen afsluiten door de aanleg van de Dam.4 De Sluisweg en de Damweg 
(resp. ten oosten en ten westen van het Noordhollandsch Kanaal) wijzen op de locatie van de dam. 
 
Bij Schoorldam, Krabbendam en Warmerhuizen zijn ter verdediging tegen de Spanjaarden schansen 
aangelegd (1572-1576). Tijdens de Engels/Russische invasie in 1799 lag bij Schoorldam ook een 
schans. Van de schansen zijn heden ten dagen geen resten meer zichtbaar. De schans van 
Schoorldam lag ten noorden van het huidige haventje.  
 
Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 
gemaakt van historisch kaartmateriaal. De oudste (betrouwbare) geraadpleegde kaart is Johannes 
Dou uit 1651-1654 (afb. ). Hierop is de bewoning rond de dam goed zichtbaar. Ten noorden van de 
dam staat een huis afgebeeld langs de Westfriese dijk, dat mogelijk in het plangebied ligt. Op de 
kadastrale minuut uit 1826 is geen bebouwing zichtbaar (afb. 5). De Schoorldam ligt ten zuiden van 
het plangebied. Het plangebied blijft onbebouwd tot de vestiging van bouwbedrijf de Nijs (zie afb. 6 
en 7). De zuidzijde van het plangebied wordt begrensd door de Kanaalweg. Hier heeft het tracé van 
de stoomtram Alkmaar- Warmenhuizen gelegen (afb. 7) 
 

 
Afbeelding 4. Globale ligging plangebied (rode cirkel) op kaart van Dou (1651-1654). Mogelijk ligt het huis aan de 
Westfriese dijk binnen het plangebied. 

                                                 
4 Westenberg 1974 pag. 34. 



Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, 
Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 

 
Pagina 5 van 10 

 
Archeologie West-Friesland   |   Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn   |   Postbus 603, 1620 AR Hoorn 

 
Carla Soonius: 06-25272867 / c.soonius@hoorn.nl   |   Michiel Bartels: 06-30468593 / m.bartels@hoorn.nl 

www.archeologiewestfriesland.nl 

 
Afbeelding 5. Ligging plangebied op kadastrale minuut uit 1819. De Schoorldam ligt ten zuiden van het 
plangebied (rode pijl) 

 
Afbeelding 6. Globale ligging plangebied op Bonnekaart (verkend in 1877, gedeeltelijk herzien tot1908) 
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Afbeelding 7. Globale ligging plangebied op topografische kaart uit 1920. De stoomtram Alkmaar-Warmenhuizen 
is zichtbaar ter hoogte van de Kanaalweg. De zuidzijde van het plangebied is nu goed begrensd. 
 

5. Archeologische en geologische bronnen  

Volgens de beleidskaart archeologie ligt het plangebied in de historische kern van Schoorldam. Het is 
onduidelijk hoe de maker van de beleidskaart de begrenzing tot stand heeft laten komen. In de regel 
wordt voor de begrenzing van een historische kern historisch kaartmateriaal gebruikt. Ook de 
historische bronnen betreffende de locatie van de eerste dam plaatsen deze iets zuidelijker worden 
dan nu op de beleidskaart staat aangegeven.5 
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland is te zien dat het plangebied duidelijk lager ligt dan het 
deel ten zuiden van de Kanaalweg (afb. 8).  
Binnen het plangebied zijn geen archeologische vondsten bekend. Ten zuiden van het plangebied is 
op twee locaties Inheems Romeins aardewerk aangetroffen (vondstmelding 3079842100 en 
2924857100). In de directe omgeving zijn verschillend archeologische onderzoeken uitgevoerd (zie 
afb. 9). 
Onderzoeksmeldingen: 
3292678100 = bureauonderzoek door Vestigia BV 
3986005100 = booronderzoek Vestigia BV 
2462873100 = bureauonderzoek & booronderzoek Archeologenbureau Argo 
2242682100 = bureauonderzoek RAAP 
 
Het meest relevant is het onderzoek van Argo. Hierbij is in 2015 een verkennend booronderzoek 
uitgevoerd op een terrein ten zuiden van de Kanaalweg (naast Westfriese dijk 29). Bij dit onderzoek 
is geconcludeerd dat de ondergrond grotendeels verstoord was tot een diepte van ca. 0, 9 m –Mv. 
Ook dieper gelegen lagen zullen door het aftoppen van het veen en de natte omstandigheden geen 
tot uiterst sporadisch, archeologische sporen opleveren.  
De aangetroffen eventuele ophogingen van de oude Westfriesedijk in het uiterste oosten van het 
plangebied liggen ca. 15 cm lager dan de geplande verstoringsdiepte. Deze zullen dus in-situ 
behouden blijven. 

                                                 
5 Zie ook cultuurhistorische verkenning van H. Komen uit 2004: pag. 37-41. 
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Afbeelding 8. Ligging plangebied op AHN2 (bron: PDOK). 

 
Afbeelding 9. ARCHIS-Onderzoeksmeldingen (lichtblauwe vlakken) en vondstmeldingen (groene stippen) in de 
omgeving van het plangebied. 



Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, 
Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 

 
Pagina 8 van 10 

 
Archeologie West-Friesland   |   Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn   |   Postbus 603, 1620 AR Hoorn 

 
Carla Soonius: 06-25272867 / c.soonius@hoorn.nl   |   Michiel Bartels: 06-30468593 / m.bartels@hoorn.nl 

www.archeologiewestfriesland.nl 

Op basis van bodemkaarten kan inzicht verkregen worden in de geologische opbouw van het 
plangebied. Op de gedetailleerde bodemkaart van het Geestmerambacht is het plangebied niet 
gekarteerd.6 Op de bodemkaart schaal 1:50.000 ligt het plangebied in een zone met kalkrijke 
poldervaaggronden, gevormde in lichte zavel (code Mn15a). Dit betekent dat er geen humeuze 
ophogingslagen aanwezig zijn. De Rekere is een veenrivier die zeker vanaf het begin van de 
jaartelling gefungeerd zal hebben als afwatering.  
 
Veldbezoek 
Op 28 mei 2018 is het plangebied door Michiel Bartels bezocht. Het gehele gebied is in gebruik als 
tuincentrum, waarvan het grootste gedeelte in de open lucht ligt. De bodem is grotendeels betegeld. 
Vijvers of sloten ontbreken. Midden op het terrein staat een winkel met showroom. Deze is licht 
gebouwd. Oostelijk staan houten schuren. 
Langs het gebied ligt de teensloot van de Westfriese dijk. Met de huurder van het terrein, mw Rood, 
is gesproken over het grondgebruik. In de 32 jaar dat zij het perceel van de heer De Nijs huurt, zijn 
verder geen grote bodemingrepen geweest.  
 
Gespecificeerde archeologische verwachting  
Op basis van de bestudering van historisch kaartmateriaal geldt voor het grootste deel van het 
plangebied een lage archeologische verwachting voor huisplaatsen uit de Nieuwe tijd. Een 
uitzondering vormt de 17de eeuwse huisplaats die op de kaart van Dou staat aangegeven langs de 
Westfriese dijk.  
Op basis van bestudering van archeologische, historische (geografische), geologische en 
bodemkundige gegevens geldt een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Romeinse tijd. 
Deze bevinden zich op een eventueel aanwezig veenpakket. Door de buitendijkse ligging van het 
plangebied geldt een lage verwachting voor huisplaatsen uit de Middeleeuwen. Ten behoeve van de 
aanleg van de Westfriese dijk zijn mogelijk kleiputten aanwezig in het plangebied. De archeologische 
informatiewaarde van dergelijke kleiputten is laag. 
De gespecificeerde verwachting kan vertaald worden naar de volgende vrijstellingsgrenzen, vanaf 
rekening gehouden dient te worden met (mogelijk) aanwezige archeologische waarden: 

1. Zeer hoge archeologische waarde: de Westfriese dijk (Alle bodemroering) 
2. Hoge archeologische verwachting Nieuwe tijd: smalle zone langs de Westfriese dijk (100 
m2); 
3. Middelhoge archeologische verwachting Romeinse tijd:overig deel plangebied (500 m2). 

Op afbeelding 10 staat de gewijzigde begrenzing van de historische kern weergegeven. 
 

6. Conclusie en advies 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de historische kern niet correct begrensd is. Dit heeft uiteraard 
consequenties met betrekking tot de vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek. Archeologie 
West-Friesland stelt voor de beleidskaart archeologie aan te passen (afb. 10).  
Bij het schrijven van deze quickscan is uitgegaan van de bodemingrepen die zijn te herleiden uit het 
stedenbouwkundig plan uit 2017. 
 
Indien de (grondroerende) plannen ongewijzigd blijven, is nader archeologisch onderzoek in het 
kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk. 
 
Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het 
aspect archeologie.  
 
De voorgenomen ingreep is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het doen van 
waarnemingen dient wel in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat Archeologie West-
Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren.  
                                                 
6 Du Burck 1957. 
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Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit zal 
niet tot noemenswaardige vertragingen leiden. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk 
wordt aangetroffen is (conform de Erfgoedwet, § 5.4, artikel 5.10) eigendom van de Provincie 
Noord-Holland en zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot 
van Bodemvondsten te Castricum.  
Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt 
geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (C. Soonius: tel. 06-25272867). Graag 
ontvangen wij de contactgegevens van de veroorzaker, zodat contact kan worden onderhouden over 
de voortgang. 
 

 
Afbeelding 10. Aangepast beleid voor plangebied Locatie De Nijs. 
 

7. Tekstvoorstel paragraaf 4.1 

Paragraaf 4.1 Geen opmerkingen. 

Paragraaf 4.1.1 

gegevens op- of overnemen uit Quickscan en Quickscan als bijlage opnemen. In deze 
paragraaf ook de gewijzigde beleidskaart opnemen als afbeelding ) 

Voorstel  

Voor de voormalige gemeente Harenkarspel is de 'Beleidsnota cultuurhistorie gemeente 
Harenkarspel' opgesteld. Bij de beleidsnota behoort een beleidskaart met verschillende 
archeologische regimes (zie afbeelding **). Dit houdt in dat voor de verschillende deelgebieden een 
minimale oppervlakte is bepaald wanneer er nagegaan moet worden of er archeologische waarden 
geschaad zouden kunnen worden als gevolg van werkzaamheden of de bouw van bouwwerken. 
Ten behoeve van het Voorontwerp bestemmingsplan locatie De Nijs is een archeologische quickscan 
uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de begrenzing van de historische dorpskern van 
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Schoorldam niet correct is weergegeven. De historische kern bevindt zich ten zuiden van de 
Kanaalweg.  
Voor een kleine zone langs de Westfriese dijk wordt, op basis van historisch kaartmateriaal, een 
huisplaats uit de 17de eeuw verwacht. Voor deze zone dient de vrijstellingsgrens van 100 m2 te 
worden gehandhaafd. Voor het overige plangebied geldt een middelhoge verwachting voor 
vindplaatsen uit de Romeinse tijd (vertaald naar een vrijstellingsgrens van 500 m2). 
 

Paragraaf 4.1.2 

Nader uitwerken in bestemmingsplan 

Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument en van zeer hoge historisch-geografische 
waarde. Voor de dijk is in 2009 een Beeldkwaliteisplan opgesteld.  
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9. Geldigheid 

Indien de (bodemroerende) plannen voor dit project worden gewijzigd na advisering, dan dienen de 
nieuwe plannen te worden voorgelegd aan Archeologie West-Friesland, zodat deze opnieuw kunnen 
worden beoordeeld. Het voorgaande advies vervalt daarmee. 
 
Deze archeologische quickscan heeft een geldigheid van 2 jaar. Na verloop van deze periode wordt 
het advies ongeldig en dient bij ontwikkelingen een nieuw archeologisch advies te worden 
aangevraagd. Dit geldt ook voor ongewijzigde bouwplannen. 
 
Bovenstaand archeologisch advies is daarmee geldig tot:    11-12-2020 



 bestemmingsplan Locatie De Nijs, Schoorldam

Bijlage 3  Bodemonderzoek

 79



 
 
 

 
Vestiging Kamerik 
Nijverheidsweg 7 
3471 GZ Kamerik  
t 0348 402103 
 
Vestiging Heerhugowaard 
Galileistraat 69 
1704 SE Heerhugowaard 
t 072 5729457 
 
Vestiging Steenwijk 
Oevers 16 
8331 VC Steenwijk 
t 0521 521924  
 
www.grondslag.nl 

 
 
 

 

     bodemonderzoek | saneringsbegeleiding | partijkeuringen | waterbodemonderzoek | arbo/veiligheid | wegenbouwadvies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROJECT 28606 
 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
  WESTFRIESEDIJK 33 TE SCHOORLDAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Project 28606

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Grondslag is 
door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze 
BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie 
als bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000.

Titel Verkennend bodemonderzoek
Westfriesedijk 33 te Schoorldam

Projectleider Dhr. ing. R.A.F. Groot

Adviseur Mevr. M. Hogenes, MSc

Datum rapport 20 maart 2018

Opdrachtgever Oudewal Beheer V B.V. 
dhr. W.M.J. de Nijs
Oudewal 21
1749 CA Warmenhuizen

Contactpersoon Dhr. Vriend

nanja
Rechthoek

nanja
Rechthoek

nanja
Rechthoek



Project 28606 
 
 
 
 

 
 
 

 
SAMENVATTING 
 

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Bouwaanvraag 

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

Opzet: NEN 5740 (ONV-NL) 

Locatie: Westfriesedijk 33 te Schoorldam 

Kadastraal: Gemeente Warmenhuizen, sectie H, nummers 1249 en 1248 (beide 
gedeeltelijk) 

Oppervlakte: 7.200 m² 

Terreingebruik: Detailhandel/braakliggend 

Terreingebruik in omgeving: Bedrijfsmatig/detailhandel/infrastructuur/wonen 

Hypothese: De locatie wordt aangemerkt als onverdacht voor het voorkomen verhogingen 
boven de 95-percentielwaarden van de bodemkwaliteitskaart. 

Aantal boringen en peilbuizen: Boringen waarvan peilbuizen: 

22 2 

Bodemopbouw: 0,0-0,15 à 0,8 m-mv: klei en/of zand 
0,15 à 0,8-0,5 à 1,3 m-mv: veen (ca 30 cm dik) 
0,5 à 1,3-2,8 m-mv: klei 

Grondwaterstand: 0,66 en 1,15 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen Lichte (boring 02 en R2) of sterke (boring 19) bijmenging aan baksteen 

Resultaten grond: Geen verhogingen ten opzichte van achtergrondwaarde en/of detectielimiet 

Resultaten grondwater: Een lichte verhoging aan barium 

Resultaten slootdempingen: Ter plaatse van de vermoedelijke slootdempingen is geen afwijkende 
bodemopbouw aangetroffen. Vermoedelijk is de slootdemping verricht met 
gebiedseigen grond. 

Conclusies: Hypothese is bevestigd 

De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor 
beoogde bestemming. 

Er zijn ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning (bouw). 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door Oudewal Beheer V B.V. is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek op het perceel Westfriesedijk 33 te Schoorldam. 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van een 
omgevingsvergunning (bouw). Men is voornemens om op de locatie 3 recreatiewoningen en 
4 woonhuizen te realiseren. 
 
Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en het 
beoordelen of de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming.  
 
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de onderliggende norm NEN 5725 (Strategie 
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). 
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2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten 
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op 
de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
Het perceel Westfriesedijk 33 is kadastraal bekend als gemeente Warmenhuizen, sectie H, 
nummer 1249 en 1248 (beide gedeeltelijk). De x- en y-coördinaten van het perceel zijn 109784 
en 524745. Het perceel heeft een oppervlakte van ca 7.200 m². De onderzoekslocatie bestaat 
uit het gehele perceel Westfriesedijk 33. De begrenzing van de onderzoekslocatie is 
weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige situatie 
 
Op een deel van het terrein wordt momenteel een tuincentrum geëxploiteerd. Een deel is 
verhard met stelcon, asfalt of tegels. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in 
bijlage I. 
 

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

- huidige eigenaar 
- opdrachtgever 
- Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (website) 
- oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) 
- www.bodemloket.nl 

 
Op of nabij de locatie zijn, voor zover bekend bij de gemeente, geen ondergrondse 
brandstoftanks aanwezig (geweest). 
Voor zover bekend zijn er op de locatie in het verleden geen bedrijven aanwezig geweest die 
asbesthoudende producten, apparaten of voorwerpen vervaardigden en/of verwerkten. 
  
Zover bekend is er niet structureel afval gestort of verbrand en is het maaiveld niet opgehoogd. 
Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin, funderingsresten, slakken, 
sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig. 
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. In de 
nabije omgeving zijn geen grootschalige gevallen van bodemverontreiniging bekend.  
 
De locatie bevindt zich binnen zone “Recente bebouwing en buitengebied klei en ondergrond 
klei” (B5/O3) van de bodemkwaliteitskaart van de Regio Kop van Noord-Holland (25-04-
2013). In de bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor cadmium, 
kwik, lood, molybdeen, zink, minerale olie en PAK de (generieke) achtergrondwaarde. In de 
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ondergrond overschrijdt de 95-percentielwaarde voor koper, kwik, lood, molybdeen, minerale 
olie en PAK de (generieke) achtergrondwaarde.  
 

2.4 Voorgaand onderzoek 
 
Voor zover bekend zijn binnen de onderzoekslocatie niet eerder bodemonderzoeken 
uitgevoerd. In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn wel onderzoeken bekend. 
 
Nabij de onderzoekslocatie is in 2000 en 2012 een verkennend bodemonderzoek verricht. Met 
het bodemonderzoek in 2000 (Verkennend bodemonderzoek Westfriesedijk 31 te 
Warmenhuizen, Grondslag, rapportnr. 5451, d.d. 20 oktober 2000) zijn in zowel grond als 
grondwater geen verontreinigingen aangetroffen. Met het bodemonderzoek in 2012 
(Verkennend onderzoek Westfriesedijk 33c te Warmenhuizen, Search, rapportnr. 252345.1, 
d.d. 3 oktober 2012) is plaatselijk een dieselgeur en een olie-waterreactie waargenomen. In 
deze bodemlaag (0,1-0,2 m-mv) is een lichte verhoging aan minerale olie aangetoond. Verder 
zijn in de ondergrond en diepere ondergrond en het grondwater zijn geen verhogingen 
aangetoond.  
 

2.5 Toekomstige situatie 
 

Ter plaatse van de locatie worden 3 recreatiewoningen en 4 woonhuizen gerealiseerd. De 
bestemming wordt ‘wonen’. 
 

2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek geen 
verontreiniging verwacht boven de 95-percentielwaarden als opgenomen in de 
bodemkwaliteitskaart. De locatie wordt aangemerkt als onverdacht (ten aanzien van lokale 
verontreiniging). De onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)" van de NEN 5740. 
 
Ter plaatse van de drie vermoedelijke slootdempingen wordt een boorraai verricht om te 
verifiëren of de watergang met gebiedseigen grond is gedempt.  
 
Voor de locatie geldt op basis van het vooronderzoek geen verdenking op de aanwezigheid 
van een bodemverontreiniging met asbest, de locatie wordt aangemerkt als asbestonverdacht.  
 
Er wordt geen asbestonderzoek conform NEN 5707 uitgevoerd. Tijdens het veldwerk wordt 
visueel wel gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
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3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering 
 
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 27 
februari 2018 onder leiding van dhr. P.N.M. Boots. In verband met de vorstperiode zijn op 9 
maart 2018 onder leiding van dhr. N. Klercq de resterende boringen verricht. Het grondwater 
is op 9 maart 2018 bemonsterd door dhr. N. Klercq. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie 22 boringen verricht (nrs. 01 t/m 19 en R1 
t/m R3). De boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. Boringen R1 t/m R3 
zijn ter plaatse van de vermoedelijke slootdempingen geplaatst. De boringen 01 en 14 zijn 
voorzien van een peilbuis. De ligging van de boringen en de peilbuizen is weergegeven in 
bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. De boringen 02, 08 en 
16 zijn doorgezet tot een diepte van 1,3 à 1,6 m-mv. De boringen R1 t/m R3 zijn doorgezet tot 
een diepte van 2,0 m-mv. Ook boring 19 is doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv om de kans 
te vergroten dat de slootdemping getroffen zou worden.  
 

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,15 à 0,8 m-mv bestaat de bodem uit klei. Onder de 
kleilaag is een veenlaag aangetroffen van ca 30 cm dikte tot een diepte variërend van ca 0,5 
tot 1,3 m-mv. Onder het veen is tot een minimale diepte van 2,8 m-mv opnieuw klei 
aangetroffen. Plaatselijk is de bovengrond (0,5 m-mv) ook zand aangetroffen. De 
boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond is een lichte (boring 02 en R2) of sterke (boring 19) bijmenging aan baksteen 
aangetroffen. Dit kan duiden op een verontreiniging met zware metalen en/of PAK.  
 
Het aangetroffen puin betreft puin van klinkers en/of straatstenen. Dit puin bevat in de regel 
geen asbesthoudend materiaal en geeft geen aanleiding tot een bodemonderzoek naar asbest 
conform NEN 5707. 
 
Ter plaatse van de vermoedelijke slootdempingen is geen afwijkende bodemopbouw 
aangetroffen. Wel is in de ondergrond ter plaatse van boringen R2, R3 en 19 slib aangetroffen, 
waarmee de vermoedelijke ligging van deze slootdempingen wordt bevestigd.  
 
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
 

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

(m-mv) 
grondwaterstand  
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Troebelheid  
(NTU) 

01 1,4-2,4 0,66 6,4 1,68 58,5 

14 1,8-2,8 1,15 7,2 2,68 10,5 
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4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 
 

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

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

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

4.2 Analyses grond  
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
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Tabel 4.1: Overschrijdingstabel grond 
Ref Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

BG1 
(klei) 

02 (0,00-0,50) 
04 (0,00-0,50) 
10 (0,00-0,40) 
13 (0,20-0,45) 
R2 (0,00-0,40) 

baksteen + 
 
 
 
baksteen + 

NEN-g - - - 

BG2 
(zand) 

01 (0,15-0,40) 
06 (0,15-0,50) 
09 (0,20-0,50) 
14 (0,20-0,40) 
14 (0,40-0,60) 

 
 
 
 
 

NEN-g - - - 

BG3 
(zand) 

19 (0,15-0,40) baksteen +++ NEN-g - - - 

OG1 
(klei) 

01 (0,90-1,40) 
02 (0,80-1,30) 
08 (1,10-1,60) 
14 (1,30-1,80) 
R1 (1,20-1,70) 

 
 
 
 
 

NEN-g - - - 

OG2 
(klei) 

16 (1,20-1,60) 
R3 (1,05-1,25) 
R3 (1,25-1,75) 

 
slib + 

NEN-g - - - 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
 
 
Mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 
Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 
grond.  
 
In geen van de mengmonsters zijn verhogingen gemeten ten opzichte van de 
achtergrondwaarde en/of detectielimiet. 
 

4.3 Analyses grondwater  
 
De analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grondwater 
Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 
Analyse-
parameters 

Overschrijding 

>S >T >I 

01 1,4-2,4 NEN-gw - - - 

14 1,8-2,8 NEN-gw Ba - - 

 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed 
beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 
 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 14 is enkel een lichte verhoging aan barium gemeten. 
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 01 zijn geen verhogingen gemeten ten opzichte van 
de streefwaarde en/of detectielimiet.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 
Westfriesedijk 33 te Schoorldam is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese, dat geen verontreiniging wordt verwacht boven de 95-
percentielwaarde van de bodemkwaliteitskaart, is bevestigd. In zowel de boven- als de 
ondergrond zijn geen verhogingen gemeten ten opzichte van de achtergrondwaarde en/of 
detectielimiet. In het grondwater is hooguit een lichte verhoging aan barium aangetoond, 
welke hoogstwaarschijnlijk van natuurlijke herkomst is. 
 
Ter plaatse van de vermoedelijke slootdempingen is geen afwijkende bodemopbouw 
aangetroffen. Vermoedelijk is de slootdemping verricht met gebiedseigen grond. 
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de beoogde 
bestemming. 
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige 
afweging van de gemeente zelf. 
 
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de werkzaamheden vrijkomt te hergebruiken 
binnen de perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport 
worden afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor 
hergebruik elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Met name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank 
of -depot. Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen 
hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.  
 
Tijdens het onderzoek zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid 
van een verontreiniging met asbest. De hypothese van een asbestonverdachte locatie wordt 
gehandhaafd.  
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BIJLAGE II 



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



Project: 28606Projectnaam: Westfriesedijk 33 schoorldam
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 01
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Klei, zwak humeus, matig zandig, zwak 
wortelhoudend, bruin15

Zand, matig fijn, beige
40

Klei, zwak humeus, zwak roesthoudend, 
bruin60

Veen, zwak kleiïg, bruin

90

Klei, sterk siltig, resten planten, lichtgrijs

190

Klei, sterk siltig, zwak zandig, lichtgrijs

240

Boring: 02
0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, matig humeus, sporen baksteen, 
zwak wortelhoudend, bruin

50

Veen, matig kleiïg, bruin

80

Klei, sterk siltig, zwak zandig, resten 
planten, lichtgrijs

130

Boring: 03
0

50

1

gras0

Klei, matig humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, bruin

50

Boring: 04
0

50

1

gras0

Klei, matig humeus, zwak zandig, sporen 
wortels, bruin

50

Boring: 05
0

50

1

2

groenstrook0

Klei, matig humeus, matig zandig, 
donkerbruin20

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, beigebruin, 
Geroerd50

Boring: 06
0

50

1

2

groenstrook0

Klei, matig humeus, matig zandig, 
donkerbruin, Geroerd15

Zand, matig fijn, zwak kleihoudend, beige

50



Project: 28606Projectnaam: Westfriesedijk 33 schoorldam
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 07
0

50

1

gras0

Klei, zwak humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, bruin

50

Boring: 08
0

50

100

150

1

2

3

4

groenstrook0

Klei, matig humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

30

Klei, zwak humeus, matig roesthoudend, 
sporen wortels, bruin

80

Veen, zwak kleiïg, bruin

110

Klei, sterk siltig, resten planten, lichtgrijs

160

Boring: 09
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, bruinbeige10

Klei, matig humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

20

Zand, matig fijn, beige
50

Boring: 10
0

50

1

groenstrook0

Klei, matig humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

40

Klei, zwak siltig, zwak zandig, sporen 
wortels, zwak roesthoudend, bruingrijs

50

Boring: 11
0

50

1

2

groenstrook0

Klei, matig humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

30

Klei, zwak humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, beigebruin50

Boring: 12
0

50

1

2

groenstrook0

Klei, matig humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

30

Klei, matig zandig, sporen wortels, 
bruinbeige50



Project: 28606Projectnaam: Westfriesedijk 33 schoorldam
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 13
0

50

1

2

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, bruin20

Klei, matig zandig, bruinbeige
45

Klei, zwak siltig, grijs
50

Boring: 14
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

9

groenstrook0

Klei, matig humeus, zwak zandig, sporen 
wortels, bruin20

Zand, matig fijn, matig roesthoudend, beige
40

Zand, matig fijn, matig roesthoudend, grijs
60

Klei, zwak siltig, grijs

110

Veen, donkerbruin
130

Klei, sterk siltig, resten planten, lichtgrijs

240

Klei, sterk siltig, sterk zandig, lichtgrijs

280

Boring: 15
0

50

1

2

klinker0

Klinker8

Zand, matig fijn, licht20

Klei, zwak humeus, matig siltig, zwak 
zandig, grijsbruin, geroerd

50

Boring: 16
0

50

100

150

2

3

4

6

klinker0

Klinkel8

Zand, matig fijn, lichtbeige

40

Klei, matig humeus, zwak zandig, sporen 
roest, lichtbruin

70

Klei, zwak siltig, sporen roest, bruingrijs

110

Veen, donkerbruin120

Klei, sterk siltig, matig zandig, lichtgrijs

160

Boring: 17
0

50

1

0

Klei, matig humeus, zwak zandig, sporen 
roest, bruin

50

Boring: 18
0

50
1

tegel0

Tegel
4

Zand, matig fijn, grijs

6

Volledig mijnsteen

18

Zand, matig fijn, lichtgrijs

25

Klei, zwak siltig, sterk zandig, grijs, geroerd

50



Project: 28606Projectnaam: Westfriesedijk 33 schoorldam
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 19
0

50

100

150

200

2

3

4

5

7

stelcon0

Volledig beton15

Zand, matig fijn, sterk baksteenhoudend, 
lichtgrijs

40

Klei, matig humeus, zwak roesthoudend, 
bruin

110

Klei, sterk siltig, zwak zandig, resten 
planten, matig slibhoudend, lichtgrijs

170

Klei, sterk siltig, zwak zandig, lichtgrijs

200

Boring: R1
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, zwak humeus, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, bruin

70

Klei, zwak siltig, sterk roesthoudend, zwak 
wortelhoudend, grijsbruin90

Veen, zwak kleiïg, grijszwart

120

Klei, sterk siltig, resten planten, lichtgrijs

200

Boring: R2
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak humeus, zwak zandig, sporen 
baksteen, zwak grindhoudend, bruin

40

Klei, zwak siltig, matig schelphoudend, grijs

90

Klei, matig siltig, zwak slibhoudend, resten 
planten, grijs110

Klei, sterk siltig, resten planten, lichtgrijs

200

Boring: R3
0

50

100

150

200

3

6

7

8

asfalt0

Volledig asfalt

33

Zand, matig fijn, grijs40

Klei, zwak siltig, lichtgrijs

100

Zand, matig fijn, grijs
105

Klei, matig siltig, sporen slib, lichtgrijs125

Klei, sterk siltig, zwak zandig, lichtgrijs

200
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Toetsdatum: 5 maart 2018 09:52BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

744351Certificaten

28606-Westfriesedijk 33 schoorldamProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG1 02 (0-50) 04 (0-50) 10 (0-40) 13 (20-45) R2 (0-40)Monsteromschrijving

5612499Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.6% (m/m ds)Organische stof

2517.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@69.869.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@3023mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.45mg/kg dskobalt (Co)

19011540-9.27.4mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.12mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2421mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1613mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4334mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 44< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-0.360.36mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

100051020-< 0.00880.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 1 van 3
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG2 01 (15-40) 06 (15-50) 09 (20-50) 14 (20-40) 14 (40-60)Monsteromschrijving

5612500Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

253.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.188.1%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 48< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 6.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.0< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-166mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Sommaties

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

Sommaties

100051020-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

OG1 01 (90-140) 02 (80-130) 08 (110-160) 14 (130-180) R1 (120-170)Monsteromschrijving

5612501Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.4% (m/m ds)Organische stof

2525.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@65.865.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@2626mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-3.93.9mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 4.0< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 8< 10mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1010mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-3028mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Sommaties

4020.751.5-0.560.56mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

100051020-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 14 maart 2018 12:33BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

747670Certificaten

28606-Westfriesedijk 33 schoorldamProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG3 19 (15-40)Monsteromschrijving

5621066Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.382.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Sommaties

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

Sommaties

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

OG2 16 (120-160) 3 (105-125) R3 (125-175)Monsteromschrijving

5621067Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

2517.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@69.969.9%droge stof

Metalen ICP-AES

@2922mg/kg dsbarium (Ba)

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

190102.515-6.24.7mg/kg dskobalt (Co)

19011540-7.65.6mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1713mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5138mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

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

Sommaties

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

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw M. Hogenes
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 28606-Westfriesedijk 33 schoorldam
Ons kenmerk : Project 744351
Validatieref. : 744351_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CDVD-IYZH-WYIZ-EANG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 5 maart 2018

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 69,8 88,1 65,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,6 0,5 1,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 17,8 3,1 25,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 23 < 20 26
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,0 < 3,0 3,9
S koper (Cu) mg/kg ds 7,4 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,12 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 21 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 13 6 10
S zink (Zn) mg/kg ds 34 < 20 28

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,05 < 0,05 0,17
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,06
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,36 0,35 0,56

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 744351
Project omschrijving : 28606-Westfriesedijk 33 schoorldam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5612499 = BG1 02 (0-50) 04 (0-50) 10 (0-40) 13 (20-45) R2 (0-40)
5612500 = BG2 01 (15-40) 06 (15-50) 09 (20-50) 14 (20-40) 14 (40-60)
5612501 = OG1 01 (90-140) 02 (80-130) 08 (110-160) 14 (130-180) R1 (120-170)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018
Ontvangstdatum opdracht : 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018
Startdatum : 27/02/2018 27/02/2018 27/02/2018
Monstercode : 5612499 5612500 5612501
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CDVD-IYZH-WYIZ-EANG Ref.: 744351_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 744351
Project omschrijving : 28606-Westfriesedijk 33 schoorldam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: CDVD-IYZH-WYIZ-EANG Ref.: 744351_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 744351
Project omschrijving : 28606-Westfriesedijk 33 schoorldam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: CDVD-IYZH-WYIZ-EANG Ref.: 744351_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw M. Hogenes
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 28606-Westfriesedijk 33 schoorldam
Ons kenmerk : Project 747670
Validatieref. : 747670_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NRPM-GKCY-APPO-TWSN
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 maart 2018

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

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

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

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

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,3 69,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,5 1,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,6 17,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 22
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 4,7
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 5,6
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 13
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 38

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 747670
Project omschrijving : 28606-Westfriesedijk 33 schoorldam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5621066 = BG3 19 (15-40)
5621067 = OG2 16 (120-160) 3 (105-125) R3 (125-175)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/03/2018 09/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 12/03/2018 12/03/2018
Startdatum : 12/03/2018 12/03/2018
Monstercode : 5621066 5621067
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NRPM-GKCY-APPO-TWSN Ref.: 747670_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 747670
Project omschrijving : 28606-Westfriesedijk 33 schoorldam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: NRPM-GKCY-APPO-TWSN Ref.: 747670_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 747670
Project omschrijving : 28606-Westfriesedijk 33 schoorldam
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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

Opdrachtverificatiecode: NRPM-GKCY-APPO-TWSN Ref.: 747670_certificaat_v1



                         
 
                    
 

BIJLAGE V 

 
 



 1 

Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt. Conform het Kwaliteitshandboek 
van Grondslag wordt de troebelheid in afwijking van de NEN5744:2011 direct bij terugkomst op kantoor gemeten 
in plaats van in het veld. In het Kwaliteitshandboek is hiervoor de motivatie opgenomen.  
 
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 
aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit: Per deelpartij wordt per parameter het gemiddelde van de gemeten 
gehalten getoetst aan de normen zoals genoemd in bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. In het generieke 
kader wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: 
 

- kwaliteitsklasse ‘Altijd toepasbaar’  
- kwaliteitsklasse ‘Wonen’ 
- kwaliteitsklasse ‘Industrie’ 

 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd toepasbaar’ indien de gemiddelde gehalten de Achtergrondwaarden niet 
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de Maximale Waarde (MW) -
Wonen niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 
toegestaan voor maximaal twee parameters.  
 
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Wonen indien de gemiddelde gehalten de MW-Wonen niet overschrijden. 
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsklasse Industrie indien de gemiddelde gehalten de MW-Industrie niet 
overschrijden. Bij overschrijding van de MW-Industrie is hergebruik niet mogelijk in het generieke kader 1). 
 
Om de partij grond te mogen toepassen moet de partij worden getoetst aan:  
 

1. de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, en 
2. de functieklasse van de ontvangende bodem. 

 
Bij deze dubbele toets geldt dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond moet voldoen aan de strengste 
eis. Wanneer de ontvangende bodem niet in een bodemfunctieklassenkaart is opgenomen, of wanneer de kwaliteit 
van de ontvangende bodem voldoet aan de Achtergrondwaarden, dan gelden de Achtergrondwaarden als 
toepassingseis.  
 
Grond die voldoet aan de MW-Industrie en de emissietoetswaarden mag worden verwerkt in een grootschalige 
toepassing. Indien de emissietoetswaarde wordt overschreden is aanvullend uitloogonderzoek nodig.  
 
1) In sommige gevallen is hergebruik wel mogelijk als er gebiedsspecifiek beleid is opgesteld. De grond kan dan 
alleen binnen het eigen gebied, waarvoor het beleid is opgesteld, onder voorwaarden worden hergebruikt.  
 
Conserveringstermijnen: 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader onderzoek. 
Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De 
maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, naftaleen) geldt een 
termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een 
langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden). 
Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn 
is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % 
bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 
 
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd 
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop 
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de 
conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van 
monstername. 
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P a r ag r a a f  e co l o g i e   

B P  D e  N i j s  S ch o o r l d am  

 

 

Eco logie  

 

KADER 

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

natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend 

onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)
1
 of het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van 

bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op  19 januari 

2018 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De 

weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: half bewolkt, circa 5˚C 

en een matige wind. 

 

PLANGEBIED 

Het plangebied ligt in Schoorldam tussen de Kanaalkade in het westen, De 

Kanaalweg N504 in het zuiden en de Westfriesedijk in het oosten. Ten noorden 

van het plangebied ligt een parkeerplaats en een klein bedrijfsterrein van 

bouwbedrijf De Nijs. Binnen het plangebied zijn twee woningen met rieten kap 

aanwezig die behouden blijven bij het plan. 

Aan de zuidoostzijde van het plangebied is een klein tuincentrum aanwezig. 

Het gebouw van het tuincentrum heeft een plat dak en is opgetrokken uit 

muren van bakstenen en trespa plaatmateriaal. De rest van het terrein is 

grotendeels bestraat. Op het terrein zijn tuinplanten, struiken en jonge bomen 

uitgestald. Ten oosten en noorden van het tuincentrum staat een rij hoge 

populieren.  

Aan de zuid- en westzijde van het plangebied zijn graslandpercelen aanwezig 

die worden omgeven door houtsingels. Langs de Kanaalkade, Kanaalweg en 

Westfriesedijk zijn smalle watergangen met steile oevers aanwezig.  

 

Het plan bestaat uit de bouw van 7 woningen aan de zuid- en oostzijde van het  

plangebied. Ten behoeve van de aanleg van de woningen wordt het 

tuincentrum gesloopt, verharding verwijderd, een deel van de opgaande 

beplanting gekapt en de grond vergraven. Op het terrein van De Nijs wordt 

daarnaast een kleine bedrijfsruimte van 280 m
2
 gerealiseerd, waarbij 

verharding wordt verwijderd en grond vergraven.  

Het grasland aan de westzijde van het plangebied blijft behouden. De 

watergangen in het plangebied blijven eveneens behouden. Werkzaamheden 

aan watergangen worden uitsluitend  uitgevoerd aan de westzijde van het 

plangebied, waar twee watergangen worden verbreed ten behoeve van de 

waterbergingscapaciteit.  

 

 

 

 

                                                   
1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel 

soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden. 
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I m p r e s s i e  v a n  h e t  p l a n g e b i e d ,  m e t  d e  k l o k  m e e :  h e t  t u i n c e n t r u m ,  

d e  l o c a t i e  v o o r  h e t  k l e i n e  b e d r i j f s g e b o u w ,  h o u t s i n g e l  a a n  d e  

z u i d z i j d e ,  g r a s l a n d  a a n  d e  w e s t z i j d e   ( 1 9  j a n u a r i  2 0 1 8 )  

 

S o o r tb e s ch e r m i n g  

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

betreffen: 

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen 

onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4); 

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

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

- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage 

van de wet (Wnb art. 3.10-3.11). 

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een 

zogenaamde ‘lijst met vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de 

soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 

3.10 eerste lid van de Wnb. 

 

INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna
2
 (NDFF) via 

Quickscanhulp.nl
3
 (© NDFF - quickscanhulp.nl 12-01-2018 12:50:25) blijkt dat 

binnen een straal van een kilometer rond het plangebied diverse beschermde 

dier- en plantensoorten bekend zijn. Het betreffen vooral vogels, zoogdieren 

en amfibieën. 

                                                   
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van 

Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en 

dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat 

ze kloppen. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl. 
3 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt 

weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde 

soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand 

waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn aangetroffen. Voor 

Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur 

staat hiervoor in. 
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In het plangebied zijn plantensoorten als grote vossenstaart, gestreepte 

witbol, glanshaver, riet, kruipende boterbloem en grote brandnetel 

aangetroffen. De aangetroffen soorten duiden op voedselrijke 

omstandigheden. De opgaande beplanting bestaat voornamelijk uit loofbomen, 

waaronder populieren, essen en wilgen, maar plaatselijk zijn coniferen 

aanwezig. 

De aangetroffen plantensoorten duiden op voedselrijke omstandigheden. Het 

plangebied is gezien de terreinomstandigheden ongeschikt voor beschermde 

plantensoorten. De uit de omgeving bekende soorten dennenorchis en 

kartuizer anjer zijn respectievelijk aangewezen op dennenbossen en kalkrijk 

schraalgrasland wat ontbreekt in het plangebied.  

 

Nesten van broedvogels met een jaarrond beschermd nest zijn niet 

aangetroffen in de opgaande beplanting binnen het plangebied. Het gebouw op 

het terrein van het tuincentrum heeft een plat dak en biedt geen geschikte 

invliegopeningen voor vogels. Nesten van vogels met jaarrond beschermde 

nestplaatsen kunnen dan ook worden uitgesloten in het plangebied. Hooguit 

vormen delen van het plangebied onderdeel van het foerageergebied van 

soorten als sperwer en ransuil. 

In de opgaande beplanting zijn soorten als merel, vink, winterkoning, 

heggenmus en houtduif broedend te verwachten. In en langs de watergangen 

kunnen algemene watervogels als wilde eend, meerkoet en waterhoen tot 

broeden komen. 

 

In twee populieren aan de oostzijde van het terrein van het tuincentrum zijn 

een holte en spleet aangetroffen die potentieel geschikt zijn als 

vleermuisverblijfplaats. De locatie van deze potentiële verblijfplaatsen wordt 

weergegeven in figuur 1. Het te slopen gebouw van het tuincentrum biedt 

vleermuizen geen geschikte invliegopeningen door het ontbreken van open 

stootvoegen, spleten tussen de dakranden en andere ruimtes. De overige 

bebouwing in het plangebied wordt niet aangetast bij uitvoering van het plan. 

 
Figuur 1. Potentiële vleermuisverblijfplaatsen in populieren binnen het plangebied (bron 

kaartondergrond: Google maps) 
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Mogelijk vormt het plangebied een klein onderdeel van het foerageergebied 

van soorten als gewone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger, die uit de 

omgeving van het plangebied bekend zijn (Quickscanhulp.nl). De opgaande 

beplanting in het plangebied vormt geen onderdeel van een doorgaande 

structuur van opgaande beplanting, zodat het plangebied geen onderdeel zal 

vormen van een belangrijke vliegroute van vleermuizen. 

 

Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor een aantal algemene 

grondgebonden zoogdiersoorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten 

bosmuis, rosse woelmuis, huisspitsmuis en egel (Quickscanhulp.nl). Voor deze 

soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de 

verbodsartikelen van de Wnb. Uit de omgeving van het plangebied is het 

voorkomen van de niet-vrijgestelde soorten hermelijn en wezel bekend 

(Quickscanhulp.nl). De houtsingels en in mindere mate het aangrenzende 

grasland aan de zuid- en westzijde van het plangebied vormen geschikt 

leefgebied voor deze soorten. Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied 

voor andere niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdieren. 

 

Het plangebied vormt geschikt landbiotoop voor enkele algemene 

amfibieënsoorten zoals gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander 

die zich kunnen voortplanten in wateren in en om het plangebied. Voor deze 

soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de 

verbodsartikelen van de Wnb. 

Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen bekend van de 

beschermde rugstreeppad (Quickscanhulp). Deze soort wordt echter niet 

verwacht door het ontbreken van geschikt voortplantingswater en landbiotoop, 

zoals plekken met vergraafbare (zand)grond of opgeslagen materialen. Wel kan 

bij werkzaamheden in het kader van het plan geschikt leefgebied voor 

rugstreeppad ontstaan. De rugstreeppad is een pioniersoort die nieuw 

leefgebied snel kan koloniseren. 

 

Beschermde soorten uit de soortgroep vissen, reptielen en ongewervelden zijn 

niet in het plangebied te verwachten vanwege het ontbreken van 

waarnemingen uit de omgeving van het plangebied en/of het ontbreken van 

geschikt biotoop. 

 

TOETSING 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in 

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

verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan 

voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden 

rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het 

broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht 

de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 

maart tot 15 juli duurt.  

 

Wanneer de rij populieren ten oosten van het tuincentrum worden gekapt, 

kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen in twee bomen verloren gaan. Indien 

de betreffende bomen daadwerkelijk worden gekapt, is nader onderzoek naar 

vleermuizen nodig om te bepalen of vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn. 
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Op basis van dit nader onderzoek kan worden bepaald of het aanvragen van 

een ontheffing van de Wnb noodzakelijk is.  

Als gevolg van de ontwikkelingen verandert het plangebied voor vleermuizen, 

wezel en hermelijn, maar zal niet ongeschikt worden als foerageergebied. De 

nieuwe woningen worden aangelegd op de locatie van het tuincentrum en in 

een soortenarm Engels raaigrasgazon. De bebouwingsdichtheid neemt niet 

sterk toe en bovendien worden houtsingels ingepast en blijft de westzijde van 

het plangebied volledig onbebouwd. Verder is in de omgeving van het 

plangebied in ruime mate alternatief foerageergebied aanwezig. 

 

Indien rugstreeppad zich vestigt in het plangebied, moeten de werkzaamheden 

worden stilgelegd. Aanbevolen wordt om vestiging van rugstreeppad tijdens de 

uitvoering van de plannen te voorkomen. Dit kan door ervoor te zorgen dat bij 

graafwerkzaamheden geen ondiepe plassen ontstaan die kunnen dienen als 

voortplantingswater voor rugstreeppad. Als alternatief kan tijdens de 

werkzaamheden een amfibieënscherm om een bouwplaats aangebracht 

worden, zodat rugstreeppad geen toegang heeft tot het plangebied. 

 

Tot slot kunnen als gevolg van het plan enkele verblijfplaatsen van algemene 

amfibieën- en zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen 

hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten algemene 

soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-

Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel 

geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.  

 

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en 

verordening. 

 

WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en 

projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. 

Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking 

is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 

 

NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een 

samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke 

natuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame 

verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor 

natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke 

bescherming van de provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke 

Verordening. 
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WEIDEVOGELLEEFGEBIED 

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden 

bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van 

weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen. 

 

INVENTARISATIE 

Het plangebied ligt op een afstand van circa 1,7 kilometer ten oosten van het 

dichtstbijzijnde in het kader van de Wnb beschermde gebied, te weten Natura 

2000-gebied Schoorlse duinen. Op een afstand van ruim 700 meter ten 

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

dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied ligt op een afstand van ongeveer 2,8 

kilometer ten noorden van het plangebied. 

 

TOETSING 

Gezien de terreinomstandigheden, de afstand tot beschermde gebieden en de 

aard van de ontwikkelingen, worden met betrekking tot het voorgenomen plan 

geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, NNN en 

weidevogelleefgebied verwacht. Deze inventarisatie geeft daarom geen 

aanleiding voor een voortoets in het kader van de Wnb en de ontwikkelingen 

zijn niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

C o n c l u s i e  

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de 

aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van het plan een onvoldoende 

beeld van de natuurwaarden ontstaan. 

 

Indien de rij populieren ten oosten van het tuincentrum worden gekapt, is 

nader onderzoek naar vleermuizen nodig. Daarnaast komt uit de inventarisatie 

naar voren dat rekening moet worden gehouden met het broedseizoen van 

vogels.  

Geadviseerd wordt om vestiging van rugstreeppad tijdens de uitvoering van het 

plan te voorkomen door het ontstaan van ondiepe, snel opwarmende wateren 

tijdens de aanlegfase te voorkomen. 

 

Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen 

van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen 

vergunning op grond van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van 

provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale 

Omgevingsverordening. 
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Noti t ie  st ikstofdeposi t ie  

Opdrachtgever: Dhr. W. Nijs projectnummer: 113.17.50.00.04  

Van: BügelHajema Adviseurs b.v. 

Onderwerp: Berekening stikstofdepositie bestemmingsplan Het Vierkant locatie De Nijs, Schoorldam,  

gemeente Schagen  

Datum: 07-10-2019 

 

 

1 .  I N L E I D I N G  

 

De depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden ten gevolge van de ontwikkeling van het bestem-

mingsplan Het Vierkant locatie De Nijs, Schoorldam in de gemeente Schagen is berekend.  

In het gebied is in de realisatie van 7 woningen voorzien waarvan 4 recreatiewoningen en 3 grondge-

bonden woningen (zie onderstaande afbeelding). 

 

 

Afbeelding 1. Overzichtstekening 

 



 

datum 07-10-2019  projectnummer 113.17.50.00.04    2 

 

 

 

De depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van 

deze ontwikkeling alsmede van het verkeer van en naar de locatie is berekend met programmapak-

ket Aerius. Deze notitie vormt een toelichting op de berekeningen. 

 

 

2 .  I N V O E R G E G E V E N S  A E R I U S  

 

In Aerius zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. De woningen zelf zijn niet als bron meegenomen omdat deze ”gasloos” zullen 

worden uitgevoerd. Wel dienen de verkeersbewegingen op en van en naar de woningbouwlocatie in 

de berekeningen meegenomen te worden. Conform jurisprudentie dient de verkeersgeneratie be-

schouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Volgens de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het moment dat het aan- en 

afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onder-

scheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening heeft dienover-

eenkomstig plaatsgevonden.  

Ten behoeve van de berekening zijn de volgende invoergegevens in Aerius gebruikt. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de mobiele werktuigen en het verkeer. 

 

- Emissie mobiele werktuigen op de locatie (bronnen 1-8 en 11):  

Wat betreft de mobiele werktuigen is rekening gehouden met het volgende gebruik en is uitge-

gaan van materiaal Stage Klasse IV (tabel 1). De totale emissie van de mobiele werktuigen be-

draagt ongeveer 9 kg NOx/jr. 

 

 tabel 1 Emissie mobiele werktuigen 

functie aantal werktuig vermogen 

in kW 

be-

lasting 

em 

coef. 

eenheid draai-

uren 

stage 

klasse 

Emissie 

Nox tot 

sloop  300 m2 graafmachine 100 60% 0,3    8 IV 0,1 kg  

opstallen  300 m2 kraan 100 50% 0,4    8 IV 0,2 kg  

woningen 9  kraan 200 50% 0,4 10 u/ won. 90 IV 3,6 kg  

 9  betonmixer 250 50% 0,4 5 u/ won. 45 IV 2,3 kg  

 9  graafmachine 100 60% 0,3 4 u/ won. 36 IV 0,6 kg  

  9   heistelling 195 60% 0,4 4 u/ won. 36 IV 1,7 kg  

aanleg 800 m3 graafmachine 100 60% 0,3 1 m3/ 2 min. 27 IV 0,5 kg  

verharding 2000 m2 trilplaat 10 40% 0,4 1 u/ 50 m2 40 IV 0,1 kg  

totale emissie mobiele werktuigen                   9,0 kg  

 

- Emissie verkeer (bron 9 en 10): 

 Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten per jaar. 

- licht verkeer: 1.250 voertuigen/jaar (5 voertuigen/etmaal gedurende 250 dagen); 

- middelzwaar 250 voertuigen/jaar (1 voertuig/etmaal gedurende 250 dagen); 

- middelzwaar 5 voertuigen/jaar ten behoeve van de sloop van de bestaande opstallen. 

 Wat betreft het woonverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten per jaar: 

- licht verkeer woningen: 25 ritten/etm (8,2 ritten/etm. per woning); 
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- licht verkeer recreatiewoningen: 10 ritten/etmaal (2,5 ritten/etm. per recreatiewoning). 

 Deze kencijfers wat betreft de woningen zijn verkregen uit CROW publicatie 381. 

De totale emissie van het verkeer bedraagt ruim 2 kg NOx/jr. 

 

 

3 .  A E R I U S M O D E L  

 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het Aeriuspakket. Onderstaand is 

van het model een afbeelding opgenomen. De invoergegevens in het model zijn in de bijlage opge-

nomen. 

 

 

Afbeelding 2. Model aanleg- en gebruiksfase 

 

 

4 .  R E K E N R E S U L T A T E N  

 

De berekening met AERIUS genereert een gml bestand waarin wordt geconstateerd dat er geen 

natuurgebieden zijn met een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol 

N/ha/jaar.  
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Afbeelding 3. Rekenresultaat 

 

 

5  E C O L O G I S C H E  B E O O R D E L I N G  

 

Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Een vergunning van de Wnb is in het kader van de 

stikstofdepositie dan ook niet nodig. 
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Bijlage 

-  Emissiebijdrage NOx per onderdeel 
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1 Inleiding 

In opdracht van de heer W. de Nijs heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een akoestisch onderzoek uit-

gevoerd naar de geluidsbelasting op de te realiseren woningen en recreatiewoningen in het kader 

van het bestemmingsplan Locatie De Nijs, Schoorldam op het perceel gelegen op de hoek van de 

Westfriesedijk en de Kanaalweg (N504) in de gemeente Schagen. De Wet geluidhinder beschouwt een 

woning als een geluidsgevoelig gebouw. Daarom dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen 

uit de Wet geluidhinder.  

Een recreatiewoningen is formeel geen geluidsgevoelig gebouw. Echter de uitspraak ABRvS d.d. 29 

februari 2012, nr.201002029/1/T1/R2 stelt hierover het volgende. 

 

"Niet in geschil is dat de in het plan voorziene 350 recreatiewoningen weliswaar geen bescherming genieten 

ingevolge de Wet geluidhinder, maar dat dit niet betekent dat de recreatiewoningen in het geheel geen 

bescherming tegen geluidhinder toekomt. Gezien het feit dat de toegekende bestemming onder andere 

nachtverblijf toestaat, is naar het oordeel van de Afdeling sprake van een situatie waarin met een zekere 

regelmaat en gedurende langere tijd personen zullen verblijven in de recreatiewoningen. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening komt daarom aan de recreatiewoningen een zekere mate van bescherming 

tegen geluidhinder toe.” 

 

Op grond hiervan zijn de drie recreatiewoningen meegenomen in het akoestisch onderzoek. 

 

Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een woning of 

een geluidgevoelig object gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De nieuw te 

realiseren woningen bevinden zich binnen de geluidzones van de Westfriesedijk, Kanaalweg en Toe- 

en afrit van de N9.  

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van de te realiseren wo-

ningen en deze te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering 

voor het vaststellen van de binnenwaarde van de woningen valt buiten het kader van dit onderzoek. 

 

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” (RMG 2012). 

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. 

 

 



 

  
Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan locatie De Nijs Schoorldam - 23 september 2019 
 

4 

2 Situatie 

Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen op het perceel op de hoek van de Westfriesedijk 

en de Kanaalweg nabij de Westfriesedijk, de Kanaalweg en de oostelijke toe- en afrit van de N9 in 

Schoorldam in de gemeente Schagen. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de reali-

satie van een zestal woningen en drietal recreatiewoningen mogelijk wordt gemaakt. De volgende 

afbeelding geeft de voorgenomen situering van de te realiseren (recreatie)woningen. 

 

 

Figuur 1. Locatie in rood weergegeven 
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3 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een (spoor)weg de LAeq over 

alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden bepaald. De 

Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting in genoemde dag-, 

avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een en 

ander volgens de formule: 

 

 

 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels 

van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

 

De definitie van een gevel luidt: 

‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de bui-

tenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen 

en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het ver-

schil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB’. 

 

De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een 

halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1 

van het RMG 2012. 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Zones 

De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zonerings-

plichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

- wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a); 

- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 

 

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door 

het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van 

de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet geluidhinder 

door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

 

Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
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verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs die autoweg of autosnelweg.’ 

 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of 

autosnelweg.’ 

 

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

 

Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van de weg 

stedelijk 1 of 2 200 m 

 3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 1 of 2 250 m 

 3 of 4 400 m 

 5 of meer 600 m 

 

De situatie is binnenstedelijk gelegen. 

Alle in de nabijheid van de locatie gelegen wegen kennen een maximum snelheid van 50 km/uur. De 

wegen kennen derhalve een zone van respectievelijk 200 m. De te realiseren geluidsgevoelige be-

bouwing ligt binnen de zones van deze wegen en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te 

vinden. 

3.1.2 Normstelling en ontheffing 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

 

Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger 

dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt 

ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing 

gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde 63 

dB. De locatie is binnenstedelijk gelegen. 

 

Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden on-

derzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden ge-

houden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden 

met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bo-

vendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid 

5 Wgh). 
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3.1.3 Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden ge-

troffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidswering van de uitwendige schei-

dingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidgevoelige bebouwing is dit geregeld in 

het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidshinder 

in het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uit-

wendige scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.1.4 Dove gevels 

Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd. 

Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de 

geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden geres-

pecteerd. 

3.1.5 Aftrek artikel 110g 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal af-

nemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden 

gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden wor-

den getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt: 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of hoger is geldt een aftrek van: 

- 4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is 

dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 

 

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een 

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

3.2 Cumulatie 

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zonerings-

plichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaan-

vaardbare situatie (art 110f Wgh).  

Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie in-

dien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschre-

ven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop 

bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt 

betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidgevoelige bebouwing. 
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4 Rekenmethode 

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient plaats te vinden overeenkomstig 

het RMG 2012, de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft 

twee rekenmethoden weer: 

- Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg bij 

benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogteverschillen 

in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

- Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de 

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het 

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Winhavik versie 8.51. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel 

worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel 

schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn be-

schouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd: 

− aantal reflecties:   maximaal 1 stuks; 

− openingshoek:   2 graden; 

− bodemfactor:   0 (harde bodem), vervolgens zijn alle bodemoppervlakten in het reken-

model geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor. 

 

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelas-

ting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende ge-

luidgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de 

hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft (1,8 en 4,5 meter 

boven maaiveld). 

 

De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafi-

sche weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden 

besproken in hoofdstuk 6. 
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5 Uitgangspunten 

5.1 Fysieke gegevens 

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever ver-

strekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrek-

king tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan 

wel door opdrachtgever aangeleverd. 

5.2 Verkeersgegevens 

5.2.1 N9 

De wet- en regelgeving rond spoorwegen en rijkswegen is in 2012 gewijzigd met de komst van Swung 

I (Wet milieubeheer hoofdstuk 11 Geluid). Als gevolg hiervan is een geluidregister opgesteld. In dit 

register zijn onder andere de brongegevens van rijkswegen opgenomen (intensiteit, samenstelling 

verkeer, verdeling verkeer over het etmaal, type wegdek, hoogte aanwezige schermen). Bij het uit-

voeren van akoestische berekeningen dienen deze brongegevens gebruikt te worden. Wat betreft de 

N9 rekening moet dan ook met deze gegevens rekening worden gehouden.  

 

Tabel 2. Registergegevens N9  

wegvak kenmerk snelheid etm. int periode % % lmv %mzv %zwv 

N9 oost. afrit  23253 50 3995,6 dag 6,43 90,75 6,81 2,44 

    avond 3,73 94,84 3,93 1,23 

    nacht 0,98 88,46 6,32 5,22 

N9 oost. toerit 1810 50 1587,6 dag 6,44 90,70 6,85 2,45 

    avond 3,72 94,92 3,90 1,18 

    nacht 0,98 88,46 6,41 5,13 

5.2.2 Westfriesedijk en N504 

De verkeersgegevens van de Westfriesedijk en N504 zijn verkregen van respectievelijk Basec en de 

provincie Noord Holland. Deze verkeersgegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel 3 en opge-

nomen in bijlage 2. Daarbij is rekening gehouden met een autonome groei van 1,0 % per jaar.  

Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-, 

avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie 

uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld: 

- lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s); 

- middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen); 

- zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, trek-

kers met oplegger). 

Deze gegevens zijn eveneens van Basec en de provincie verkregen. 
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Tabel 3. Verkeersgegevens Westfriesedijk en Kanaalweg (N504) 

wegvak kenmerk snelheid etm. int periode % % lmv %mzv %zwv 

Westfriesedijk  1.1 50 1.150 dag 7,00 94,0 4,8 1,3 

(noord)    avond 2,50    

    nacht 0,75    

Westfriesedijk 1.2 50 4.000 dag 7,00 83,9 14,6 1,5 

(zuid)    avond 2,50    

    nacht 0,75    

Kanaalweg 2.1/2.2/2.3/2.4 50/60 9.063 dag 7,00 83,9 14,6 1,5 

    avond 2,50    

    nacht 0,75    

 

In het rekenmodel is verder rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen. Voor het hele 

gebied is uitgegaan van een maaiveldhoogte van 0 meter, met uitzondering van de Kanaalweg en de 

Toe- en afrit van de N9. Voor een deel van deze wegen is uitgegaan van een aflopend talud richting 

de woningen. Door middel van hoogtelijnen hebben deze wegen in het rekenmodel grotendeels een 

verhoogde ligging gekregen.  
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Berekening geluidscontouren 

De berekende geluidsbelasting ter hoogte van de woningbouwlocatie is weergegeven in bijlage 1 en 

in onderstaande afbeelding in de vorm van de gecumuleerde 48, 53 en 58 dB geluidscontouren. Deze 

geluidscontouren zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  

 

 

Figuur 2. Gecumuleerde 48, 53 en 58 dB geluidscontouren 

 

Uit deze berekening blijkt dat de woningen binnen de gecumuleerde 48 dB geluidscontour ligt van de 

betreffende wegen.  

6.2 Berekening woningen gelegen binnen de 48 dB geluidscontouren 

De berekende geluidsbelasting op de gevels van het betreffende woningen gelegen binnen de cumu-

latieve 48 dB geluidscontouren van de Westfriesedijk, Kanaalweg en toe- en afrit van de N9 zijn weer-

gegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de 

onderstaande tabel zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB.  

De in rood aangegeven geluidsbelastingen overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

van 48 dB. 
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Figuur 3. Waarneempunten 
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Tabel 4. Geluidsbelasting in dB per waarneempunt per bouwlaag incl. aftrek ogv art. 110g Wgh 

woning waarneempunt Westfriesedijk N504/Kanaalweg Toe-en afrit N9 

  Bouwlaag Bouwlaag Bouwlaag 

  1 2 1 2 1 2 

recreatie woning 1 1.1 32 dB 30 dB 39 dB 41 dB 34 dB 38 dB 

 1.2 5 dB 6 dB 47 dB 47 dB 40 dB 41 dB 

 1.3 34 dB 34 dB 48 dB 49 dB 34 dB 35 dB 

 1.4 36 dB 36 dB 45 dB 46 dB 25 dB 26 dB 

recreatie woning 2 2.1 23 dB 24 dB 42 dB 38 dB 40 dB 41 dB 

 2.2 9 dB 12 dB 51 dB 52 dB 41 dB 41 dB 

 2.3 37 dB 36 dB 53 dB 55 dB 37 dB 38 dB 

 2.4 33 dB 33 dB 50 dB 51 dB 24 dB 26 dB 

recreatie woning 3 3.1 30 dB 29 dB 43 dB 43 dB 33 dB 35 dB 

 3.2 19 dB 20 dB 52 dB 53 dB 35 dB 36 dB 

 3.3 39 dB 39 dB 54 dB 55 dB 35 dB 35 dB 

 3.4 39 dB 40 dB 50 dB 51 dB 26 dB 27 dB 

woning 1 1.1 33 dB 32 dB 40 dB 40 dB 29 dB 31 dB 

 1.2 36 dB 36 dB 49 dB 50 dB 32 dB 33 dB 

 1.3 40 dB 41 dB 53 dB 54 dB 31 dB 32 dB 

 1.4 40 dB 41 dB 49 dB 50 dB 23 dB 25 dB 

woning 2 2.1 34 dB 34 dB 40 dB 40 dB 32 dB 33 dB 

 2.2 35 dB 35 dB 48 dB 49 dB 32 dB 34 dB 

 2.3 41 dB 42 dB 51 dB 53 dB 31 dB 31 dB 

 2.4 41 dB 42 dB 48 dB 50 dB 21 dB 22 dB 

woningblok 3 3.1 37 dB 39 dB 40 dB 41 dB 28 dB 29 dB 

 3.2 32 dB 33 dB 49 dB 51 dB 30 dB 31 dB 

 3.3 45 dB 46 dB 52 dB 53 dB 31 dB 32 dB 

 3.4 46 dB 47 dB 48 dB 49 dB -- -- 

woningblok 4 4.1 38 dB 39 dB 39 dB 39 dB 30 dB 31 dB 

 4.2 27 dB 28 dB 44 dB 45 dB 34 dB 35 dB 

 4.3 41 dB 43 dB 46 dB 47 dB 30 dB 31 dB 

 4.4 44 dB 46 dB 45 dB 46 dB -- -- 

6.3 Toetsing 

Een groot deel van de woningen voldoet niet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 

dB vanwege de N504/Kanaalweg. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

bedraagt maximaal 7 dB vanwege deze weg. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt daar-

mee niet overschreden.  

Vanwege de overige wegen wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB niet over-

schreden.  

De gemeente Schagen zou kunnen overgaan het verlenen van hogere grenswaarden voor wegver-

keerslawaai wat betreft de Kanaalweg.  
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6.4 Cumulatie 

Omdat er alleen sprake kan zijn van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meer-

dere bronnen wordt overschreden, vindt geen cumulatie plaats zoals genoemd in paragraaf 3.2. 
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7 Hogere waarde 

De geluidsbelasting van de woningen vanwege het wegverkeer is hoger dan de ten hoogste toelaat-

bare geluidsbelasting. De gemeente kan in een dergelijke situatie een hogere waarde tot ten hoogste 

63 dB vaststellen. Deze waarde wordt niet overschreden. Gezocht is naar maatregelen om een hoge-

re waarde procedure te voorkomen overeenkomstig de wijze uit het Besluit geluidhinder. De in dit 

besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de moge-

lijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van 

stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. 

Hierbij wordt opgemerkt dat voor recreatiewoningen (1 tot 3) geen hogere waarde kan worden ver-

leend in het kader van de Wet geluidhinder. Op grond van de uitspraken van de Raad van State ver-

dient het echter aanbeveling om voor recreatiewoningen aan te sluiten bij de normen voor de 

binnenwaarde voor reguliere woningen en een dienovereenkomstige gevelwering toe te passen. 

In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan het betreffende 

pand. Daarbij is gedacht aan het volgende. 

 

- Bronmaatregelen 

Gelet op het feit dat het hier om slechts enkele woningen gaat is het niet reëel om op het be-

treffende wegvak een ander verhardingstype toe te passen met een hoger geluidreducerend 

effect dan het aanwezige dicht asfaltbeton.  

- Vergroting afstand bron-waarneempunt 

Vergroting van deze afstand is niet mogelijk omdat het perceel daarvoor onvoldoende groot is. 

- Maatregelen in het overgangsgebied 

Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige woningen is om fi-

nanciële en landschappelijke redenen niet haalbaar en fysiek ook niet mogelijk. 

 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet moge-

lijk zijn. 

 

- Maatregelen aan de gevel 

De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 7 dB. Omdat 

maatregelen aan de weg of tussen de weg en de woningen niet mogelijk zijn, zullen in de te realise-

ren woningen, indien noodzakelijk, zodanige gevelmaterialen worden toegepast dat de wettelijke 

binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet wordt overschreden. In het traject waarin 

de omgevingsvergunning voor het bouwen van de betreffende woningen wordt voorbereid, dient de 

aard en mate van isolatie van de gevels te worden bepaald. Bij toetsing van het binnenniveau van 

geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een gevelbelasting zonder aftrek conform 

artikel 110g van de Wet geluidhinder. Onderstaand is in de tabel aangegeven aan welke geluidswe-

ringswaarden de betreffende gevels dienen te voldoen. 
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Tabel 5. Benodigde geluidwering per gevel in dB vanwege de N504/Kanaalweg 

 

woning gevel wettelijke. 1e bouwlaag 2e bouwlaag 

  binnenwaarde geluidsbelasting1) geluidwering geluidsbelasting1) geluidwering 

recr. won. 1 1.3 33 dB 53 dB 202) dB 54 dB 21 dB 

recr. won. 2 2.2 33 dB 56 dB 23 dB 57 dB 24 dB 

 2.3 33 dB 58 dB 25 dB 60 dB 27 dB 

 2.4 33 dB 55 dB 22 dB 56 dB 23 dB 

recr. won. 3 3.2 33 dB 57 dB 24 dB 58 dB 25 dB 

 3.3 33 dB 59 dB 26 dB 60 dB 27 dB 

 3.4 33 dB 55 dB 22 dB 56 dB 23 dB 

woning 1 1.2 33 dB 54 dB 21 dB 55 dB 22 dB 

 1.3 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 

 1.4 33 dB 54 dB 21 dB 55 dB 22 dB 

woning 2 2.2 33 dB 53 dB 22 dB 54 dB 21 dB 

 2.3 33 dB 56 dB 26 dB 58 dB 25 dB 

 2.4 33 dB 53 dB 202) dB 55 dB 22 dB 

Woning-

blok 3 

3.2 33 dB 54 dB 21 dB 56 dB 23 dB 

 3.3 33 dB 57 dB 24 dB 58 dB 25 dB 

 3.4 33 dB 53 dB 202) dB 54 dB 27 dB 

1) Geluidsbelasting exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder 

2) Minimale wering op grond van het bouwbesluit 
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8 Conclusie en samenvatting 

In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van respectievelijk de Westfriesedijk, de Kanaalweg en de 

oostelijke toe- en afrit van de N9 op de gevels van de te realiseren (recreatie)woningen in het kader 

van het bestemmingsplan Locatie De Nijs, Schoorldam op het perceel gelegen op de hoek van de 

Westfriesedijk en de Kanaalweg (N504) in de gemeente Schagen. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ook de recreatiewoningen in het onderzoek 

betrokken en wordt aangesloten bij de wetgeving voor reguliere woningen 

 

Uit het onderzoek blijkt dat een zestal van de te realiseren woningen niet voldoet aan de wettelijke 

eisen wat betreft het wegverkeerslawaai. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluids-

belasting bedraagt maximaal 7 dB vanwege de N504/Kanaalweg.  

 

Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wet-

houders van de gemeente Schagen hogere waarden te verlenen voor de woningen 1, 2 en 3. Voor 

recreatiewoningen 1, 2 en 3 kan geen hogere waarde worden verleend omdat het hier recreatiewo-

ningen betreft.  

Gemotiveerd is waarom maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. 

Daarbij is getoetst aan de landelijke wetgeving. 

 

Mogelijk zijn voor het verlenen van een hogere waarde wel aanvullende geluidsisolerende maatrege-

len aan de betreffende gevels van de geluidgevoelige bebouwing nodig, teneinde te voldoen aan de 

maximale binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek dient bij de indiening van het bouwplan mede 

aangeleverd te worden. 
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Opbouw model 
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Geluidsbelasting vanwege de toe- en afrit van de N9 

  



 

 

Invoergegevens en rekenresultaten 

 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

BIJLAGE 2 – VERKEERSGEGEVENS 

 

 

Verkeersgegevens Westfrieseweg 

 

 

Verkeersgegevens N504 

 

Registergegevens oostelijke toe- en afrit N9

Afrit uurintensiteiten periodeintensiteiten percentages

d a n d a n totaal d a n

lv 215.8 130.6 32.2 2589.6 522.4 257.6 3369.6 90.75% 94.84% 88.46%

mv 16.2 5.4 2.3 194.4 21.6 18.4 234.4 6.81% 3.92% 6.32%

zv 5.8 1.7 1.9 69.6 6.8 15.2 91.6 2.44% 1.23% 5.22%

2853.6 550.8 291.2 3695.6 100.00% 100.00% 100.00%

6.43% 3.73% 0.98%

Toerit uurintensiteiten periodeintensiteiten percentages

d a n d a n totaal d a n

lv 92.7 56.1 13.8 1112.4 224.4 110.4 1447.2 90.70% 94.92% 88.46%

mv 7 2.3 1 84 9.2 8 101.2 6.85% 3.89% 6.41%

zv 2.5 0.7 0.8 30 2.8 6.4 39.2 2.45% 1.18% 5.13%

1226.4 236.4 124.8 1587.6 100.00% 100.00% 100.00%

6.44% 3.72% 0.98%

Provinciale verkeerscijfers 2016 - Telvakken verkeersintensiteit

VerkeersIntensiteit weekdag 

[jaargemiddelde in 2 richtingen]

Percentage Gelede 

vrachtauto [%]

Percentage Ongelede 

vrachtauto [%]

Percentage Motorrijwiel, 

Scooter, Personenauto's 

[%]

N504 - op/afrit N9 oz - Westfriesedijk 7950 1.5 14.6 83.9
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datum 1-2-2018
dossiercode   20180201-12-16981

Project: Bestemmingsplan locatie De Nijs, Schoorldam
Gemeente: Schagen
Aanvrager: R. Vink
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw R. Vink,

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

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

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

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

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

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Bestemmingsplan locatie De Nijs, Schoorldam. 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

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.

Rioolgemaal
Uw plangebied bevindt zich in de signaleringszone van een rioolgemaal dat in beheer is bij het hoogheemraadschap. In het
kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat er zo min mogelijk overlast(geur) wordt ervaren door de
aanwezigheid van het rioolgemaal. Het is daarom van belang dat er voldoende afstand wordt aangehouden tussen
overlastveroorzakende functies (zoals een rioolgemaal) en (geur)gevoelige functies (zoals woningen).

Voor de aan te houden afstanden wordt de handreiking Bedrijven en Milieuzonering (VNG, 2009) gehanteerd. In deze
handreiking wordt voor rioolgemalen een richtafstand van 30 meter aangehouden tot gevoelige functies.

Indien u een gevoelige functie realiseert binnen deze afstand tot een rioolgemaal dient u contact op te nemen met het
hoogheemraadschap.

Persleiding
Uw plangebied bevindt zich binnen de signaleringszone van een rioolpersleiding van het hoogheemraadschap. Dit houdt in dat
beperkingen kunnen gelden ten aanzien van eventuele (bouw)werkzaamheden. Het is binnen deze zone niet zonder overleg
toegestaan om objecten te plaatsen of werkzaamheden uit te voeren die een risico vormen voor het functioneren van de
rioolpersleiding, zoals:



- het planten van bomen en/of diepwortelende beplanting
- het uitvoeren van zware transporten;
- het opstellen van materieel op het tracé van de leiding;
- de opslag van (zwaar) materiaal;
- het werken aan- en/of realiseren van werken boven het tracé van de leiding;
- het graven of heien nabij de leiding.

Indien er wel sprake is van dergelijke werkzaamheden, of wanneer er andere activiteiten worden uitgevoerd die op enige wijze
schade zouden kunnen toebrengen aan de rioolpersleiding, dient u vroegtijdig contact op te nemen met het
hoogheemraadschap.

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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1

Nanja Bos

Van: Dubbeld, Mara <M.Dubbeld@hhnk.nl>
Verzonden: woensdag 17 oktober 2018 10:15
Aan: Nanja Bos
Onderwerp: 2753 - Aanvullend watertoetsadvies, locatie De Nijs, Schoorldam 
Bijlagen: Bevestiging van de Watertoets Bestemmingsplan locatie De Nijs Schoorldam.pdf; 

Inrichtingsplan 2018-09-20.pdf; 20181009 Uitsnede inlaatvoorziening kanaal.pdf; 
20181009 Uitsnede rg Schoorldam.pdf; Maatregelen Ruimtelijke Adaptatie 
HHNK.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Geachte mevrouw Bos, beste Nanja, 

Voor het opnieuw inrichten van de locatie 'De Nijs' ter hoogte van de Kanaalweg/Westfriesedijk in Schoorldam, 
heeft het hoogheemraadschap op 1 februari 2018 een aanvraag middels de digitale Watertoets van u ontvangen 
(bij ons geregistreerd onder kenmerk 18.0015245).  
In verband met het uitblijven van het intern correct doorzetten van de digitale watertoets ter behandeling, heeft 
deze helaas vertraging opgelopen. Mijn excuses voor deze verlate reactie. Middels deze mail stuur ik u alsnog het 
aanvullende watertoetsadvies. 
Aangezien uit de digitale watertoets niet helemaal duidelijk werd wat de ontwikkeling op de locatie zou zijn en wat
hiervan de effecten op de waterveiligheid en waterhuishouding is, is dit per mail van 4 oktober 2018 verzocht en 
heeft u diezelfde dag een inrichtingstekening toegestuurd (bij ons geregistreerd onder kenmerk 18.0279270) 
waarvoor dank. 

De ontwikkeling op de locatie 'De Nijs' omvat het slopen van bestaande opstallen, realiseren van 4 woningen, 3 
recreatiewoningen, bedrijfsruimte, waterpartijen,, bomen en inrichten van de openbare ruimte.  

De conclusie uit de ingediende watertoets is dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit is gebaseerd op 
de toename aan verharding en de mate van compensatie hiervoor. 
Deze mail kunt u beschouwen als een aanvullend advies op de ontvangen digitale watertoets en vormt 
gezamenlijk hiermee het volledige advies van het hoogheemraadschap. 
Ik zou u willen vragen om in het proces richting de realisatie van de ontwikkeling, rekening te houden met 
onderstaande punten in aanvulling op de informatie vanuit de digitale watertoets. 

Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 03763-01 in het poldergebied Rekerlanden met een waterpeil van NAP -
2,35 meter. Het gebied watert af via een aantal secundaire- en primaire waterlopen naar het gemaal 
Geestmerambacht waar het wordt uitgeslagen op de Schermerboezem. 

Waterkwantiteit 
Verhardingstoename 
Binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap is de afgelopen decennia door verstedelijking het areaal aan 
open water afgenomen. Om dit verschijnsel tegen te gaan is in 2003 de watertoets geïntroduceerd die ervoor 
moet zorgen dat de waterbelangen beter in ruimtelijke plannen worden meegenomen en dat ontwikkelingen 
‘waterneutraal’ worden gerealiseerd. Een van de onderdelen van de watertoets is het beoordelen van de 
verhardingstoename. De voorgenomen plannen zorgen voor een substantiële toename van de 
oppervlakteverharding en extra bebouwing. Door deze toename aan verharding zal neerslag versneld worden 
afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet via het rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme situaties tot pieken 
in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet 
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verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename zullen er in het desbetreffende peilgebied compenserende 
maatregelen getroffen moeten worden in de vorm van extra wateroppervlak. Overigens wordt er onder 
verhardingstoename verstaan, zowel de toename aan bebouwing als de toename aan verharding door bestrating.

Compensatie open water 
Om de gevolgen van de verhardingstoename te compenseren berekent het hoogheemraadschap hoeveel extra 
waterberging er in het betreffende peilgebied gerealiseerd moet worden.  
Op basis van de toegestane peilstijging, gemaalcapaciteit, drooglegging en de grondsoort is berekent dat de 
benodigde watercompensatie voor dit peilgebied 8% bedraagt. Dit betekent dat tenminste 8% van het extra 
oppervlak aan verharding (bestrating en bebouwing) dat versneld tot afvoer in het oppervlaktewater komt, 
gecompenseerd dient te worden in waterberging.  
De geplande uitbreiding betreft een toename aan verharding van ongeveer 2500 m2. Aangegeven is dat een deel 
hiervan in half verharding zal worden uitgevoerd. Afhankelijk van het soort half verharding kan het zijn dat 
hiervoor minder waterberging gecompenseerd hoeft te worden. Echter, er zijn ook half verhardingen die op 
termijn evengoed dichtgereden zijn waardoor er alsnog sprake is van een dichte verharding met versnelde afvoer 
van hemelwater. In dat geval dient dit gewoon als volledige verharding meegeteld te worden. 
Onduidelijk is of de erven van de woningen ook zijn meegerekend in de toename aan verharding. Mocht dit niet 
het geval zijn dan wil ik u vragen voor de erven rekening te houden met in ieder geval 50% aan toename van 
verharding. Praktijk wijst uit dat de tuinen vaak (deels) verhard worden wat ook versnelde afvoer richting het 
watersysteem tot gevolg heeft. De compensatie dient bij voorkeur te gebeuren binnen het plangebied, maar in 
ieder geval binnen het peilgebied. Op de inrichtingstekening is ook al extra waterberging aangegeven wat zal 
plaatsvinden binnen het project. 
Voor de toename aan verhard oppervlak en de benodigde compensatie is een watervergunning nodig. 

Nieuwe waterpartijen 
De locatie bevindt zich langs het Noordhollandsch kanaal van waaruit een inlaatvoorziening is aangebracht om het 
gebied achter de waterkering van oppervlaktewater te voorzien.  
Een uitsnede van deze inlaatduiker is grof weergegeven op de bijgevoegde bijlage. Als ik deze vergelijk met de 
nieuwe waterpartij die op de inrichtingstekening staat weergegeven, lijkt het erop dat deze waterpartij is gepland 
over het tracé van deze inlaatduiker. 
Tevens lijkt de nieuwe waterpartij niet aangesloten op de rest van het watersysteem en kan deze dus niet 
meedraaien in de waterberging wanneer dit nodig is. Daarbij heeft een stilstaande vijverpartij zonder actieve 
voeding weinig ecologische meerwaarde. Om wel mee te kunnen tellen voor de watercompensatie en een bijdrage 
te leveren aan een goede waterhuishouding, is het van belang dat deze waterpartij onderdeel wordt van de rest 
van het watersysteem. 
Voor wat betreft de inlaatduiker is het misschien mogelijk om deze dusdanig in te korten dat deze uitkomt in de 
nieuwe waterpartij en deze waterpartij vervolgens aan te sluiten op de te verlengen bestaande waterloop. Dit 
bespreken we graag in een vervolg overleg mochten deze wensen blijven bestaan. 

Inrichting watersysteem 
Wij verzoeken u bij de inrichting van de waterhuishouding binnen het plan rekening te houden met het volgende. 
In tegenstelling tot de huidige situatie, grenzen in de toekomstige situatie meer eigenaren aan een waterloop. 
De huidige onderhoudssituatie zoals vastgelegd in de Legger Wateren (zie: www.hhnk.nl/leggerwateren) is dat de 
aangrenzende eigenaren voor een gelijk deel onderhoudsplichtig zijn voor het natte en droge onderhoud van de 
waterloop. Voor het deel waterloop langs de Kanaalweg geldt dat de wegeigenaar ook verantwoordelijk is voor het
baggeren van de waterloop. Anders is dit voor de waterloop aan de westzijde die richting het noorden loopt. Hier 
is de onderhoudsverplichting gelijk verdeeld over de aangrenzend eigenaren. 
In de nieuwe situatie betekent dit dat de nieuwe perceeleigenaren verantwoordelijk worden voor hun eigen 
gedeelte aangrenzende waterloop. Hier dient men zich van bewust te zijn. 

Voor wat betreft de nieuwe vijverpartij meest zuidelijk gelegen en een stukje nieuw doorgetrokken waterloop 
geldt dat deze grenst aan eigendom van provincie en deels ook gemeente. Dit heeft tot gevolg dat zij in de 
nieuwe situatie ook mede onderhoudsplichtigen voor het water zullen zijn. 
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Uiteraard dienen deze partijen op de hoogte te zijn van de uitbreiding van deze onderhoudsverplichting en 
hiermee akkoord te zijn op het moment dat de watervergunning aangevraagd zal worden. 
Afhankelijk van de verschillende breedtes van de waterlopen en waterpartijen, zullen of voorzieningen getroffen 
moeten worden om dit varend te kunnen onderhouden (vijverpartij en waterloop breder dan 6 meter) of het 
onderhoud vanaf de oever uit te kunnen voeren. Dit betekent dat er onderhoudsstroken langs de waterloop vrij 
van bebouwing en bosschages gehouden moeten worden om (rijdend) onderhoud uit te voeren. Meer informatie 
hierover vindt u in de beleidsregels Keur.

Grondwater
Het plan voorziet in het realiseren van nieuwe bebouwing. Het is aannemelijk dat bij het bouwrijp maken van de 
locatie, bronbemaling zal worden toegepast. Afhankelijk van de te bemalen hoeveelheid is een watervergunning of
een melding in het kader van de Waterwet noodzakelijk. �
Het onttrokken grondwater zal ook moeten worden afgevoerd. Het hoogheemraadschap is net als voor de 
onttrekking van het grondwater ook aanspreekpunt als het gaat om het lozen van het onttrokken grondwater op 
het oppervlaktewater. Voor het retour bemalen van het onttrokken water is de provincie aanspreekpunt. Voor de 
eventuele lozing van het bemalingswater op het riool dient de initiatiefnemer nadere afspraken te maken met de 
rioolbeheerder, de gemeente. 

Waterveiligheid 
De te ontwikkelen locatie bevindt zich nabij de regionale waterkering van het Noordhollandsch kanaal. Om de 
waterveiligheid voor nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden, gelden er zoneringen rondom deze 
waterkering.
Een aantal van de gewenste activiteiten vallen binnen een zonering van deze waterkering. Deze waterkering en de
bijbehorende zoneringen vindt u in de legger Regionale Waterkeringen.

Voor zover wij dit kunnen bekijken zijn de volgende activiteiten van toepassing binnen de genoemde zoneringen: 
� Slopen van bestaande opstallen in beschermingszone B; 
� Bouwen van nieuwe (recreatie)woningen in beschermingszone B; 
� Aanleggen van een pad in half verharding in de kernzone en beschermingszone A en B; 
� Kappen van bomen in beschermingszone A en B; 
� Aanplanten van nieuwe bomen in beschermingszone A en B; 
� Aanleggen van een (voetgangs)brug in beschermingszone B; 
� Graven van waterpartijen in beschermingszone A (en deels ook in de kernzone); 
� Plaatsen van een uitkijktoren in de kernzone. 

Voor alle werkzaamheden die binnen de zonering van de waterkering vallen (kernzone, Beschermingszone A en B)
geldt dat het aanvragen van een watervergunning noodzakelijk is. 

De geplande werkzaamheden binnen de beschermingszone B stuiten niet op problemen, mits er bij nieuwbouw 
met paalfundering, grond verdringende palen zonder verbrede voet worden toegepast. 
Bij de te slopen opstallen dienen mogelijk aanwezige paalfunderingen onder maaiveld te worden afgeknepen. Dit 
om holle ruimtes te voorkomen. Bij mogelijk aanwezige kelders bij te slopen gebouwen of toe te passen bij 
nieuwe bebouwing gaan we hier graag over in overleg aangezien hier mogelijk aanvullende regels gelden. 

Voor de bomen geldt dat als deze in de zonering van de waterkering aanwezig zijn ook de stobben verwijderd 
moeten worden. Als deze achterblijven en de wortels op den duur gaan rotten ontstaan holle ruimten in het 
grondlichaam waar water door kan stromen. Dit kan daarmee een potentieel risico vormen. Daarom dienen ook de
stobben van de bomen te worden verwijderd.  
Het planten van nieuwe bomen in beschermingszone A van een waterkering hebben we bij voorkeur niet. In 
beschermingszone B gelden soepelere regels en is het planten van nieuwe bomen wel toegestaan.  

Het aanbrengen van een pad in half verharding in beschermingszone B is geen probleem. In de kernzone en 
beschermingszone A dient alleen wel rekening gehouden te worden met de erosiebestendigheid van de 
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verharding. Hier dient extra aandacht voor te zijn om te voorkomen dat de waterkerende veiligheid negatief wordt
beïnvloed.  

Met betrekking tot het graven van de waterpartijen in de kernzone of beschermingszone A van de waterkering 
gelden aanvullende eisen. Daarbij dienen de volgende voorwaarden in ieder geval in acht te worden genomen: 

� De diepte van de waterpartij mag het theoretisch profiel van de waterkering niet doorsnijden; 
� Er dient te worden aangetoond dat de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering niet in het geding 

komt door het graven van de watergang (in zowel de uitvoering als eindsituatie); 
� Er dient te worden aangetoond dat er geen kwelweg kan ontstaan door of onder de waterkering (in zowel 

de uitvoering als de eindsituatie).  

Voor wat betreft de uitkijktoren is deze gepland binnen de kernzone van de waterkering. Voor de waterkerende 
veiligheid heeft het nooit de voorkeur om dit soort objecten binnen de kernzone te realiseren en zal mogelijk ook 
niet toegestaan worden. 
Hierbij is van belang om te weten hoe deze eruit zal zien en vooral hoe hij gefundeerd zal worden. Zodra dit 
duidelijk is kan dit verder worden beoordeeld. Mocht de optie bestaan om de toren buiten deze zonering te 
plaatsen dan heeft dit uiteraard altijd de voorkeur. 

Om volledige duidelijkheid te kunnen geven over de (on)mogelijkheden van de verschillende onderdelen ten 
opzichte van de waterkering, is het handig om deze plannen wat gedetailleerder uit te werken waarna dit 
nogmaals kan worden bekeken of besproken. Op basis hiervan kunnen we concretere uitspraken doen en 
voorwaarden meegeven. 

Rioolgemaal
Binnen het plangebied bevindt zich een deel persleiding en een rioolgemaal van het hoogheemraadschap, 
rioolgemaal 'Schoorldam'. 
Vanuit de wet Milieubeheer geldt er om een rioolgemaal een geurcontour. Om overlast naar omwonenden te 
voorkomen en onnodige investeringen in het betreffende gemaal dient hiermee rekening te worden gehouden. 
Onduidelijk is wat de geplande afstand zal zijn van het gemaal ten opzichte van de nieuw te realiseren woningen. 

Ruimtelijke adaptatie 
Wij adviseren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te nemen. Het plan, 
waaronder de realisatie van woningen, bedrijfsgebouwen en de inrichting van de openbare ruimte hier omheen, 
biedt uitstekende kansen hiertoe. Zo zou kunnen worden gedacht aan het aanbrengen van 'groene daken' op 
nieuwe gebouwen, eventueel met meervoudig ruimtegebruik en waterberging capaciteit. Ook kan bij bijvoorbeeld 
de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gebruik worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met 
bijbehorende afvoer vertragende onderlaag of waterberging op straat en in verlaagde groenstroken.  
Zie voor uitleg en inspiratie hierover:  

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, https://hhnk.klimaatatlas.net/,

https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/viewer/publication/1/2�deltaprogramma� en 

http://www.groenblauwenetwerken.nl/.
Tevens heb ik een informatieblad als bijlage toegevoegd met suggesties voor mogelijk toe te passen maatregelen 
in het kader van ruimtelijke adaptatie. 

Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen, alsmede voor het doen van lozingen op 
het oppervlaktewater en het realiseren van verhardingstoenames groter dan 800 m2 is een watervergunning 
nodig.  

De watervergunning is in werking getreden met het van kracht worden van de Waterwet op 22 december 2009. 
Meer informatie over de Waterwet kunt u vinden op: www.hhnk.nl. Tevens kan hier via het Omgevingsloket een 
aanvraag om een watervergunning worden gedaan. Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag 
adviseren wij om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Voor vragen betreffende het indienen van een 
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aanvraag watervergunning kan contact worden opgenomen met het cluster Vergunningen via telefoonnummer 
072 – 582 8282. Wij adviseren om ruim voordat de initiatiefnemer van plan is met de werkzaamheden te 
beginnen contact met hen op te nemen. 

Tot slot 
Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan wordt het op prijs gesteld als u ons een geactualiseerde versie zou 
kunnen toesturen.  
Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot dit aanvullende advies dan hoor ik dit uiteraard graag. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en toekomstige 
correspondentie kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet, 

Mara Dubbeld 
Regioadviseur Noordkop 

Afdeling Watersystemen 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  

Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard 

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

(Let op: Vul voor navigatie nog Bevelandseweg 1, Heerhugowaard in)







Naam
Werkt het best 

bij
Kenmerken Werkt tegen

Andere 

voordelen

Mogelijke 

nadelen

Vergelijkbare 

methoden
Externe links voor meer info

Biodiversiteit Tegel eruit, groen erin

Wateroverlast (++) Tegel eruit, groen erin

Hittestress (++)

Droogte (+)

Overstromingen (-/+)

Doorlatende verharding

Wateroverlast (++) Doorlatende verharding

Hittestress (+)

Droogte (+)

Overstromingen (-/+)

Biodiversiteit Wadi's

Wateroverlast (++) Wadi's Disclaimer

Hittestress (++) Natuurlijke wadi's

Droogte (++) Stedelijke infiltratiestroken

Overstromingen (-/+) Waterplein

Veel ruimtegebruik Waterplein

Infiltratiekratten

Wateroverlast (++) IT riool

Hittestress (-/+) IT riool

Droogte (++)

Overstromingen (-/+)

Drempel

Wateroverlast (++) Herintroductie trottoir

Hittestress (-/+) Verhoogd bouwen

Droogte (-/+) Afsluitbaar gebouw

Overstromingen (-/+)

Biodiversiteit Groene daken (verzameling)

Wateroverlast (+/++) Isolatie van dak Basis groen dak

Hittestress (+/++) Geluidsreductie Retentiedak

Droogte (-/+) Fijnstof binden Hellend groen dak

Overstromingen (-/+) Verblijfsdak

niet te hellend dak. Onderhoud nodig. Natuurdak

Biodiversiteit Regenwatervijver

Wateroverlast (+/++) Geluidsreductie

Hittestress (+) Fijnstof binden Geveltuintje

Droogte (+) Informatie over water in tuin

Overstromingen (-/+)

Tuin (meestal).

Onderhoud nodig. Regenwatergebruik bij woningen

Wateroverlast (++) Regenwatergebruik bij woningen

Hittestress (-/+) Regenwatergebruik utiliteitsgebouwen

Droogte (+)

Overstromingen (-/+)

Links Uitleg

Inspiratieboek RA Inspiratieboek voor maatregelen om klimaatadaptief te zijn. Ontwikkeld door waterschap Hollandse Delta, bedoeld voor particulieren.

Rainproof

GroenBlauwe Netwerken Maatregelen toolbox om omgeving "GroenBlauw" in te richten. Wateroverlast, hitte en droogte + andere thema's.

Voorbeeldenboek Straten Boek met hoe straten klimaatbestendig kunnen worden ingericht. Op basis van type wijken/straten. Ontwikkeld door Hogeschool van Amsterdam

Huisje Boompje Beter Geeft informatie over inrichten van je tuin m.b.t. regenbestendig, minder hitte en meer natuur. Site is vooral bedoeld voor particulieren.

Handboek watervriendelijke tuin Infobladen (19) met tips voor watervriendelijke tuin. Site is vooral bedoeld voor particulieren.

Extra info: 

toolbox en 

andere info

Maatregelen toolbox om omgeving regenbestendig te maken. Platform van o.a. Waternet en gemeente Amsterdam. Soms is het mogelijk per maatregel 

door te klikken op bedrijven met kennis over deze maatregelen (--> klikken op "aan de slag").

Gebruik 

hemelwater 

in woningen

Hemelwateropslag voor 

binnenshuis gebruik. Alleen 

laagwaardige doelen i.v.m. 

gezondheid: wc, wasmachine, 

besproeiing tuin. 

Afkoppelen

Niet te hoge 

grondwaterstand.

Niet te hoge 

grondwaterstand.

Wadi

Infiltratie-

kratten 

Verhoogd 

trottoir

Dak

Zandgrond 

(infiltratie), maar 

ook bij klei/veen 

positief effect.

Vlak oppervlakte 

(niet hellend).

Wateropslag op dak, kan i.c.m. 

planten en/of zonnepanelen. 

Effectiviteit van wateropslag 

weinig naar veel: sedum, 

intensief, polderdak, waterdak.

Infiltratieputten; 

infiltratiedrainage (IT 

riool).

Schoonmaak en 

onderhoud nodig.

Geen 

ruimtegebruik.

Geen 

ruimtegebruik.

Daken met 

genoeg 

draagkracht 

(maar sedum kan 

bijna altijd).

Ondergrondse opslag van 

regenwater in kratten, wanneer 

vol afvoeren (IT/HW-riool). 

Door infiltratie treedt minder 

droogteschade, bodemdaling & 

verzilting op.

Regenval via goten/greppels in 

wadi: met grind of zand 

gevulde greppel/sloot. Water 

opslaan, hierna infiltreert het. 

Bovengrondse afvoer wanneer 

vol.

Geen 

ruimtegebruik

Dit document is 

bedoeld als eerste 

inspiratie en 

naslagwerk voor 

mogelijkheden van 

maatregelen om de 

omgeving 

klimaatadaptief in 

te richten, met 

name in het kader 

van wateroverlast. 

Het geeft slechts 

een selectie van alle 

mogelijke 

maatregelen. Deze 

lijst is zorgvuldig in 

elkaar gezet maar 

er kunnen geen 

rechten aan worden 

ontleend. De 

effectiviteit van 

genoemde 

maatregelen zijn 

afhankelijk van 

lokale 

omstandigheden en 

situaties. Daarnaast 

kunnen 

maatregelen 

gecombineerd 

worden, wat ook 

grote invloed heeft 

op de effectiviteit 

van deze 

maatregelen.

Natuurvriendelijke 

Wadi; Stedelijke 

infiltratiestroken 

(zandgrond nodig); 

Multifunctioneel in 

stad: Waterplein.

Fysieke blokkade: water kan 

niet gebouw (incl. kelder of 

garage) instromen. Biedt 

enkele cm bescherming bij 

wateroverlast.

Regenwater van dak naar: 

geveltuintjes, regenton, 

regenwatervijver, 

infiltratiestrook, etc. In ieder 

geval niet direct naar 

(DW)riool.

Geveltuin; regenton; 

regenwatervijver; 

infiltratiestrook; etc.

Sommige 

maatregelen 

hebben 

onderhoud nodig.

Onderhoud nodig 

(1x per 2 weken 

maaien) = ook 

onderhoud 

'groen'.

Diverse opslag-

methoden, vaak 

reservoir onder-

gronds, kan ook in 

kruipruimte of 

regenwaterzakken.

Vervuiling (vaak 

bij drukke 

parkeerplekken).

Dak waterdicht 

(waterproof) 

maken kan 

opgave zijn.

Gebruik regen-

water voor 

tuinen.

Afname 

drinkwater is 

duurzaam.

I.p.v. verharding mogelijk 

maken dat regen kan 

infiltreren. Kan bijv. bij 

parkeerplekken. Opties zijn 

o.a. graskeien, 

grasbetontegels, grind, etc.

Geen 

ruimtegebruik

Goed te combineren 

met afkoppelen.

Geen 

ruimtegebruik

Drempel(s); verhoogd 

bouwen (incl. 

verhoogd bouwpeil).

Sedum; intensief; 

polderdak; waterdak; 

en andere variaties.

Toegankelijkheid 

gebouw (bijv. bij 

rolstoel).

Bij te hoge 

grondwaterstand of 

niet doorlatende 

bodem nog steeds 

mogelijk met 

drainage(afvoer).

Doorlatende 

verharding

I.p.v. verharding vergroenen. 

Kan met gras, struiken, 

bomen, etc. Zorgt voor 

infiltratie en minder hittestress.

Zandgrond 

(infiltratie), maar 

ook bij klei/veen 

positief effect.

Zandgrond 

(infiltratie), maar 

ook bij klei/veen 

positief effect.

Tegel eruit, 

groen erin
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W a t e r t o e t s  

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert 10% als norm voor watercompensatie 

ontwikkelingen waarbij sprake is van een toename van verharding tussen de 800 en 2.000 m2. Het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een compensatieberekening uitgevoerd en bij 

deze ontwikkeling kan een compensatiepercentage worden gehanteerd van 8%.  

 

 

Bestaande situatie Oppervlakte 

(m2) Totaal (m2) 

Verharding bestaand  1400   

Bestaande kavel (inclusief bijgebouw 25 m2) 473   

Bestaande bebouwing  tuincentrum 350   

Totaal verhard oppervlak   2223 

 

Nieuwe situatie Oppervlakte 

(m2) 

Percentage 

verharding Verhard op-

pervlak (m2) 

Bestaande kavel  946 50% 473 

Nieuwe kavels 2551 50% 1276 

Kavel recreatiewoningen (exclusief openbaar pad) 1107 50% 554 

Verharding nieuw 1490 100% 1490 

Verharding nieuw waterdoorlatend 578 50% 289 

Totaal 6660   4082 

 

Watercompensatie Oppervlakte 

(m2) 

Toename verhard oppervlak 1859 

Compensatie waterberging verhard oppervlak (8%) 150 

Nieuw water in plan  150 

Saldo  0 

 

C O N C L U S I E  

De toename van het verhard oppervlak in het stedenbouwkundig plan is 1.859 m2. Op basis van de 

compensatienorm van 8% voor verhard oppervlak moet in het plan minimaal 150m2 waterberging 

worden toegevoegd. In het plan is sprake van 150 m2 nieuw water. Het plan voldoet daarmee aan de 

norm.  
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1 Inleiding 

In opdracht van M.J. De Nijs en Zonen B.V. heeft Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek  

uitgevoerd met betrekking tot de locatie Het Vierkant aan de Westfriesedijk te Warmenhuizen (Schoorldam). 

In figuur 1.1 is de locatie weergegeven. 

 

 

Figuur 1.1:  Bedrijfssituatie en de bedrijfsactiviteiten (schematisch) 
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2 Het Vierkant 

2.1 Woningen 

Ten behoeve van het terrein vind in de omgevingen aanwezige woningen plaats. Er zijn 42 bungalows ten 

noorden van het terrein. Permanente bewoning is hier toegestaan volgens het bestemmingsplan.  

De bungalows dienen volgens de jurisprudentie dan ook beschouwd te worden als geluidgevoelig. Uiteinde-

lijk komen er 9 reguliere woningen bij ten zuiden van het terrein. In bijlage I is het modeloverzicht weergege-

ven van de woningen.  

 

2.2 Activiteiten 

Op Het Vierkant zijn een aantal emissierelevante activiteiten die worden uitgevoerd. De locatie van deze  

activiteiten zijn in figuur 2.1 weergegeven. De invoer van deze activiteiten in het model is in bijlage I weerge-

geven.  

 

A. Langs de erfgrens worden steigers en houten steigerdelen opgestapeld. Deze opstapeling is niet hoger dan tot de hoogte van 

de aan te brengen geluidwerend erfafscheiding (optashoogte: ca. 4 m1). Daarnaast wordt er ten noordwesten van het terrein 

de bakwagen gebruikt voor laden/lossen voor het verdelen van aangeleverde goederen. Er zijn geen sprake van significante 

piekgeluiden vanwege het feit dat deze materieel wordt neergezet. 

 

B. Op het milieueiland van het terrein wordt ijzer in containerbakken verzameld. Hierbij treden piekgeluiden op. 
 

C. Voormalige kantoorgebouw wordt omgebouwd tot reparatie- en onderhoudswerkplaats. Het gaat voornamelijk om klein mate-

rieel zoals steenzagen, tafelzagen, elektrakasten en een breed assortiment aan handgereedschap. Deze werkzaamheden 

worden niet voor 8.00 uur uitgevoerd. 

 

D. In het terrein is er sprake van een elektrische heftruck die voor aankomst en afvoer van regulier materieel uit bouwplaatsen 

zorgt. Ook heb je een elektrische heftruck aan de dijkzijde die verantwoordelijk is voor de aan- en afvoer van verlichtingsmas-

ten met een stapelhoogte van 2 stuks (in kubusvorm hoogte ca. 2 m1). 

 

E. Rijdende vrachtwagens binnen het terrein. Vrachtwagens vertrekken ’s nachts niet vanaf het terrein aan de Westfriesedijk. 

Chauffeurs van de vrachtwagens die overdag op het terrein komen zetten de motor af zodra de wagen op zijn plaats staat. En 

zij zetten de motor vlak voor vertrek pas weer aan. 

 

F. Er is maar één wasplaats op het terrein. Hier wordt de hogedrukreiniger gebruikt. De hogedrukreiniger wordt niet op een an-

der locatie gebruikt. 

 

G. Het aan- en afrijden van vrachtwagens ten behoeve van verkeeraantrekkende werking speelt ook een rol. Personenauto’s 

parkeren buiten het terrein. 
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Figuur 2.1: Schematische weergave van de bedrijfssituatie met de bijbehorende activiteiten 

 

2.3 Geluiduitstraling naar de omgeving 

Voor de beoordeling van de geluiduitstraling van de inrichting is uitgegaan van de eisen zoals weergegeven 

in Afdeling 2.8 ‘’Geluidhinder’’ van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

Deze eisen hebben betrekking op het immissieniveau ter plaatse van gevels van de nabijgelegen  

woningen en het geluidniveau in in- of aanpandige woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.  

Een overzicht van de desbetreffende waarden uit het eerder genoemde Besluit is in tabel 2.1 weergegeven. 

 

Tabel 2.1:  Eisen conform het Activiteitenbesluit milieubeheer 

Plaats Dagperiode 

(07:00-19:00 uur) 

Avondperiode 

(19:00-23:00 uur) 

Nachtperiode 

(23:00-07:00 uur) 

L
Ar,LT

 (gemiddeld) op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

L
Ar,LT

 (gemiddeld) in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax (pieken) op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax (pieken) in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 
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3 Geluidbronnen 

De activiteiten die plaatsvinden in en rondom het terrein zijn door het bouwbedrijf aangeleverd gegevens.  

De bronsterkten van deze activiteiten is in tabel 3.1 weergegeven. De bedrijfstijden zijn: dag (07:00 – 19:00), 

avond (19:00 – 23:00) en nacht (23:00 – 07:00). Aangezien ’s avonds en ‘s nachts geen activiteiten plaats-

vinden zijn alleen de activiteiten overdag weergegeven (tabel 3.1). 

 

Tabel 3.1:  Activiteiten die plaatsvinden binnen en rondom het terrein 

Element Aantal LWR dB(A) LAmax dB(A) 

A: Laden en lossen van steigers en 

houtensteigerdelen                  

4x (1 uur) 90 -- 

B: Schroot storten in containerbakken 

(piek) 

1x -- 128 

C: Afstralende open deur (m.b.t. werk-

zaamheden binnenniveau) 

2x (4 uur) 80 -- 

D: Elektrische Heftruck   voor aan-

komst en afvoer materieel uit bouw-

plaatsen               

Opslagritten:1x (100 ritten) 

Lantaarnopslag 1x (50 ritten) 

90 -- 

E: Vrachtwagen (15 km/h)  6x 104 -- 

F: Hoge druk reiniger bij wasplaats 1x (2 uur) 100 -- 

G: Aan en afrijden van vrachtwagens 

buiten het terrein (verkeeraantrekken-

de werking) 

12x  104 -- 
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4 Berekeningen  

4.1 Akoestisch model 

Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag- en nachtperiode bepaald.  

De berekeningen van het industrielawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu 

v.4.41. In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten: 

 Bodemfactor algemeen: 1,0 (akoestisch zachte bodem); 

 Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 0,0 (akoestisch harde bodem); 

 Sectoren met een zichthoek van 2 graden; 

 Meteorologische correcties: HMRI-II.8.; 

 Luchtdemping: standaard HMRI-II.8. 

 

Voor het vaststellen van de geluidsinvloed op de omgeving is het terreinsituatie gemoduleerd. Bijlage I geeft 

de modelsituatie en –invoergegevens weer. 
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5 Berekeningsresultaten  

5.1 Langtijdgemiddeld geluidniveau 

 

In bijlage II zijn de geluidbelastingen weergegeven van de bedrijfssituatie. Berekend is de invloed van de ac-

tiviteiten op de omliggende woningen. De situatie overdag geeft een geluidinvloed van ten hoogste 50 dB(A). 

In tabel 4.2 zijn de hoogste berekeningsresultaten per bron weergegeven.    

 

Tabel 5.1:  De berekeningsresultaten per bron voor de dag- en nachtsituatie 

Element LA,eq  in dB(A) LA,max in dB(A) 

A: Laden/Lossen van steigers en houten-

steigerdelen                  

47  

B: Schroot storten in container (piek)   82 

C: Afstralende deuropening (m.b.t. werk-

zaamheden binnenniveau) 

46  

D: Elektrische Heftruck   voor aankomst en 

afvoer materieel uit bouwplaatsen               

40  

E: Vrachtwagens (15 km/h)   33  

F: Hoge druk reiniger bij wasplaats 47  

G: Aan en afrijden van vrachtwagens (ver-

keeraantrekkende werking) 

45  

 

5.1.1 Maximale geluidniveaus 

Er treden tijdens de normale bedrijfssituatie piekniveaus op (bijlage III). Deze piekniveaus zijn het gevolg van 

het storten van schroot in een container (82 dB), zie tabel 5.1. 

 

5.1.2 Verkeeraantrekkende werking 

Buiten het terrein treden emissierelevante bronnen op (bijlage IV). De verkeersaantrekkende werking levert 

een geluidbelasting van ten hoogste 45 dB(A).  
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6 Toetsing 

Aan de te stellen geluidnorm van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld geluidniveau wordt in de dagperiode 

voldaan. In de avond- en nachtperiode worden geen activiteiten uitgevoerd. 

De verkeeraantrekkende werking die buiten het terrein optreedt valt binnen de geluidsnorm van 50 dB(A). 

 

Aan de te stellen geluidnorm van 70 dB(A) voor piekgeluiden gedurende de dagperiode wordt niet voldaan. 

De norm wordt met 12 dB(A) overschreden. 
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7 Maatregelen 

De overschrijding van de optredende piekniveaus kan worden teruggebracht. Afspraak wordt gemaakt dat  

ijzer zodanig wordt afgevoerd in lage containerbakken, dat er per definitie geen sprake is van significante 

piekgeluiden. Het ijzer wordt neergelegd in plaats van gegooid. Bijlage V geeft als borging de gedragsregels. 

De vrachtwagens zullen niet meer in de nachtperiode vetrekken. 

 

8 Samenvatting en conclusie 

 

In opdracht van M.J. De Nijs en Zonen B.V. heeft Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek  

uitgevoerd met betrekking tot de activiteiten op Het Vierkant, Westfriesedijk te Warmenhuizen.  

 

Langtijdgemiddeld geluidniveau 

De activiteiten die op de locatie plaatsvinden zijn door het bouwbedrijf opgegeven. Aangezien ’s avonds en 

’s nachts geen activiteiten plaatsvindt worden alleen de activiteiten overdag getoetst. De vrachtwagens  

zullen niet meer in de nachtperiode vetrekken. 

 

De activiteiten gedurende de dagperiode geven een geluidsinvloed van ten hoogste 50 dB(A) Aan de  

hieraan te stellen norm van 50 dB(A) wordt voldaan. Eveneens de verkeersaantrekkende werking buiten het 

terrein voldoet eveneens aan de norm van 50 dB(A). 

 

Maximale geluidniveaus 

De maximaal optredende piekniveaus bedragen 82 dB(A) gedurende de dagperiode. Aan de hieraan te stel-

len geluidnorm van 70 dB(A) wordt niet voldaan. Afgesproken wordt dat het afvoeren van ijzer in de contai-

nerbakken zodanig wordt uitgevoerd dat er geen sprake is van pieken. Het ijzer wordt in de containerbakken 

neergelegd en niet gegooid.   

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

 

 

 

ing. H. Spierenburg 

Senior adviseur 
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Modeloverzicht DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Industrielawaai - IL, [Westfriesedijk 33 Warmenhuizen - Bedrijfssituatie overdag: bungalow] , Geomilieu V4.41
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Gebouwen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 Bungalow     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 Bungalow     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 Bungalow     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Bungalow     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Terrein     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Bungalow     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 Bungalow     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 Bungalow     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 Bungalow     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 Te realiseren woningen    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Gebouwen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

39 Te realiseren woningen    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 Te realiseren woningen    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
41 Te realiseren woningen    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 Te realiseren woningen    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 Te realiseren woningen    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

44 Te realiseren woningen    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 Te realiseren woningen    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 Te realiseren woningen    12,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 Terrein     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 Terrein     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 Terrein     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 Te realiseren woningen     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 Terrein    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 Terrein     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 Bungalow     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 Bungalow     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 Bungalow     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 Bungalow     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 Bungalow     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 Bungalow     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 Kanaalweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 Kanaalweg    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61 Kanaalweg     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 Kanaalweg     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 Kanaalweg     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 Kanaalweg     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 Kanaalweg     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 Kanaalweg     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67 Kanaalweg     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
68 Kanaalweg     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

69 Kanaalweg     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70 Kanaalweg     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 Kanaalweg     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
72 Kanaalweg     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
73 Kanaalweg     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

74 Kanaalweg     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
75 Kanaalweg     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
76 Kanaalweg     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28-2-2019 13:39:39Geomilieu V4.41



Gebouwen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

77 Kanaalweg     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
78 Kanaalweg     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
79 Kanaalweg     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
80 Kanaalweg    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
81 Kanaalweg     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

82 Kanaalweg     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
83 Kanaalweg     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
84 Kanaalweg     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
85 Kanaalweg    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
86 Kanaalweg    10,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

87 Kanaalweg     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
88 Kanaalweg     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
89 Kanaalweg     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
90 Kanaalweg     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
91 Kanaalweg     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100 Westfriesedijk (Oosten)     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
101 Westfriesedijk (Oosten)     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102 Westfriesedijk (Oosten)     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
103 Westfriesedijk (Oosten)     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
104 Westfriesedijk (Oosten)     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

105 Westfriesedijk (Oosten)     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
106 Westfriesedijk (Oosten)     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
107 Westfriesedijk (Oosten)     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
108 Westfriesedijk (Oosten)     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
109 Westfriesedijk (Oosten)     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Geluidwerend scherm

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

Scherm Geluidwerend afscherming      3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

28-2-2019 13:41:27Geomilieu V4.41



Geluidwerend scherm

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

Scherm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bodem

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 1,00
02 1,00
03 1,00
04 1,00
05 1,00

06 1,00
07 1,00
08 1,00
09 1,00
10 1,00

11 1,00
12 1,00
13 1,00
14 1,00
15 1,00

16 1,00
17 1,00
18 1,00
19 1,00
20 1,00

21 1,00
22 1,00
23 1,00
24 1,00
25 1,00

26 1,00
27 1,00
28 1,00
29 1,00
30 1,00

31 1,00
32 1,00
33 1,00
34 1,00
35 1,00

36 1,00
37 1,00
38 1,00
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Bodem

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

39 1,00
40 1,00
41 1,00
42 1,00
43 1,00

44 1,00
45 1,00
46 1,00
47 1,00
48 1,00

49 1,00
50 1,00
51 1,00
52 1,00
53 1,00

54 1,00
55 1,00
33 1,00
57 1,00
58 1,00

59 1,00
60 1,00
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Bedrijfssituatie met betrekking tot beoordeling bungalows DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Industrielawaai - IL, [Westfriesedijk 33 Warmenhuizen - Bedrijfssituatie overdag: bungalow] , Geomilieu V4.41
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Bedrijfssituatie met betrekking tot beoordeling reguliere woningen 
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Ontvangerpunten bungalows

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

06      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
07      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
08      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Ontvangerpunten reguliere woningen

Model: Bedrijfssituatie overdag: reguliere woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

09      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
10      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
11      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
12      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
13      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

14      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
15      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
16      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
17      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
18      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

19      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
20      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Emissierelevante bronnen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125

Vrachtwage route      0,75      0,00 Relatief     6 -- --  34,92 -- --  15  10,00    0,00   79,10   87,80
Vrachtwage route      0,75      0,00 Relatief     6 -- --  34,85 -- --  15  10,00    0,00   79,10   87,80
Vrachtwage voor bakwagen      0,75      0,00 Relatief     2 -- --  39,57 -- --  15  10,00    0,00   79,10   87,80
E.Heftruck route      1,00      0,00 Relatief    50 -- --  28,65 -- --  15   5,00    0,00   45,00   53,00
E.heftruck route      1,00      0,00 Relatief   100 -- --  23,04 -- --  15  10,00 --   45,00   53,00

E.heftruck route      1,00      0,00 Relatief   100 -- --  23,05 -- --  15  10,00 --   45,00   53,00
Verkeer aantrekkende werking      0,75      0,00 Relatief    12 -- --  32,00 -- --  15  10,00    0,00   79,10   87,80
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Emissierelevante bronnen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

Vrachtwage   91,90   96,50  100,20   97,50   90,50   83,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Vrachtwage   91,90   96,50  100,20   97,50   90,50   83,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Vrachtwage   91,90   96,50  100,20   97,50   90,50   83,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
E.Heftruck   63,00   72,00   84,00   86,00   84,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
E.heftruck   63,00   72,00   84,00   86,00   84,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

E.heftruck   63,00   72,00   84,00   86,00   84,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Verkeer   91,90   96,50  100,20   97,50   90,50   83,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Emissierelevante bronnen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63

Laden/los Steigers     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --   45,00
Laden/los Bakwagenlocatie     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --   45,00
Hoge Druk Reiniger op wasplaats     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   25,00   56,30
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Emissierelevante bronnen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

Laden/los   53,00   63,00   72,00   84,00   86,00   84,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Laden/los   53,00   63,00   72,00   84,00   86,00   84,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Hoge Druk   70,70   80,00   91,10   93,90   93,40   92,50   91,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Emissierelevante bronnen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63 Lp 125

Opendeur Reparatie- en onderhoudswerkplaats      0,00      0,00 Relatief Ja 5 False  10,79 -- --   4,0   1,0   1,0   25,80   44,80   56,20
Opendeur Reparatie- en onderhoudswerkplaats      0,00      0,00 Relatief Ja 5 False  10,79 -- --   4,0   1,0   1,0   25,80   44,80   56,20
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Emissierelevante bronnen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

Opendeur   65,10   69,10   77,70   81,10   81,50   76,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Opendeur   65,10   69,10   77,70   81,10   81,50   76,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Emissierelevante bronnen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k

Opendeur    0,00   20,80   39,80   51,20   60,10   64,10   72,70   76,10   76,50   71,20   33,49   52,49   63,89   72,79   76,79   85,39   88,79   89,19
Opendeur    0,00   20,80   39,80   51,20   60,10   64,10   72,70   76,10   76,50   71,20   32,82   51,82   63,22   72,12   76,12   84,72   88,12   88,52
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Emissierelevante bronnen

Model: Bedrijfssituatie overdag: bungalow
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

Opendeur   83,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    5,00
Opendeur   83,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    5,00
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LAmax bedrijfssituatie: bungalow - container (piek) DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Industrielawaai - IL, [Westfriesedijk 33 Warmenhuizen - LAmax bedrijfssituatie overdag: bungalow - container (piek)] , Geomilieu V4.41
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LAmax bedrijfssituatie overdag: reguliere woningen - container (piek)
DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam
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Emissierelevante bron: container (piek)

Model: LAmax bedrijfssituatie overdag: bungalow - container (piek)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125

Container Piekniveau     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee Nee Nee   92,60  106,60  114,60
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Emissierelevante bron: container (piek)

Model: LAmax bedrijfssituatie overdag: bungalow - container (piek)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

Container  118,90  119,30  123,80  120,60  111,00   98,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Verkeeraantrekkende werking: bungalow DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam

Industrielawaai - IL, [Westfriesedijk 33 Warmenhuizen - Verkeersaantrekkende werking overdag - bungalow] , Geomilieu V4.41
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Verkeersaantrekkende werking overdag - reguliere woningen
DPA Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Amsterdam
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Verkeeraantrekkende werking (vrachtwagens)

Model: Verkeersaantrekkende werking overdag - reguliere woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63

verkeer aantrekkende werking (vrachtwagens)      0,75      0,00 Relatief    12 -- --  32,00 -- --  15  10,00    0,00   79,10

28-2-2019 14:10:17Geomilieu V4.41



Verkeeraantrekkende werking (vrachtwagens)

Model: Verkeersaantrekkende werking overdag - reguliere woningen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

verkeer   87,80   91,90   96,50  100,20   97,50   90,50   83,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28-2-2019 14:10:17Geomilieu V4.41



 

Het Vierkant; 05167-48962-02 
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Bijlage II Berekeningsresultaten (bungalows en reguliere woningen 
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Bijlage III Berekeningsresultaten LAmax container 



Berekeningsresultaten: bungalow LAmax (container)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax bedrijfssituatie overdag: bungalow - container (piek)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Container

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A 1,50 79,2 -- --
02_A 1,50 79,5 -- --
03_A 1,50 75,5 -- --
04_A 1,50 75,4 -- --
05_A 1,50 76,0 -- --

06_A 1,50 76,3 -- --
07_A 1,50 80,9 -- --
08_A 1,50 74,7 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2019 14:28:36Geomilieu V4.41



Berekeningsresultaten: reguliere woningen LAmax (container)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax bedrijfssituatie overdag: reguliere woningen - container (piek)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Container

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

09_A 1,50 81,1 -- --
10_A 1,50 69,1 -- --
11_A 1,50 66,4 -- --
12_A 1,50 71,8 -- --
13_A 1,50 73,6 -- --

14_A 1,50 65,5 -- --
15_A 1,50 64,0 -- --
16_A 1,50 65,3 -- --
17_A 1,50 70,7 -- --
18_A 1,50 81,9 -- --

19_A 1,50 62,1 -- --
20_A 1,50 64,5 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2019 14:29:50Geomilieu V4.41
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Bijlage IV Berekeningsresultaten verkeersaantrekkende werking (vrachtwagens) 
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Bijlage V Gedragsregels Schoorldam 



   
 
 

  1/1 

GEDRAGSREGELS  
 

GEBRUIK TERREIN 
  

WESTFRIESEDIJK 33 IN SCHOORLDAM 
 
 
Ter voorkoming en vermindering van overlast voor de omwonenden van het terrein aan de 
Westfriesedijk 33 heeft Bouwbedrijf M.J. de Nijs de onderstaande gedragsregels vastgesteld. Deze 
moeten zowel door het eigen personeel als door medewerkers van onderaannemers en leveranciers 
in acht genomen worden. Vanuit de directie zal op de naleving van deze regels worden toegezien. 
 
 

1. Werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 uur en 17.00 uur. Buiten deze tijden worden er op 
het terrein geen werkzaamheden uitgevoerd. 
 
 

2. Vrachtwagens vertrekken ’s morgens vanaf het terrein aan de Oudewal in Warmenhuizen en 
niet vanaf het terrein aan de Westfriesedijk. 
  
 

3. Chauffeurs van de vrachtwagens die overdag op het terrein komen zetten de motor af zodra 
de wagen op zijn plaats staat. En zij zetten de motor vlak voor vertrek pas weer aan.  
 
 

4. Tenzij sprake is van een noodsituaties geldt op het terrein een claxonverbod. Bij de ingang zal 
een verbodsbord worden aangebracht. 
 
 

5. Werknemers van De Nijs en / of onderaannemers en leveranciers onthouden zich van 
schreeuwen en roepen op het terrein. Gesprekken worden op normale toon en op een 
normaal volume, zonder stemverheffing, gevoerd. 
 
 

6. Geen radio’s op het terrein.  
 
 

7. Materieel wordt langs de erfgrens niet hoger opgestapeld dan tot de hoogte van de aan te 
brengen geluidwerende erfafscheiding. 
 
 

8. Werkzaamheden die extra lawaai veroorzaken, zoals het gebruik van de afkortzaag, worden 
niet voor 8.00 uur uitgevoerd en vinden plaats  in de aanwezige loodsruimten : maximaal 55 
dB op de erfgrens.  
 
 

9. Oud ijzer wordt uitsluitend afgevoerd in lage containerbakken met een inhoud van maximaal 
10m3. Het ijzer wordt niet in de bak gegooid maar gelegd.  
 
 

10. De deur van de werkplaats wordt voorzien van een dranger.  
 

 
Ten behoeve van de omwonenden treedt Nic van Rij namens De Nijs op als contactpersoon. Hij is 
bereikbaar op telefoonnummer 0226 397000.  
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Nota inspraak en overleg – Bestemmingsplan Locatie de Nijs, Schoorldam 

 

A. Inleiding 

 

INSPRAAK EN OVERLEG 

Het voorontwerpbestemmingsplan is op 13 december 2018 voor reactie aan de overlegpartners van de 

gemeente Schagen toegestuurd. Tot 15 januari 2019 zijn zij in de gelegenheid gesteld om te reageren op het 

voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan op een 

buurtinformatieavond aan de omgeving gepresenteerd.  

 

REACTIES 

Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn twee vooroverlegreacties en zeven reacties van omwonenden 

ingekomen.  

 

LEESWIJZER 

In het hiernavolgende zijn de twee vooroverlegreacties en de zeven inspraakreacties samengevat en van 

een gemeentelijke beantwoording voorzien. 

 

B. Overlegreacties 

 

1.  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 

1.  Adviezen waterhuishouding 

Op 17 oktober 2018 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een advies 

afgegeven over het plan in het kader van de watertoets. De opmerkingen betreffende de 

waterveiligheid/waterkering zijn hierin niet verwerkt. Verzocht wordt deze opmerkingen alsnog in 

het bestemmingsplan te verwerken. 

 

BEANTWOORDING 

Ad. 1 Op 17 oktober 2018 is inderdaad een advies van het Hoogheemraadschap met betrekking 

tot het planvoornemen afgegeven. In het bestemmingsplan zijn de adviezen met betrekking tot de 

waterveiligheid/waterkering per abuis niet opgenomen. Dit wordt in het ontwerpbestemmingsplan 

als nog gedaan. Daarnaast gaat initiatiefnemer in overleg met het waterschap over de locatie van 

watercompensatie in relatie tot de regionale waterkering. 

 

CONCLUSIE 

Het bestemmingsplan wordt naar aanleiding van de ingekomen reactie aangepast.  

 

2.  Waterleidingbedrijf PWN 

 

 1.  Aanwezige leidingen 

Verzocht wordt om de voorwaarden in acht nemen met betrekking tot de aanwezige leidingen in 

het plangebied. Verzocht wordt voldoende ruimte in de openbare grond voor het ondergronds 

verkeer beschikbaar te stellen. Deze ruimte dient vrij te zijn van opstallen, bomen en stekelige 



beplanting. Verharding mag alleen ‘open’ aangelegd worden. Indiener verzoekt betrokken te blijven 

bij de ontwikkelingen. 

 

2.  Bluswatervoorzieningen 

het PWN-distributienet ten behoeve van de nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. In 

overleg met de brandweer wordt bestudeerd waar in het plangebied bluswatervoorzieningen 

kunnen worden ingepast. In de gevallen dat deze niet in het plangebied gevonden kunnen worden 

zal gekeken worden naar alternatieven. Verzocht wordt om in een vroeg stadium deze alternatieven 

te onderzoeken en te ontwikkelen zodat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 

 

3.  Voorzieningen in nieuwbouwgebieden 

Aandacht wordt gevraagd voor het standaarddocument VANN voor het aanleggen van 

voorzieningen in nieuwbouwgebied.  

 

4.  Vervuilde gronden 

Aandacht wordt gevraagd voor de mogelijk aanwezige vervuilde gronden. De in het plan gelegen 

gronden mogen geen gevaarlijke stoffen bevatten die na de leidingaanleg in het drinkwater kunnen 

komen.  

 

BEANTWOORDING 

Ad 1.  In de in het plangebied aanwezige leidingstroken zijn voorzien van een passende 

bestemming waarmee bebouwing in de directe nabijheid van de leidingen niet is toegestaan. Voor 

het vrijhouden van de leidingstroken van beplanting wordt in de betreffende koopovereenkomsten 

een clausule opgenomen.  

 

Ad 2.  In de planontwikkeling zijn voldoende financiële middelen opgenomen die in mogelijke 

bluswatervoorzieningen kunnen voorzien. 

 

Ad 3.  Ter kennisgeving aangenomen 

 

Ad 4.  In het plangebied is bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat in de 

gronden van het plangebied geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.  

 

CONCLUSIE 

De ingekomen reactie leidt niet tot aanpassingen van het bestemmingsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.   Inspraakreacties 

 

1.  Indiener 1 

  

 1. Bebouwingsdichtheid  

Indiener maakt zich zorgen om de bebouwingsdichtheid van het gebied. Indiener vermoedt dat het 

bestemmingsplan aanleiding geeft tot het op een later moment uitbreiden van de bedrijvigheid. 

Indiener verzoekt om de agrarische gronden vrij te houden van bebouwing. 

  

 BEANTWOORDING 

In het concept bestemmingsplan behoorden de gronden van de bedrijvigheid tot het plangebied. In 

het ontwerp bestemmingsplan zijn deze gronden uit het plangebied gehaald. De ontwikkelingen 

aangaande de bedrijvigheid volgen een aparte procedure. Ook de groenstrook langs het water valt 

buiten het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan brengt geen wijzigingen aan in het gebied 

grenzend aan het recreatiegebied de Rekere maar maakt alleen (recreatie) woningen aan de 

zuidzijde van het perceel mogelijk. 

   

CONCLUSIE 

Ingekomen reactie leidt niet tot aanpassingen van het bestemmingsplan 

 

2.  Indiener 2 

  

1.  Doelgroep 

Indiener vraagt zich af wie de doelgroep is van de beoogde woningen. 

 

2.  Planvoornemen 

Indiener spreekt zich positief uit over de voorgenomen ontwikkeling en had het geen probleem 

gevonden als meer woningen op de locatie worden ontwikkeld.  

 

3.  Groen 

Indiener verzoekt om het plangebied zo groen mogelijk in te richten. Het groen heeft een positieve 

uitwerking op het uitzicht maar ook op de geluiddempende werking van het geluid van de 

Kanaalweg.  

 

4.  Fietsdoorgang 

Indiener spreekt zich positief uit over de ontwikkeling van een fietsdoorgang richting het nieuw te 

ontwikkelen terrein. 

 

5.  Speelruimte 

Indiener verzoekt om een speelgelegenheid in het plangebied. Het pleintje biedt hiervoor een 

geschikte plaats met beschutting en veiligheid. 

 

BEANTWOORDING 



Ad 1.  Initiatiefnemer is voornemens huisvesting te gaan bieden aan zogenaamde expats (in de 

regio werkende buitenlanders) of andere huurders met een middellang huurverband.   

 

Ad 2.  Gemeente heeft inderdaad het aantal woningen op deze locatie begrensd tot 9 woningen. 

 

Ad 3.  De initiatiefnemer zal zich houden aan de Groene Kaart van de gemeente Schagen. Het 

kappen van bomen wordt tot het hoogstnoodzakelijk beperkt. De aanwezige 

groenstructuur blijft dan ook grotendeels behouden. Daarnaast blijven de nieuwe 

verkeersstromen van het voornemen beperkt, een verhoging van de geluidsoverlast van de 

wegen vindt dan ook niet plaats. 

 

Ad 4.  Ter kennisgeving aangenomen. 

 

Ad 5.  De aangegeven suggestie voor het realiseren van een speelgelegenheid in het plangebied 

wordt doorgegeven aan de initiatiefnemer.  

 

CONCLUSIE 

De ingekomen recreatie heeft niet geleid tot het aanpassen van het bestemmingsplan. 

 

3.  Indiener 3 

 

 1.  Recreatiewoningen 

Indiener maakt zich zorgen over de voorgenomen ontwikkeling tot recreatiewoningen en is bang 

dat deze tot overlast zullen leiden. 

 

 BEANTWOORDING 

Ad 1. De ontwikkeling bestaat uit zowel recreatiewoningen als permanente woningen. De 

recreatiewoningen worden beheerd door één van de bewoners van de aanwezige 

woningen. Vanwege de kleinschaligheid en controle is overlast dan ook niet te verwachten.  

 

CONCLUSIE 

De ingekomen reactie heeft niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

4.  Indiener 4 

 

 1.  Groen 

Indiener verzoekt om het plangebied zo groen mogelijk in te richten en de grote bomen te 

behouden. 

 

2.  Fundering 

Indiener verzoekt om de Sluisweg en Westfriesedijk mee te nemen in het trillingenonderzoek met 

betrekking tot de funderingsactiviteiten. Indiener adviseert gebruikt te maken van ingedraaide 

funderingspalen om trillingen en verzakkingen te voorkomen.  

 



3.  Akoestisch rapport 

Indiener spreekt zich kritisch uit over het akoestisch rapport. In de rapportage is genoemd dat de 

ontwikkeling te kleinschalig is om het verhardingstype van de nabijgelegen wegen aan te passen 

zodat geluidseffecten worden gereduceerd. Indiener is van mening dat de ontwikkeling niet op 

zichzelf staat maar dat nabijgelegen woningen ook mee kunnen profiteren van het aanpassen van 

het verhardingstype. Indiener verzoekt de gemeente in het uit te voeren van het noodzakelijke 

onderhoud deze aanpassingen in verharding mee te nemen.    

 

4.  Planvoornemen 

Indiener spreekt zich positief uit over de ontwikkeling van het voornemen ten opzichte van 

voorgaande versies.  

 

 

BEANTWOORDING  

Ad 1.  De initiatiefnemer zal zich houden aan de Groene Kaart van de gemeente Schagen. Het 

kappen van bomen wordt tot het hoogstnoodzakelijk beperkt. De aanwezige 

groenstructuur blijft dan ook grotendeels behouden.    

 

Ad 2. Onderdeel van de planontwikkeling is het uitvoeren van een trillingenonderzoek om 

schade aan gebouwen in de directe omgeving te voorkomen. Waar nodig kan dit leiden tot 

geadviseerde maatregelen.  

 

Ad 3.  Gezien de korte afstand tot de brug, de snelheid van het verkeer en de open omgeving 

verwachten wij niet dat ander asfalt veel geluidsreductie zal opleveren. Het betreffende 

wegvak is in eigendom en beheer bij de provincie. De gemeente neemt dit punt mee in het 

reguliere overleg met de provincie. 

 

 Ad 4.  Reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

 CONCLUSIE 

 De ingekomen reactie heeft niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan.  

 

5.  Indiener 5.  

 

1.  Planvoornemen 

 Indiener verzoekt om verduidelijking van het planvoornemen 

 

 BEANTWOORDING 

Ad 1. Het planvoornemen bestaat uit de ontwikkeling van zes nieuwe woningen en drie 

recreatiewoningen. De nokhoogte van de woningen bedraagt maximaal 9 m, die van de 

recreatiewoningen bedraagt maximaal 6,5 m. Daarnaast is in de regels opgenomen dat de 

oppervlakte van een hoofdgebouw niet meer dan 275 m2 bedraagt waarbij de afstand tot 

de zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 15% van de kavelbreedte met een minimum 

va 4 m bedraagt. De naastgelegen bedrijvigheid valt buiten de regelingen van het in 



ontwikkeling zijnde bestemmingsplan. De ontwikkelingen van deze bedrijvigheid gaan via 

een aparte procedure, waarin in die procedure een uiteenzetting wordt gegeven van de 

verkeersbewegingen. Met ontwikkeling van de woningen blijven de verkeersbewegingen 

beperkt tot personenauto’s.  

 

CONCLUSIE 

De ingekomen reactie heeft niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

6.  Indiener 6. 

 

 1.  Erfafscheiding 

Indiener vraagt of het mogelijk is om op zijn/haar erfgrens beplanting dan wel een schutting van 

1.80 m – 2.0 m hoog te plaatsen. Daarnaast spreekt hij/zij zich positief uit over de planontwikkeling. 

 

BEANTWOORDING 

Ad 1. Vergunningvrij is het mogelijk om achter de voorgevel erfafscheiding van 2 m hoog te 

plaatsen. Voor de voorgevel bedraagt dit 1 m hoogte.  

 

CONCLUSIE 

De ingekomen reactie heeft niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

7.  Indiener 7. 

 

 1.  Erfafscheiding 

Indiener vraagt naar de beoogde erfafscheiding van het bedrijfsperceel. Wat is de vormgeving van 

deze erfafscheiding? Waar wordt de erfafscheiding geplaatst? En wat gebeurt er met het eigendom 

van de betreffende gronden? 

 

 BEANTWOORDING 

Ad 1. Ten opzichte van het concept bestemmingsplan is de begrenzing van het 

ontwerpbestemmingsplan aangepast. De gronden aan de noordzijde, met de 

bedrijfsbestemming, behoren niet langer tot het bestemmingsplan. De ontwikkeling 

daarvan volgt een aparte procedure. Het nu in voorbereiding zijnde bestemmingsplan zegt 

dan ook niets over de erfafscheiding van de bedrijfspercelen.  Over de beoogde 

erfafscheiding wordt te zijner tijd gecommuniceerd met omwonenden.  

  

CONCLUSIE 

De ingekomen reactie heeft niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan.  

 

C. Conclusie 

De ingekomen overlegreactie van het Hoogheemraadschap heeft geleid tot aanpassingen van het 

bestemmingsplan. De overige overlegreactie en de inspraakreacties zijn voor kennisgeving 

aangenomen en hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Locatie De Nijs, Schoorldam met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPLHGDENIJS-VA01 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen;

1.3  aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 

in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  archeologisch deskundige:

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 

Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen;

1.7  archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd 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 

bewoningssporen 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  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan 

wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;
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1.11  bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.12  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bestemd voor (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het 

gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

1.13  beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde 

voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden 

gehouden;

1.14  beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis:

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, genoemd in bijlage 1, dan wel een naar de aard 

of invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een woonhuis 

wordt uitgeoefend op een zodanige wijze dat:

a. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt;

b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in 

overeenstemming is, waarbij:

het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;

het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners 

van de woning;

het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca;

er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;

1.15  bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een 

bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010)/omgevingsvergunning 

(ná 1 oktober 2010); 

1.16  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18  bijgebouw:

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en 

niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

1.19  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

1.20  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
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1.21  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.22  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.23  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.24  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de 

plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of 

indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.25  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;

1.26  geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 

een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

1.27  hoofdgebouw:

het gebouw dat, gelet op de omvang en de architectonische verschijning als de 

belangrijkste bouwmassa op het bouwperceel kan worden onderscheiden;

1.28  kantoor:

gebouw ten behoeve van het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet 

of slechts in geringe mate rechtstreeks te woord wordt gestaan of geholpen;

1.29  kantoor c.q. expositieruimte:

een ruimte ten behoeve van het bedrijfsmatige verlenen van diensten waarbij het publiek in 

geringe mate rechtstreeks te woord kan worden gestaan of geholpen en waarbij de ruimte 

tevens kan worden gebruikt voor de tentoonstelling van kunst en daarmee gelijk te stellen 

objecten;

1.30  kampeermiddel:

een mobiel en/of demontabel kampeermiddel en/of vast kampeermiddel dan wel enig 

ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, een 

en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn 

bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf;

1.31  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde 

voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;
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1.32  maatvoeringsvlak:

een als zodanig aangegeven vlak ter plaatse van de aanduiding “maatvoeringsvlak” ten 

behoeve van het indelen van een bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op een 

verschil in maatvoering;

1.33  overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk 

met wanden is omsloten;

1.34  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);

1.35  recreatiewoning:

een gebouw dat periodiek dient als verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders 

hebben;

1.36  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 

grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 

aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten;

1.37  seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval 

verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 

prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.38  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 

hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.39  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of, indien het een gebouw betreft met 

meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter 

plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;
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1.40  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden.

Waar in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de 

wettelijke regelingen, zoals die luidden op het moment van het ter inzage leggen van het 

ontwerp van dit plan.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of het hart 

van de scheidsmuren en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  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;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet 

meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. bebossing en beplanting;

c. speelvoorzieningen;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f. waterlopen en -partijen;

en mede bestemd voor:

g. waterberging in de vorm van maximaal 150 m2 oppervlaktewater, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van water - waterberging'.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag 

bedragen dan 3 m.

3.3  Specifieke gebruikregels

Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

het gebruik van de gronden en bouwwerken indien niet is voorzien in de aanleg en 

instandhouding van waterberging met een totale oppervlakte van ten minste 150 m2, 

op de locaties zoals weergegeven op het inrichtingsplan in Bijlage 2 van de regels.
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Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden en het doorgaand 

verkeer;

b. parkeervoorzieningen en fietsenstallingen;

c. openbare nutsvoorzieningen;

d. groenvoorzieningen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met dien verstande dat:

f. in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals 

bermbeplanting, bruggen, voorzieningen voor voetgangers en fietsers, bushaltes e.d. zijn 

begrepen;

g. de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een 

ingrijpende wijziging van het profiel voorziet (waarbij in ieder geval het bestaande 

aantal rijstroken mag niet toenemen);

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer 

bedragen dan 3 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van 

de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik van gronden als evenemententerrein.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1  Houden van evenementen

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 voor het 

houden van evenementen.

4.4.2  Omgevingsvergunningverlening

Een omgevingsvergunning als bedoeld onder lid 4.4.1 kan uitsluitend worden verleend 

indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
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a. de sociale veiligheid;

b. de verkeersveiligheid;

c. de woonsituatie.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

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

b. op de gronden ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning", uitsluitend 

recreatiewoningen;

met de daarbij behorende:

c. groenvoorzieningen;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

g. waterlopen en -partijen.

5.2  Bouwregels

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

1. het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan het 

bestaande aantal, dan wel het ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal 

wooneenheden’ aangegeven aantal;

2. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 275 m², dan 

wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;

3. de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 

15 m;

4. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 m en 9 

m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen;

5. de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30°, dan wel ten minste het 

bestaande aantal graden indien dit minder is;

6. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 15% van 

de kavelbreedte, met dien verstande dat de minimale afstand niet minder mag 

bedragen dan 4 m, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is;

7. de afstand van een hoofdgebouw tot de bestemmingsgrens mag niet minder 

bedragen dan 4 m.

b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

hoofdgebouwen als bedoeld in lid 5.2 onder a gelden de volgende regels:

1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 4 m 

achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 

hoofdgebouw te worden gebouwd;

2. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van het hoofdgebouw, 

mag niet meer bedragen dan 300 m² dan wel de bestaande oppervlakte indien 

deze meer bedraagt, met dien verstande dat:

het bebouwingspercentage op een bouwperceel niet meer dan 50% van de 

oppervlakte van het bouwperceel mag bedragen;

de totale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen niet meer mag 

bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw;

3. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 35 

m, dan wel de bestaande afstand indien deze meer bedragen;

4. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 

m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen.
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c. Voor het bouwen van recreatiewoningen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden 

de volgende regels:

1. het aantal recreatiewoningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 

het ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal recreatiewooneenheden’ 

aangegeven aantal;

2. de goot- en bouwhoogte van recreatiewoningen mogen niet meer bedragen dan 

respectievelijk 5,5 m en 6,5 m;

3. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4,5 m;

4. de oppervlakte per recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 60 m², inclusief 

aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen;

5. de oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 7 m²;

6. de dakhelling van recreatiewoningen en bijgebouwen mag niet minder bedragen 

dan 30°, behoudens de dakhelling van aan- en uitbouwen en aangebouwde 

bijgebouwen.

d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat: 

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer 

mag bedragen dan 3 m.

e. Het bouwen van gebouwen mag alleen plaatsvinden indien is voorzien in de aanleg en 

instandhouding van waterberging met een totale oppervlakte van ten minste 150 m2 op 

de locaties zoals weergegeven op het inrichtingsplan in Bijlage 2 van de regels.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 5.2, sub a, onder 4 voor een hogere goothoogte, met dien verstande dat de 

goothoogte niet meer dan 6,5 m mag bedragen;

b. lid 5.2, sub a, onder 5, voor een dakhelling van minder dan 30o, met dien verstande dat 

niet het gehele dak plat mag worden afgedekt;

De genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het landschaps- en bebouwingsbeeld;

de milieusituatie;

het uitzicht van woningen;

de verkeersveiligheid.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken indien niet is voorzien in de aanleg en 

instandhouding van waterberging met een totale oppervlakte van ten minste 150 m2, 

op de locaties zoals weergegeven op het inrichtingsplan in Bijlage 2 van de regels; 

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de woonfunctie voor 

zelfstandige bewoning;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit aan huis, zodanig dat de beroeps c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer 

bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de 

aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat deze oppervlakte 

niet meer bedraagt dan 50 m²;

d. het gebruik van gronden, bouwwerken en vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van 
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inpandige stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van 

goederen en/of materialen van derden;

e. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatie, met uitzondering van 

de recreatiewoningen op gronden ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning".
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Artikel 6  Leiding - Riool

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden 

aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor een ondergrondse rioolleiding, met een 

met belemmerde strook ter breedte van 10 m aan weerszijden van de hartlijn van de 

rioolpersleiding ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding - riool’.

6.2  Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in de voor 

‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve 

van een ondergrondse rioolleiding.

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte 

niet meer dan 3 m mag bedragen.

6.3  Afwijken van de bouwregels

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

doelmatig functioneren van de desbetreffende leiding, bij een omgevingsvergunning 

afwijken van:

a. het bepaalde in lid 6.2 sub a en sub b en toestaan dat de in de andere bestemming 

genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de 

betreffende leidingbeheerder;

b. het bepaalde in lid 6.2 sub a en sub c en toestaan dat de in de andere bestemming 

genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies 

wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

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

a. Het is verboden op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning, de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of 

werkzaamheden uit te voeren:

het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, 

waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting;

het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van 

rioleringen, kabels drainage en leidingen, met uitzondering van 

hoofdaardgastransportleidingen) anders dan normaal spit- en ploegwerk;

het indrijven van voorwerpen in de bodem;

diepploegen;

het aanbrengen van gesloten verhardingen;

het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van 

bestaande waterlopen;

het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair.

b. De sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, en 
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werkzaamheden die:

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van  inwerkingtreding van het plan;

3. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning.

c. De sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend nadat vooraf advies is 

ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel 7  Leiding - Water

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden 

aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor een ondergrondse waterleiding, met 

een met belemmerde strook ter breedte van 3 m aan weerszijden van de hartlijn van de 

waterleiding ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding – water’.

7.2  Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in de voor 

‘Leiding - Water’ aangewezen gronden niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve 

van een ondergrondse waterleiding.

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte 

niet meer dan 3 m mag bedragen.

7.3  Afwijken van de bouwregels

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

doelmatig functioneren van de desbetreffende leiding, bij een omgevingsvergunning 

afwijken van:

a. het bepaalde in lid 7.2 sub a en sub b en toestaan dat de in de andere bestemming 

genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de 

betreffende leidingbeheerder;

b. het bepaalde in lid 7.2 sub a en sub c en toestaan dat de in de andere bestemming 

genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies 

wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

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

a. Het is verboden op of in de in lid 7.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning, de volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of 

werkzaamheden uit te voeren:

het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, 

waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting;

het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van 

rioleringen, kabels drainage en leidingen, met uitzondering van 

hoofdaardgastransportleidingen) anders dan normaal spit- en ploegwerk;

het indrijven van voorwerpen in de bodem;

diepploegen;

het aanbrengen van gesloten verhardingen;

het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van 

bestaande waterlopen;

het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair.

b. De sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, en 
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werkzaamheden die:

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

3. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning.

c. De sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend nadat vooraf advies is 

ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 1

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 1’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de 

grond aanwezige archeologische waarden.

8.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd.

8.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2, mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg;

d. alvorens omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag deskundig 

advies op het gebied van archeologie is gevraagd.

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

8.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en), een 

omgevingsvergunning vereist:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het rooien of vellen van houtopstanden;

c. de aanleg van verhardingen;

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;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden;

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.
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8.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in sublid 8.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 

vervangen van drainagewerken;

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;

c. plaatsvinden in of op gronden waar uit archeologisch onderzoek, uitgevoerd door een 

deskundige op het gebied van archeologie, is gebleken dat er geen archeologische 

waarden aanwezig zijn.

8.4.3   Voorwaarden

De in sublid 8.4.1 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 

archeologische 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.

8.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie 1’ 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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Artikel 9  Waarde - Archeologie 2

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de 

grond aanwezige archeologische waarden.

9.2  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 100 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 100 m² wordt uitgebreid, maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m onder het 

maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 100 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 100 m², maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld.

9.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 9.2, mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg;

d. alvorens omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag deskundig 

advies op het gebied van archeologie is gevraagd.

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

9.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en), een 

omgevingsvergunning vereist:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het rooien of vellen van houtopstanden;

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 100 m²;

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
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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 0,35 m;

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,35 m;

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.

9.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in lid 9.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

a. welke het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 

vervangen 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 100 m² 

plaatsvinden dan wel waar grondroerende werken en/of werkzaamheden plaatsvinden 

groter dan 100 m² maar niet dieper dan 0,35 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 waarden aanwezig zijn.

9.4.3  Voorwaarden

De in lid 9.4.1 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 

archeologische 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.

9.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie 2’ 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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Artikel 10  Waarde - Archeologie 3

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde – Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de 

grond aanwezige archeologische waarden.

10.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het 

maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m², maar waarbij geen 

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

10.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 22.2, mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel;

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord:

d. 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;

e. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg;

f. alvorens omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag deskundig 

advies op het gebied van archeologie is gevraagd.

10.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden

10.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 

bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemming(en), een 

omgevingsvergunning vereist:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;

b. het rooien of vellen van houtopstanden;

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m²;

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
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1. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage;

e. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m

f. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m;

g. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.

10.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in lid 22.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

a. welke het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 

vervangen van drainagewerken;

b. welke reeds in uitvoering zijn ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;

c. welke plaats vinden in of op gronden ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’;

d. waarbij geen grondroerende werken en/of werkzaamheden groter dan 500 m² 

plaatsvinden dan wel waar grondroerende werken en/of werkzaamheden plaatsvinden 

groter dan 500 m² maar niet dieper dan 0,50 m onder het bestaande maaiveld;

e. 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 waarden aanwezig zijn.

10.4.3  Voorwaarden

De in lid 22.4.1 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 

archeologische 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.

10.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde – 

Archeologie 3’ 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 11  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 12  Algemene aanduidingsregels

12.1  Vrijwaringszone - dijk

12.1.1  Aanduidingsomschrijving

De voor 'Vrijwaringszone - dijk' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de 

bescherming van het doelmatig en veilig functioneren van de waterkering.

12.1.2  Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mogen op of in 

deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd, anders dan ten behoeve van deze gebiedsaanduiding.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze 

aanvullende bestemming, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer te water, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

12.1.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.1.2 sub b  

in die zin dat in de daar voorkomende bestemmingen genoemde gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

a. vooraf advies wordt ingewonnen van het waterschap;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming, ophoging, verbreding 

en verbetering van het doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen 

waterkering.

12.1.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 

'vrijwaringszone - dijk' ter plaatse wordt verwijderd, mits:

het definitieve tracé van de reserveringszone is vastgesteld en de algemene 

aanduidingsregel aan dit tracé wordt aangepast.
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Artikel 13  Algemene bouwregels

13.1  Parkeerregeling

13.1.1  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een bouwwerk wordt slechts verleend 

indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij 

het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is 

van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in de 

'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode. Aan de omgevingsvergunning wordt de voorwaarde 

verbonden dat de te realiseren parkeerplaatsen, na realisatie in stand moeten worden 

gehouden.

13.1.2  Afwijkingsbevoegdheid parkeervoorzieningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid  

13.1.1  indien:

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 

b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 

c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 

plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
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Artikel 14  Algemene gebruiksregels

14.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt 

van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik als opslag-, stort- of bewaarplaats al dan niet ter verkoop van onbruikbare 

of althans aan hun oorspronkelijke functie onttrokken voorwerpen en materialen, 

behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 

gericht beheer van de gronden, dan wel past binnen de toegelaten bedrijfsvoering;

b. het plaatsen en/of het gebruik van stacaravans en zeecontainers;

c. het gebruiken dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de 

parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van artikel 13.1 en/of artikel 

14.2 niet in stand wordt gelaten. 

14.2  Parkeerregeling

14.2.1  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende 

parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, 

wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

14.2.2  Afwijkingsbevoegdheid parkeervoorzieningen

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

14.2.1  indien: 

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 

b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 

c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd; 

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 

plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 
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Artikel 15  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 

percentages (met uitzondering van oppervlakte van gebouwen, bebouwing en 

bestemmingsvlakken) tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en 

percentages;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen en rotondes 

of de aansluiting van wegen onderling of het beloop van vaarwegen in geringe mate 

wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding 

geeft;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een 

hoogte van ten hoogste 15 m;

e. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten ten behoeve van 

telecommunicatiedoeleinden 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 

vervoer, 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 

verleend, 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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Artikel 16  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming wijzigen:

a. ten behoeve van een transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, rioolgemaal 

en naar de aard daarmee gelijk te stellen en bouwwerken van openbaar nut mogen 

worden gebouwd tot een maximum inhoud van 400 m³ en een maximum bouwhoogte 

van 4 m;

b. in die zin dat de in het bestemmingsplan opgenomen verwijzingen naar wetten, 

verordeningen, circulaires, publicaties, instanties en dergelijke wordt geactualiseerd; de 

wijziging wordt uitsluitend toegepast indien het handhaven van de in de regels 

opgenomen redactie tot onduidelijkheden en/of onjuistheden leidt; een eventueel bij de 

actualisering op te nemen verwijzing naar de aangepaste wetten, verordeningen, 

circulaires, publicaties en instanties wordt alleen opgenomen indien deze aanpassingen 

geen inhoudelijke beleidswijzigingen betreffen.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 17  Overgangsrecht

17.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 

geschiedt binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve 

van het afwijken van het bepaalde in sub a voor het vergroten van de inhoud van een 

bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.

c. Het bepaalde in sub 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 overgangsbepalingen 

van dat plan.

17.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van het 

inwerkingtreding van dit plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder 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 onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 

daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. 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 18  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan Locatie De Nijs, Schoorldam”.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Lijst met beroeps- of bedrijfsactiviteiten
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B E RO E P S -  E N  B E D R I JF S A C T I V I TE I TE N  A A N  HU I S   

 

Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder:  

individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of be-

wegingsleer, voedingsleer, lichaamsverzorging, mondhygiëne, tandheelkunde, 

logopedie, dierenarts, alternatieve geneeswijzen enzovoort.  

  

Stoffeerderijbedrijven, waaronder:  

(maat)kledingmakerij, kledingverstelbedrijf, meubelstoffeerderij, woningstof-

feerderij, waarbij detailhandel in stoffen en stofferingen in ieder geval is uit-

gesloten. 

  

Kantoorfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals:  

schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook voor 

bijvoorbeeld een detail- of groothandelsbedrijf of een aannemersbedrijf. 

  

Reparatiebedrijfjes, waaronder:  

schoen-/lederwarenreparatiebedrijf, uurwerkreparatiebedrijf, goud en zilver-

werkreparatiebedrijf, reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen, re-

paratie van muziekinstrumenten, computerservice- en informatietechnologie-

bedrijf enzovoort.  

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd. 

  

Horeca: 

logiesverstrekking in de vorm van bed en breakfast (bieden logies- en ontbijt-

gelegenheid). Uitsluitend toegestaan in de bestaande bebouwing, zonder dat 

een zelfstandig onderkomen ontstaat. 

  

Webwinkels in kleinschalige artikelen. 

 

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder:  

reclameontwerp, grafisch ontwerp, tuinontwerp- en advies, (binnenhuis)-

architect, (steden)bouwkundig ontwerp, juridisch advies, financieel advies, 

milieukundig advies, enzovoort. 

  

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder: 

notaris, advocaat, accountant, assurantie/verzekeringsbemiddeling, admini-

stratiekantoor, vertaalbureau, exploitatie en handel in onroerende zaken,  

enzovoort. 

  

Overige dienstverlening, waaronder: 

kappersbedrijf, schoonheidssalon, fotograaf, foto– en filmontwikkelbedrijf, 

enzovoort. 

  

Onderwijs, waaronder: 

autorijschool, onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werk-

plaats of laboratorium. 
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Bijlage 2  Waterbergingslocaties
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