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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

In het dorp Warmenhuizen in de gemeente Schagen bestaat de behoefte voor 

woningbouw. Voor de locatie Remmerdel, gelegen aan de oostzijde van Warmenhuizen, is 

een uitbreidingsplan ontwikkeld om in een deel van deze behoefte te voorzien. Globaal is 

het idee om hier een woonwijk van maximaal 150 woningen aan te leggen op circa 6,5 ha 

grond. De gronden zijn in de huidige situatie in gebruik als agrarische grond en als zodanig 

bestemd. Binnen de huidige bestemming 'Agrarisch - Cultuurgrond' in het bestemmingsplan 

'Warmenhuizen' (vastgesteld op 25 september 2012) is het voornemen niet mogelijk.

1.2  Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden ten oosten van het gebied 

Debbemeer-Noord. Het plangebied grenst aan de Dergmeerweg, de Remmerdel en een 

bestaand volkstuinencomplex (kadastrale perceelnummers WMH00 - I - 374, WMH00 - I - 375 

(ged.) en, WMH00 - I - 659 (ged.) WMH00 - I - 506 (ged.) WMH00 - I - 535 (ged.)). De exacte 

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

bestemmingsplan. Navolgende figuren geven een indicatie van de ligging.

Figuur 1. Ligging plangebied aan de oostzijde van Warmenhuizen 
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Figuur 2. Ligging plangebied ten oosten van Debbemeer-Noord. Het plangebied grenst aan de Dergmeerw eg, de Remmerdel en een 

bestaand volkstuinencomplex . 

1.3  Geldend juridisch-planologisch kader

In het plangebied gelden twee het bestemmingsplannen te weten 'Warmenhuizen' 

(vastgesteld op 25 september 2012) en 'Warmenhuizen – Volkstuinen' (onherroepelijk 20 juli 

2012). 

Bestemmingsplan 'Warmenhuizen' (onherroepelijk op 13 december 2012) 

In dit bestemmingsplan zijn de gronden aangewezen als 'Agrarisch – Cultuurgrond'. 

Hiernaast hebben de gronden ook een functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarische – 

veldschuur'. Navolgende afbeelding geeft een uitsnede van de plankaart van het 

bestemmingplan weer. Binnen deze bestemming zijn de gronden aangewezen voor 

cultuurgrond. Het bouwen van gebouwen is alleen mogelijk indien het een veldschuur of 

gebouw ten behoeve van een volkstuin betreft. Het bouwen van de woningen en het 

gebruiken van de gronden ten behoeve van wonen is binnen de huidige bestemming niet 

mogelijk. In het geldende bestemmingsplan is geen wijziging- of afwijkingsmogelijkheid 

opgenomen om het bouwen en gebruiken van de gronden ten behoeve van wonen alsnog 

mogelijk te maken. 
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Figuur 2. Uitsnede bestemmingsplan 'Warmenhuizen' (2012)

Het bestemmingsplan Warmenhuizen – Volkstuinen (onherroepelijk 20 juli 2012) 

In dit bestemmingsplan (zie navolgende afbeelding) hebben de betreffende gronden de 

bestemming 'Agrarisch-Cultuurgrond' met functieaanduiding 'Volkstuin' en een gedeelte van 

de gronden langs de Remmerdel is voorzien van de bestemming 'Groen'. In het geldende 

bestemmingsplan is geen wijziging- of afwijkingsmogelijkheid opgenomen om het bouwen 

en gebruiken van de gronden ten behoeve van de bestemming Woongebied en Verkeer - 

Verblijf mogelijk te maken. 
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Figuur 3. Uitsnede bestemmingsplan 'Warmenhuizen – Volkstuinen' (2012)

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

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

Door middel van voorliggend nieuw bestemmingsplan kan alsnog het juiste 

planologisch-juridisch kader worden geboden voor het toekomstige gebruik. 

1.4  Leeswijzer

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

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

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

omschrijving van de planologisch en milieukundige randvoorwaarden, ook wel 

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

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

(economische en maatschappelijke) uitvoerbaarheid uiteengezet. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie worden er maximaal 150 woningen gerealiseerd. Het plan 

voorziet in het realiseren van:

Koop/huur, vrijstaand woongebouw;

Koop, twee-onder-een-kap;

Koop/huur, tussen/hoek met en zonder garage;

Koop/huur, rug aan rug

Huurhuis, sociale huur;

1 laag met kap (bijvoorbeeld seniorenwoningen);

Koop, etage.

De doelstelling van het project is een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar 

woongebied te ontwikkelen, waarbij de versterking van de kwaliteit van de bestaande kern 

Warmenhuizen gebaat is. Om deze doelstelling te realiseren is voor het plangebied een 

stedenbouwkundig plan opgesteld (Bijlage 1). Het ontwerp van het stedenbouwkundig plan 

is gebaseerd op drie hoofduitgangspunten: 

1. het vormgeven aan een goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing;

2. het creëren van een Dorps woonmilieu;

3. een gefaseerde ontwikkeling. 

Figuur 3. Stedenbouw kundig plan

Stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing 

Het stedenbouwkundig plan geeft vorm aan de overgang van het oorspronkelijke 
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grillige/kronkelende water- en bebouwingspatroon naar de rechtlijnige structuur van het 

buitengebied. Deze overgang is in het plan goed zichtbaar door met de ruilverkaveling 

ontstane spel van rechte en schuine lijnen. De nieuwe waterstructuur vormt een logische 

aanleiding voor de fasering. 

Dorpen worden van oorsprong gekenmerkt door groene randen en tuinen als overgang 

naar het landschap. Dit bepaalt vanuit het landschap gezien voor een groot deel het 

ruimtelijke karakter van een dorp. De landschappelijke inpassing van het stedenbouwkundig 

plan is hierop geïnspireerd door langs de randen een afwisseling tussen groene elementen, 

tuinen en bebouwing te ontwerpen. Aan de noord- en zuidzijde dragen het bestaande 

volkstuinencomplex met bestaande opgaande beplantingselementen en de bestaande en 

nieuwe bomenrijen langs de Dergmeerweg in belangrijke mate bij aan de inpassing. 

De overgang tussen de bestaande buurt en de nieuwe wijk is zorgvuldig vormgegeven. De 

ruimte is enerzijds een ruimtelijke buffer en anderzijds biedt de ruimte een duidelijke 

woonkwaliteit. De ruimte tussen de wijken is groen en parkachtig ingericht en door de 

inpassing van nieuw water en wadi's wordt de relatie met het park in zuidelijke richting 

versterkt. Op de groene ruimte worden nieuwe woningen georiënteerd. 

Langs de Dergmeerweg is beoogd om een geleidelijke overgang van het buitengebied 

naar de kern vorm te geven, aansluitend op het beeld van Debbemeer-Noord. Een 

afwisseling in besloten en open elementen en afwisseling in schaal van de bebouwing geeft 

hier vorm aan. 

Dorps wonen 

In een dorp komen, behalve de doorgaande dorpsweg en soms de hoofdweg van een 

buurt, zelden lange rechte doorgaande wegen voor. Vaak zijn er geen rechtstreekse 

autoverbindingen tussen woonwijken en is er sprake van een fijnmazig wandel- en 

fietsnetwerk. Het straten- en paden patroon in het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op 

dit dorpse principe. Het woongebied krijgt een eigen ontsluiting voor autoverkeer op de 

Dergmeerweg en het stratenpatroon is kleinschalig vormgegeven met zoveel mogelijk korte 

straten. De verschillende wandel- en fietspaden geven een goede verbinding met 

Debbemeer-Noord en het hart van het dorp. 

De nieuw woonbuurt borduurt verder op het gevarieerde straat- en bebouwingsbeeld van 

Warmenhuizen (zie hoofdstuk 2). Een dorpse schaal met variatie in bouwmassa's en 

kapvormen is uitgangspunt. Bijzondere plekken krijgen in bebouwing extra aandacht. Per 

cluster worden verschillende woningtypes gemengd waar mogelijk. Naast een gevarieerd 

beeld, is dit ook gunstig bij de fasering van het gebied (flexibiliteit en een gedifferentieerd 

woningaanbod per fase). 

Kenmerkend voor een dorp is het wonen aan de straat, waardoor onderling contact met 

medebewoners en sociale controle mogelijk zijn. In de nieuwe buurt staan de huizen 

daarom zoveel mogelijk dicht op een straat, pad of een gemeenschappelijk openbaar 

gebied. 

Er bevindt zich veel groen in en om Warmenhuizen. Karakteristiek in Warmenhuizen zijn de 

straatbeplanting en de afwisseling met groene voorerven in de straten. In het 

stedenbouwkundig plan speelt groen ook een belangrijke rol en is ruimte geboden aan 

stevige groene ruimten in het plan. 
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In oudere dorpen zoals Warmenhuizen is er vaak sprake van een duidelijk contrast tussen 

besloten gebieden en plekken met een sterke relatie met het buitengebied. In het 

stedenbouwkundig plan zijn daarom bewust besloten plekken ontworpen en plekken waar 

juist het zicht op het landschap centraal staat. Hierdoor ontstaat niet alleen een afwisselend 

beeld, maar ontstaan ook gebieden met een duidelijk verschil in karakter en functionele 

mogelijkheden. Aan de besloten plekken kan rustig worden gewoond, kunnen kinderen 

veilig spelen en kunnen mensen elkaar op een informele manier ontmoeten. In de open 

plekken langs de randen ontstaat als contrast juist een gevoel van ruimte en contact met 

het buitengebied. 

Kenmerkend voor dorps wonen is het parkeren op eigen terrein of vlakbij de eigen woning. 

Bewoners hechten hier over het algemeen ook veel waarde aan. In het stedenbouwkundig 

plan zijn door voor vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap-woningen 

parkeerplaatsen voorzien op eigen erf. Voor andere woningentype zijn geclusterde 

parkeervoorzieningen ontworpen in de directe nabijheid van de woning. 

Flexibiliteit 

Het plan is zo ontworpen dat dit gefaseerd uitgevoerd kan worden, zodat vraaggestuurd 

kan worden gebouwd. 

Het stedenbouwkundig plan is geen vastomlijnde ontwikkeling. Het westelijk deel heeft een 

wat meer concreet karakter en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2022 en 2023 uitgevoerd 

worden. Het plan kan, als de markt daarom vraagt, aangepast worden. Het is denkbaar 

dat het plan voor het oostelijk deel bijgesteld zal worden. Gezien het doel om 

vraaggestuurd te ontwikkelen en de looptijd van het plan zal bij de start van ieder deelplan 

nader bekeken moeten worden op welke wijze het deelplan binnen de kaders van het 

bestemmingsplan kan bijdragen aan de kwaliteit van het geheel. Deze kanttekening geldt 

niet alleen voor het programma en de spelregels, maar ook voor de referentiebeelden.

2.2  Beeldkwaliteitsparagraaf

Met het stedenbouwkundig plan is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het 

beeldkwaliteitsplan bestaat uit drie delen. Met deze indeling kan door de verschillende 

gebruikers gericht gebruik gemaakt worden van het document. 

Deel A beschrijft het ontwerp van het uitbreidingsplan, gaat in op het gewenste 

bebouwingsbeeld, beschrijft de beoogde inrichting van de openbare ruimte en gaat in 

op de duurzaamheidsambities. Dit deel vormt de leidraad bij de ontwikkeling van de 

gehele nieuwbouwwijk en dient als inspiratiebron voor initiatiefnemers, ontwerpers en 

bouwers. 

Deel B geeft beeldkwaliteitseisen waaraan nieuwbouw moet voldoen. De 

beeldkwaliteitseisen geven ontwerpers/architecten handvatten voor het ontwerp van 

de bebouwing en vormen het toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(welstandstoets). 

Deel C gaat in op de (ruimtelijke) randvoorwaarden, het participatietraject, de 

visievorming en de achtergronden bij de totstandkoming van het uitbreidingsplan. Deel 

C voorziet in een onderbouwing van de stedenbouwkundige en landschappelijke 

inpassing van het stedenbouwkundig plan.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13-03-2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. Hierin 

is de visie van het Rijk op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 

aangegeven. Dit betreft een integraal kader voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een selectieve inzet van het rijksbeleid 

waarbij 13 nationale belangen aan de orde zijn die in de SVIR verder gebiedsgericht zijn 

uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze 

nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van 

de ruimtelijke ordening gekregen; het Kabinet is van mening dat provincies en gemeenten 

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.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de basis voor het stellen van algemene regels, op te 

nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die regels richten zich primair op 

gemeenten, die  het eerstverantwoordelijke overheidsniveau zijn voor de inhoud van 

ruimtelijke plannen. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 07-12-2011), 

ook wel bekend onder de naam AMvB Ruimte, zijn de nationale belangen uit de SVIR 

voorzien van juridische kaders, waarmee de doorwerking van de nationale belangen op 

ruimtelijk gebied is geborgd. Uit het Barro blijkt dat voor het planvoornemen en het 

plangebied geen sprake is van specifieke aspecten van nationaal belang. Wel geldt bij elk 

ruimtelijke plan nationaal belang 13 met betrekking tot zorgvuldig ruimtegebruik.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Nationaal belang 13 van de SVIR van het Rijk vraagt om een zorgvuldige afweging en 

transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met 

behulp van de zogeheten Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) worden 

onderbouwd. Deze verplichte toetsing is vastgelegd in het Barro, dat weer verwijst naar 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. De tekst uit het Bro luidt nu als volgt: "De toelichting bij een bestemmingsplan dat 

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

aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt 

buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien."

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

sprake is  van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hiervoor kan worden gekeken naar 

jurisprudentie. Uit rechtspraak (ABRvS 28 juni 2017; ECLI:NL:RVS:2017:1724) blijkt dat niet iedere 

ontwikkeling van onder meer woningbouw als nieuwe stedelijke ontwikkeling valt te 

kwalificeren. Voor woningbouwlocaties geldt dat vanaf twaalf woningen sprake is van een 

stedelijke ontwikkeling. De Ladder moet dan op dit bouwplan worden toegepast. Met het 

planvoornemen worden circa 150 woningen gerealiseerd en kan hiermee beschouwd 
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worden als woningbouwlocatie en dus een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

Beoogde ontwikkeling

Het uitgangspunt voor deze locatie is het ontwikkelen van een woonwijk met woonruimte 

die aansluit bij de vraag in Warmenhuizen. Dit houdt in een gemêleerd programma 

waarvan 40% in het goedkope segment valt (waarvan 25% sociale huur, 15% goedkope 

koop), met ruimte voor starters, ruimte voor senioren, maar ook ruimte voor doorstromers in 

de vorm van twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen en vrije kavels.

Fasering

De woningbouw zal in twee fases uitgevoerd worden zodat ingespeeld kan worden op de 

ontwikkelingen op de woningmarkt.

Kwantitatieve behoefte

De woningbouwlocatie aan de Remmerdel is in september 2018 regionaal afgestemd voor 

het Kwalitatief Regionaal Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK). Hierdoor 

is het plan opgenomen in het regionale woningbouwprogramma (de dynamische lijst 

horende bij kwalitatief woningbouwprogramma voor de Kop: voor periode na 2019). 

Warmenhuizen scoort 'sterk bovengemiddeld' in de kwalitatieve locatiebeoordeling van het 

KWK.

Figuur 4. Kw alitatieve locatiebeoordeling

 20



 bestemmingsplan Remmerdel

In de periode 2014-2020 zijn minder woningen gerealiseerd dan waar behoefte aan is in 

Warmenhuizen. Naast de ontwikkeling van 40 woningen in het centrum van Warmenhuizen, 

staan er geen grote woningbouwontwikkelingen op de planning voor deze kern. 

Binnen BSG zijn er geen locaties beschikbaar waar in de vraag naar woningen kan worden 

voorzien. De bestaande open ruimten, zoals groenstructuren zijn waardevol en bepalend 

voor het karakter van Warmenhuizen. Deze komen niet in aanmerking voor bebouwing 

omdat dat te veel afbreuk doet aan de kwaliteit van het dorp. Een voorbeeld hiervan is het 

groene veldje aan De Helling dat onderdeel uitmaakt van een bestaande en historische 

groenstructuur waardoor woningbouw op deze locatie niet gewenst is. 

In de Structuurvisie Harenkarspel van de gemeente Schagen is aangegeven dat ten 

noordoosten van Warmenhuizen uitbreiding ten behoeve van woningbouw en ten 

zuidwesten uitbreiding ten behoeve van bedrijvigheid gewenst is. Het programma in het 

KWK gaat uit van de provinciale prognoses voor huishoudensontwikkeling voor de Kop van 

Noord-Holland. Op basis van de huishoudensontwikkeling per kern zijn in het KWK afspraken 

gemaakt over het programma per kern.

In onderstaand figuur is weergegeven hoe het woningbouwprogramma voor 

Warmenhuizen is ingedeeld.

Figuur 5. Woningbehoefte Warmenhuizen

Tijdens het huidige KWK zijn 33 woningen gerealiseerd in de kern Warmenhuizen waar er 

indicatief 133 nodig waren. De laatste grootschalige nieuwbouw die in Warmenhuizen 

dateert van 2000 en dus van voor het huidige KWK. Voor 2019 staan nog 89 woningen 

gepland (waarvan een groot deel al in uitvoering) waarmee er een restruimte in het huidige 

KWK ontstaat van 11 woningen. De prognoses voorspellen een vraag van circa 139 

woningen in Warmenhuizen voor de periode 2020-2030. Vermeerderd met de restruimte uit 

het vorige KWK is er in Warmenhuizen dus een behoefte van 150 woningen. De ontwikkeling 

van de plannen aan de Remmerdel en de Dergmeerweg dragen bij aan het bereiken van 

de doelstellingen uit de lokale woonvisie gemeente Schagen en zorgen voor invulling van 

de vraag naar woonruimte in Warmenhuizen.
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Figuur 6. Uitsnede structuurvisie Harenkarspel 
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Kwalitatieve behoefte

In algemene zin, wordt door inwoners kenbaar gemaakt dat er vraag is naar betaalbare 

woningen. Daarnaast blijkt uit het woningmarktonderzoek dat in 2019 door Atrivé in de 

gemeente Schagen is uitgevoerd dat in Warmenhuizen voor de komende jaren een sterke 

toename van het aantal 1 en 2 persoonshuishoudens wordt verwacht. De vraag naar 

woningen voor 1 en 2 persoons huishoudens en kleine gezinnen zal de komende jaren 

mogelijk nog verder toenemen.

Op basis van het KwK wordt de optimale kwalitatieve toevoeging voor wat betreft het 

type woningen gebruik gemaakt van de productmarktcombinatie (pmc). Het 

afwegingskader maakt het beoordelen van projecten op aantrekkelijke of minder 

aantrekkelijke productmarktcombinaties (hierna: pmc's) mogelijk. Voor het afwegingskader 

wordt op gemeenteniveau bepaald 'welke producten zijn meer of minder aantrekkelijk in 

welke gemeenten?' en voor de kernen 'welke producten zijn meer of minder aantrekkelijk in 

welke kernen?'. De volgende afbeelding toont dit inzicht voor Warmenhuizen. Hieruit blijkt 

dat er aan alles behoefte is behalve traditionele niet levensloop geschikte 

eengezinswoningen (betreft grotendeels de bestaande voorraad) omdat hier het aanbod al 

voldoende is.

Figuur 7. Overzicht van verschillende scores van pmc's voor Warmenhuizen 

Het plan wordt in 2 fases gerealiseerd waarbij elke fase afzonderlijk een kwalitatieve 

afronding van de wijk kan zijn. Hiermee kan flexibel worden ingespeeld op groei of afname 

van de woningvraag. 
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In onderstaand is een overzicht van de geprogrammeerde woningbouwplannen in 

Warmenhuizen te zien. 

Figuur 8. Overzicht van de geprogrammeerde w oningbouw plannen in Warmenhuizen. Rode lijn = BSG contour

Naast de regionale afstemming voor woningbouw is ook in de regionale samenwerking bij 

de totstandkoming van regionale afstemming omtrent de bepaling van BSG contouren in 

2018 de locatie kenbaar gemaakt en afgestemd.

Figuur 9. Contouren Bestaand Stedelijk Gebied
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Conclusie

Voorliggend voornemen maakt onderdeel uit van de regionale woningbouwafspraken. Uit 

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

Er is sprake van een planvoornemen die slechts binnengemeentelijke gevolgen heeft. Binnen 

bestaand stedelijk gebied zijn geen locaties beschikbaar waar het beoogde programma 

kan worden gerealiseerd. Ondanks dat de locatie is gelegen buiten bestaand stedelijk 

gebied is de locatie in de structuurvisie Harenkarspel aangeduid als 'nieuw 

woongebied/toekomstig uitbreiding woongebied'. Met het planvoornemen is dan ook 

sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. Het planvoornemen voldoet aan de criteria van de 

Ladder. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie NH2050

De over een aantal jaren verwachte Omgevingswet zal veel bestaande wetgeving op het 

gebied van de ruimtelijke ordening en milieu vervangen. De Provincie Noord-Holland 

anticipeert hierop door als eerste stap, samen met stakeholders en inwoners, de 

Omgevingsvisie NH2050 op te stellen als opvolger van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 

(met als ondertitel “Kwaliteit door veelzijdigheid”) uit 2010. De omgevingsvisie is vormvrij en 

bevat een geheel nieuwe, de provincie zelfbindende, visie die gedragen wordt door zoveel 

mogelijk partijen. Hiervoor zijn verschillende participatievormen ingezet (co-creatie, 

consultatie) en is zowel online als offline het gesprek met belanghebbenden en 

belangstellenden aangegaan. De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november 2018 door 

Provinciale Staten (PS) vastgesteld.

Doel van de provincie met de omgevingsvisie is dat iedereen die in Noord-Holland woont, 

werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Nu, maar ook in de 

toekomst. De provincie stuurt aan op “balans tussen economische groei en leefbaarheid”, 

dat als leidend thema wordt gezien. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een 

basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd.

Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is daarnaast 

voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Een economisch vitale provincie 

kan andersom weer bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid. In samenhang bekeken 

zijn in dit kader randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met grote thema's als 

klimaatverandering, energietransitie, veranderende economieën, volkshuisvesting, 

bodemdaling en verminderde biodiversiteit. Uit de ambties en doelstellingen zoals 

opgenomen in de NH2050 blijkt dat:

b. Wonen en Werken

Onze ambitie is dat vraag en aanbod van woon- en werklocaties (kwantitatief en 
kwalitatief) beter met elkaar in overeenstemming zijn. De woningbouw wordt vooral in en 
aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden gepland, in overeenstemming met de 
kwalitatieve behoeftes en trends. Duurzaamheid van de totale voorraad is uitgangspunt.

Het planvoornemen past binnen de gestelde doelstellingen en ambities in de NH2050.
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3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening

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

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

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

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

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

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

overheidsbeleid beleidsmatig aangewezen voor verdere verstedelijking. 

De planlocatie is gelegen buiten Bestaand Stedelijk Gebied. Onder Bestaand Stedelijk 

Gebied wordt verstaan: "bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten 

behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en 

infrastructuur". Uit paragraaf 3.1.2 blijkt echter dat regionaal is afgestemd en dat de locatie 

is aangewezen als woningbouwlocatie Buiten Bestaand Stedelijk gebied. Het plangebied 

wordt tot een woningbouwlocatie gerekend. Dit betekent dat er in principe nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen mogelijk zijn en dat de provincie meer vrijheid geeft aan 

gemeenten.

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

(artikel 5a). Een bestemmingsplan kan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling als deze ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio 

gemaakte schriftelijke afspraken. In paragraaf 3.1.2 is ingegaan op de regionale afspraken. 

Hieruit is naar voren gekomen dat de ontwikkelingen in voorliggend bestemmingsplan zijn 

opgenomen in de regionale woningbouwafspraken. 

Als er geen binnenstedelijke mogelijkheden zijn in de marktregio of het verzorgingsgebied 

dan kan buiten BSG naar een locatie worden gezocht. In paragraaf 3.1.2 is reeds ingegaan 

op de motivering dat het planvoornemen weliswaar buiten het BSG is gelegen maar wel is 

aangeduid als woningbouwlocatie. Als aan artikel 5a (regionale afstemming) is voldaan, 

dan is bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling buiten BSG artikel 15 ‘Ruimtelijke kwaliteit’ van 

toepassing. 

Artikel 15 Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het 

landelijk gebied

1. Gedeputeerde Staten stellen de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vast, die de 

provinciale belangen beschrijft ten aanzien van landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden;

2. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk 

gebied, indien gelet op de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie:

a. rekening wordt gehouden met:

de ambities en ontwikkelprincipes van het toepasselijke ensemble, en;

de ambities en ontwikkelprincipes van de toepasselijke provinciale structuren, en;

b. hierbij wordt betrokken:

de kansen zoals beschreven bij de ambities en ontwikkelprincipes, en;

de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van het toepasselijke ensemble, 

en;

de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van de toepasselijke provinciale 

structuren.

3. De toelichting van een bestemmingsplan bevat een motivering waaruit moet blijken 
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dat voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

4. Gedeputeerde Staten kunnen de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) om 

advies vragen over ontwikkelingen die een grote impact kunnen hebben op de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden of indien wordt afgeweken van de 

ontwikkelprincipes als bedoeld in het tweede lid onder a.

In hoofdstuk 3 van het beeldkwaliteitsplan (Bijlage 1) is ingegaan op de Leidraad landschap 

en cultuurhistorie in relatie tot het planvoornemen. 

Voor de functiewijziging naar woondoeleinden die met het bestemmingsplan mogelijk 

worden gemaakt, kan worden aangegeven dat deze passen in het beleid zoals dat is 

geformuleerd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

3.2.3  Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025

In april 2020 is de Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025 vastgesteld. Doelstelling 

van de woonagenda is dat de provincie Noord-Holland wil zorgen voor voldoende 

betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen. De 

speerpunten van het provinciale woonbeleid zijn een woning voor iedereen, productie op 

peil: aanjagen woningbouwproductie, gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in 

een aantrekkelijke provincie en een kwalitatief, betaalbaar en divers woningaanbod. Deze 

speerpunten zijn vertaald in de Regionale Actieprogramma's. In paragraaf 3.3.1 wordt hier 

nader op ingegaan.

3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma voor de 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. Het KWK 2020-2030 wordt medio 2020 verwacht.

In het KWK worden regionale afspraken gemaakt die nodig zijn om de woningmarkt 

toekomstbestendig te maken. De afspraken zijn gebaseerd op de provinciale 

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

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

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

ouderen sprake van vergrijzing. Voor de afspraken over de betaalbaarheid en sociale 

woningbouw wordt in het RAP verwezen naar de meerjarige prestatieafspraken van 

regiogemeenten met woningcorporaties. 
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3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Lokale Woonvisie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

willen graag dichtbij de voorzieningen wonen.

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

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

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

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

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

gemeenschappen in de kernen.

De invulling van het plangebied zal plaatsvinden op basis van 'vraag-gestuurd bouwen'. Uit 

lokaal onderzoek is gebleken dat er behoefte is bij meerdere generaties, vooral onder 

jongeren tot ca 35 jaar (40%), en een evenredige behoefte bij senioren als 

middenleeftijdscategorieën (circa 25%). Er is een voorkeur voor appartementen en 

rijwoningen (60%), zelfbouw en meer verzorgde variaties daarvan. 

In het plan wordt huisvesting van diverse doelgroepen beoogd. De mogelijke woningtypen 

lopen daardoor uiteen van vrijstaand tot appartementen. Het is de bedoeling dat de buurt 

per fase een gevarieerde opbouw krijgt. De mogelijke woningtypen kunnen dan per fase, 

op basis van de actuele vraag, gevarieerde doelgroepen bedienen. Afhankelijk van de 

(benodigde) fasering en behoefte zou de locatie kunnen voorzien in honderd tot 

honderdvijftig wooneenheden.  Gelet op het beoogde karakter, aansluiting op de 

stedenbouwkundige kenmerken van de naastgelegen woonwijk, ook kleinere 

wooneenheden en zoveel mogelijk voorzien in gevarieerd ontwikkelbare deelgebieden 

wordt ingezet op een mogelijke invulling van cirac 150 woningen. 

3.4.2  Structuurvisie voormalig  gemeente Harenkarspel (2009)

Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Harenkarspel is op 15 december 2009 

door de toenmalige gemeenteraad de Structuurvisie Harenkarspel vastgesteld. In deze 

structuurvisie is naast algemeen beleid ook gebiedsgericht beleid ten aanzien van de 

ruimtelijke structuur beschreven. Voor het thema wonen is in de structuurvisie aangegeven 

dat de voormalige gemeente Harenkarspel aantrekkelijk is als vestigingsplaats, op korte 

afstand van steden en van de kust maar toch met een landelijk karakter en een dorpse 

wijze van bouwen. Op deze kwaliteit kan worden voortgebouwd. 

Het plangebied is op de kaart (zie figuur 6 in paragraaf 3.1.2) behorende bij de structuurvisie 

aangeduid als onderdeel van een nieuw woongebied/toekomstig uitbreiding woongebied.

 28



 bestemmingsplan Remmerdel

Nieuwe ontwikkelingen zullen zo min mogelijk druk op het kwetsbare historische wegennet 

moeten geven. De woningbouwmogelijkheden worden met name daar gedacht waar zij 

korte aansluitingen kunnen krijgen op de provinciale weg.

Volgens de structuurvisie kunnen in Warmenhuizen-Oost circa 316 woningen gerealiseerd 

worden tot het jaar 2030. Na 2030 is een verdere uitbreiding van Warmenhuizen Oost 

mogelijk zoals met pijlen is aangegeven op de structuurvisiekaart.

De voorgenomen woningbouw is passend binnen de Structuurvisie Harenkarspel.

3.4.3  Reisgids voor Ruimtelijke ontwikkelingen

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

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

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

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

hoofdthema's Wonen, Werken en Recreëren. 

Voor het thema Wonen moeten de volgende vier vragen beantwoord worden:

1. Is de locatie kansrijk?

2. Is het plan passend in de Lokale woonvisie?

3. Is er een regionale behoefte?

4. Is voldoende rekening gehouden met overige omgevingsaspecten?

Is het antwoord op deze vragen ja? Dan kan het plan ingepast worden in het nieuwe 

woonprogramma. 

Met het beantwoorden van de vragen worden de treden (oude wijze) van de Ladder voor 

duurzame verstedelijking doorlopen. Voor voorliggend plan kunnen alle vragen met ja 

beantwoord worden. In paragraaf  3.1.2 is gemotiveerd dat de ontwikkeling voldoet aan 

de criteria van de Ladder. Voor het overige is in Bijlage 1 ingegaan op de landschappelijke 

inpassing en stedenbouwkundige opzet. Uit Hoofdstuk 4 blijkt dat voldoende rekening is 

gehouden met de diverse omgevingsaspecten. 

3.4.4  Welstandsbeleid, Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit

Vanwege maatschappelijk en politiek veranderde wensen over het welstandsbeleid heeft 

de gemeente Schagen de 'Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit' opgesteld. Hierin wordt het 

beeldkwaliteitsplan als belangrijk instrument geïntroduceerd om nieuwe (ruimtelijke) 

ontwikkelingen zorgvuldig af te wegen ten opzichte van bestaande kwaliteiten van een 

gebied en deze daarin zo goed mogelijk in te passen.  Voor het uitbreidingsplan Remmerdel 

is een beeldkwaliteitsplan opgesteld (zie Bijlage 1 en paragraaf 2.2) om de nieuwe 

woonbuurt  goed in te passen in de landschappelijke omgeving en deze tegelijkertijd te 

verankeren in de stedenbouwkundige structuur van Warmenhuizen. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Erfgoed

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

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

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

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

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

toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

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

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

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

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

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

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

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

aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

4.1.1  Archeologie

De voormalige gemeente Harenkarspel heeft in 2010 haar eigen archeologiebeleid 

vastgesteld. Op beleidskaart archeologie ligt het plangebied in een zone van “vergraven en 

geëgaliseerde terreinen”. Hier geldt een lage archeologische verwachting voor alle 

archeologische perioden. Dat is vertaald naar een vrijstellingsgrens van 10.000 m2 en dieper 

dan 50 cm. 

Figuur 6. Plangebied op een uitsnede van de beleidskaart archeologie (bron: gemeente Schagen)

Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging is door Archeologie West Friesland een 

archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

toegevoegd als Bijlage 2.
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Op basis van het bureauonderzoek geldt binnen het plangebied een lage verwachting voor 

vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum en de Bronstijd. Indien veen aanwezig is kan dit 

bewoond zijn geweest in de Romeinse tijd t/m circa 800 na Chr. Deze bewoning zou zich 

moeten bevinden op het Laagpakket van Wormer en is herkenbaar aan een afdekkende 

laklaag, restant veen of een ontkalkt deel van het mariene pakket. De bewoning van 

Warmenhuizen heeft zich sinds de Vroege Middeleeuwen tot de terpen en later de dorpskern 

beperkt. Op historisch kaartmateriaal is geen indicatie gevonden voor bebouwing binnen 

het plangebied in de Nieuwe Tijd. Op de kadastrale minuut uit 1819 is het terpenlint van 

Warmenhuizen en de korenmolen van Warmenhuizen te zien ten westen van het 

plangebied. De molen is in 1927 verbrand. De stolpboerderij is nog steeds aanwezig.

Figuur 7. Plangebied op een uitsnede van de kadastrale minuut uit 1819. Het terpenlint van Warmenhuizen en de korenmolen en 

stolpboerderij ten w esten van het plangebied is fraai zichtbaar

Binnen het plangebied worden daarom geen bewoningsresten uit de Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd verwacht. De weilanden binnen het plangebied werden op kaartmateriaal 

aangeduid als “Molengroeten”. De term “groet” verwijst naar aangeslibd of nieuw 

gewonnen land, in dit geval met behulp van een molen. Op basis van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland lijkt het plangebied hoger te liggen dan het gebied ten noorden 

en zuiden. Mogelijk is tijdens de ruilverkaveling gekozen voor het ophogen van dit perceel in 

plaats van afgraven.

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat het plangebied binnen een vlakte van 

getijdenafzettingen ligt. De bovengrond is als gevolg van de ruilverkaveling tot een diepte 

variërend tussen de 60 en 105 cm verstoord. Door het ontbreken van laklagen, 

vegetatiehorizonten en ontkalkte delen van de getijdenafzettingen is geen onderscheid te 

maken tussen het Laagpakket van Walcheren en het Laagpakket van Wormer. Vanwege 

het ontbreken van relatief hoger gelegen ontkalkte delen kan gesteld worden dat de kans 

op vindplaatsen uit de prehistorie zeer klein is. Vanwege het ontbreken van een restant van 

een veenpakket is de kans op vindplaatsen uit de IJzertijd/Romeinse tijd eveneens zeer klein. 

Op basis hiervan kan de gespecificeerde verwachting binnen het plangebied voor alle 

perioden worden bijgesteld naar een zeer lage verwachting.
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Conclusie 
Gezien de zeer lage verwachting voor alle perioden binnen het plangebied is nader 

archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet 

noodzakelijk. Archeologie West-Friesland adviseert het plangebied vrij te geven met 

betrekking tot het aspect archeologie. De dubbelbestemming Waarde-Archeologie kan 

komen te vervallen.

In alle gevallen geldt dat mocht er tijdens bouwwerkzaamheden toch onverhoopt 

archeologische resten aan het licht komen, het bevoegd gezag overeenkomstig de 

Erfgoedwet hiervan op de hoogte gesteld dient te worden. Het planvoornemen mag op 

grond van voorgaande ten aanzien van het aspect archeologie uitvoerbaar worden 

geacht. 

4.1.2  Cultuurhistorie

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

Gemeente Schagen vastgesteld. De beleidsnota geeft aan welke cultuurhistorische 

waarden aanwezig zijn en hoe met deze waarden omgegaan moet worden. Gebouwde 

monumenten zijn niet betrokken in de nota. Voor onderhavig plangebied zijn geen 

bijzonderheden vermeld. Door de ruilverkaveling Geestmerambacht is de verkaveling 

geheel gewijzigd.

Voor verdere planvorming is het van belang ondanks het ontbreken van bijzonderheden, 

wel zoveel mogelijk rekening te houden met de kenmerken. Hiertoe zal ook de informatie 

van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie betrokken dienen te 

worden. In het Beeldkwaliteitsplan (Bijlage 1) is nader ingegaan op de Leidraad.

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

cultuurhistorie uitvoerbaar worden geacht.

4.2  Bodem

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

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

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

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

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

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

bestemmingsplan.

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

bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit 

met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel moet worden voorkomen.

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

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

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

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

bodemonderzoek kan worden vastgesteld of inderdaad sprake is van 

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

nader onderzoek kan de provincie bepalen of er een noodzaak is tot gedeeltelijke of gehele 
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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 Landview BV is een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek 

blijkt dat de hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve mogelijk van 

nature verhoogde concentraties, in het onderzoek niet geheel wordt bevestigd. De ter 

plaatse van de dammen aangetroffen visuele verontreinigingen hebben tot meetbaar 

verhoogde gehalten geleid. 

De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, 

dat voor het instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de 

locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de 

volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde gebruik, wonen met tuin.

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld bij peilbuis 3 asbesthoudend 

plaatmateriaal aangetroffen. Het betreft hechtgebonden chrysotiel. In de bodem is geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek wordt de 

bodem niet specifiek op asbest onderzocht. Ter plaatse van de dammen is wel puin 

aangetroffen en puin, zeker ondefinieerbaar puin, is potentieel asbestverdacht. Baksteen 

resten worden veelal als niet asbestverdacht aangemerkt. Om uit te sluiten of er asbest in de 

bodem van dam40 (met ondefinieerbaar puin) aanwezig is, is uitvoering van een 

asbestonderzoek noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek op het overige deel 

van het terrein wordt niet noodzakelijk geacht.

Bij de (toekomstige) aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen dient de 

rapportage van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 voorgelegd te 

worden. Indien daartoe aanleiding is (bij verdenking op asbest) dient het bodemonderzoek 

gecombineerd te worden met een asbest in grondonderzoek of asbest in puin onderzoek 

conform de NEN 5707 respectievelijk 5897.

Conclusie 
Het aspect bodem vormt op dit moment geen belemmering voor de uitvoering van het 

project. 

4.3  Ecologie en stikstof

In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het van belang om 

aandacht te besteden aan beschermde natuurwaarden. De effecten op natuurwaarden 

dienen te worden beoordeeld in relatie tot bestaande wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming en soortenbescherming, zoals vastgelegd in de Wet 

natuurbescherming (Wnb), Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de provinciale 

ruimtelijke verordening. 
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4.3.1  Ecologisch onderzoek

Om de uitvoerbaarheid van dit project te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden 

(Bijlage 4) uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het 

kader van de Wet natuur-bescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid 

noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het projectgebied ten behoeve van 

de inventarisatie op 20 april 2018 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De 

weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: onbewolkt, circa 22°C en een zwakke 

wind. 

Conclusie 
Ten tijde van het ecologisch onderzoek was er nog een schuur aanwezig die mogelijk 

geschikt zou kunnen zijn als broedplaats voor huismus of als verblijfplaats voor vleermuizen. 

Deze schuur is inmiddels gesloopt en de opmerkingen die betrekking hebben op deze schuur 

zijn daarmee niet meer relevant. 

Uit de inventarisatie komt naar voren dat lichtuitstraling richting de bomenrij langs de 

Dergmeerweg en de watergang ten zuiden van het projectgebied dient te worden 

voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van verlichting 

met gerichte armaturen. Indien dit niet mogelijk is, dient nader onderzoek te worden 

gedaan naar de aanwezigheid van een belangrijke vliegroute voor vleermuizen.

Omdat de weg reeds in gebruik is en de uitstraling naar aard van de daar aanwezige 

bronnen niet veranderd en door het planvoornemen zelfs meer afgeschermd worden zal er 

geen sprake zal van (een toename van) lichtuitstraling door het plan Remmerdel. Nader 

onderzoek hoeft niet te worden uitgevoerd. 

Uit de ecologische inventarisatie is verder naar voren gekomen dat bij uitvoering van het 

project rekening moet worden gehouden met het broedseizoen. Tot slot wordt geadviseerd 

om tijdens graafwerkzaamheden tijdens de aanlegfase geen ondiepe plassen te laten 

ontstaan die kunnen dienen als voortplantingswater voor rugstreeppad. 

Een aanvullend onderzoek in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is niet nodig. Een vergunning op grond van de Wnb voor 

gebieden is op  voorhand niet nodig voor de beoogde activiteiten. De ontwikkeling is 

daarnaast op het punt van  provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet in strijd met de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening.

4.3.2  Stikstofdepositie

Een AERIUS- berekening van de stikstofuitstoot van het planvoornemen moet uitwijzen of er 

negatieve effecten in het kader van de Wnb beschermde gebieden zullen optreden. Op 

basis daarvan kan worden bepaald of vervolgstappen nodig zijn, zoals het aanvragen van 

een vergunning van de Wnb. De depositie van stikstof ten gevolge van de ontwikkeling van 

de woonuitbreiding Remmerdel Warmenhuizen (Warmenhuizen-Oost), in Warmenhuizen in 

de gemeente Schagen is berekend. In het gebied is de vestiging van een 150 tal woningen 

voorzien. De depositie van stikstof  in Natura 2000- gebieden ten gevolge van de  emissie 

van NOx  en NH3 van deze woningen alsmede van het verkeer van en naar de woningen is 

berekend met programmapakket Aerius. 

De berekeningen met AERIUS genereert een rekenresultaat en een viertal pdf-bestanden 
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waarin wordt geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met 

een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar in fase 3, de 

fase met de hoogste emissie NOx   (Bijlage 5).

Conclusie 
Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Een vergunning van de Wnb 

is in het kader van de stikstofdepositie dan ook niet nodig.

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 veiligheids-niveau 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.

Figuur 9. Fragment Risicokaart (Bron: w w w .risicokaart.nl)

In de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen of transportroutes voor 

gevaarlijke stoffen aanwezig. De dichtstbijzijnde risicovolle inrichting ligt op een afstand van 

circa 1.200 m.
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Conclusie 
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid is het planvoornemen uitvoerbaar.

4.5  Geluidhinder

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

geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en 

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

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

de wet bepaalde norm. Industrielawaai en spoorweglawaai zijn niet aan de orde in en 

nabij het plangebied. Onderstaand is daarom enkel op wegverkeerslawaai ingegaan.

Onderzoek 
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een 

geluidgevoelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De 

nieuw te realiseren woningen bevinden zich binnen de geluidzone van de Harenkarspelweg 

en Dergmeerweg.  De aan de westzijde van de woonuitbreiding gelegen Remmerdel kent 

ter plaatse van het voornemen een maximum snelheid van 30 km/uur. De weg heeft 

daarmee in de zin van de Wet geluidhinder geen zone. Akoestisch onderzoek zou 

achterwege kunnen blijven. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening en 

omdat de weg is uitgevoerd in klinkerverharding is toch besloten deze weg in het akoestisch 

onderzoek te betrekken.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van de 

woningen 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.

In een zelfstandig rapport (Bijlage 6) is het akoestisch onderzoek uitgewerkt met betrekking 

tot de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de 

Dergmeerweg/Harenkarspelweg en Remmerdel op de gevels van de te realiseren 

woningen. 

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de op de verbeelding weergegeven 

woongebieden niet voldoet niet voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft het 

wegverkeerslawaai. Indien afgeweken wordt van het ontwerp zal voor deze woningen 

aanvullend onderzoek moeten worden verricht. Verder blijkt uit het onderzoek dat een deel 

van de te realiseren woningen op basis van het ontwerp niet voldoet aan de wettelijke 

eisen wat betreft het wegverkeerslawaai. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting bedraagt maximaal 6 dB vanwege de Dergmeerweg/Haren-karspelweg.  

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

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen een hogere waarde te verlenen. 

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 

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.

Voorgaande heeft geleid tot het opnemen van een voorwaardelijke verplichting, 
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gekoppeld aan de bouwregels van de bestemming 'Woongebied' (zie Artikel 7, lid 7.2, 

onder 7.2.2). Een omgevingsvergunning voor het bouwen kan alleen dan worden verleend, 

indien door het bevoegd gezag een besluit hogere waarde is genomen. Er is gekozen voor 

het opnemen van een voorwaardelijke verplichting, omdat het bestemmingsplan een 

globaal karakter heeft en daarmee nog voldoende flexibiliteit biedt ten aanzien van de 

stedenbouwkundige invulling van het gebied. 

Conclusie

Met het opnemen van een voorwaardelijke verplichting als waarborg voor het doorlopen 

van een hogere waarde procedure op grond van de Wet geluidhinder voor de betreffende 

woningen is het planvoornemen uitvoerbaar.

4.6  Water

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

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

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

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

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

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

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

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’. 

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

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

omgeving van, het plangebied hanteert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

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

waterhuishoudkundige situatie mag betekenen. Daarom adviseert het 

hoogheemraadschap bij uitbreiding van verhard oppervlak compenserende maatregelen 

te nemen. Het hoogheemraadschap denkt daarbij aan vergroting van de 

bergingscapaciteit door bestaande waterlopen te verbreden of door nieuw 

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

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

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

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

daadwerkelijke aanleg.

Het voorliggend plan is in het kader van het vooroverleg op 2 maart 2020 aangeboden aan 

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

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

het advies van het Hoogheemraadschap weergegeven. Het volledige advies is als Bijlage 7 

aan de toelichting toegevoegd. 

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 
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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.

Waterkwaliteit en riolering 
Binnen het plan is er geen sprake 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.

Het Hoogheemraadschap adviseert om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van 

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

nadere planuitwerkingen zal hier rekening mee worden gehouden. 

Bij versnelde afwatering naar het oppervlaktewater hanteert het Hoogheemraadschap een 

vast percentage of wordt een maatwerkberekening uitgevoerd. Dit is afhankelijk van het 

oppervlak aan verhardingstoename. Wordt er in polders meer dan 2.000 m² extra verhard 

oppervlak aangelegd, dan is een maatwerkberekening noodzakelijk. In het plan wordt 

41.512 m2 aan extra verhard oppervlak aangelegd. Op basis van de maatwerkbereking 

maakt het Hoogheemraadschap inzichtelijk hoeveel m2 gecompenseerd moet worden. 

Naast de toename aan extra verhard oppervlak wordt in het plangebied ook 7.860 m2 aan 

oppervlaktewater gerealiseerd die ingezet kan worden voor de compensatie. 

Aanvullend advies

Uit de op 2 maart 2020 ingediende watertoets en het ontvangen digitale wateradvies blijkt 

dat een zogenaamde normale procedure moest worden gevolgd, vanwege de 

aangegeven geplande verhardingstoename van meer dan 2.000 m². Op 17 maart 2020 

heeft het hoogheemraadschap om aanvullende informatie gevraagd, op 18 maart 2020 

heeft de gemeente deze informatie gestuurd. Het aanvullend advies is op 25 maart 2020 

ontvangen. Onderstaand is de aanvullende reactie aan van het hoogheemraadschap als 

aanvulling op de genoemde digitale watertoets weergegeven.

Gebiedsbeschrijving

Het plangebied is gelegen in peilgebied 03751-09 in de polder Geestmerambacht. Het ter 

plaatste geldende streefpeil is NAP –2,40 meter. 

Eigendom HHNK

Perceel WMH00I37, de wegsloot langs de Dergmeerweg, is in eigendom van het 

hoogheemraadschap. Het gedeelte van deze secundaire watergang dat gedempt gaat 

worden, moet worden verkocht door het hoogheemraadschap (aan de initiatiefnemer). De 

gemeente zal hierover contact opnemen met het HHNK. 

Verhardingstoename

Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename 

van verharding en bebouwing tot gevolg heeft. Uitgaande van de aangeleverde gegevens 

 38



 bestemmingsplan Remmerdel

vindt binnen het plangebied een verhardingstoename plaats van circa 33.062 m2. Dit is de 

aangegeven verharding in de aangeleverde tabel d.d. 18 maart 2020, plus de 'onverharde' 

grasdoorlatende verharding. Omdat de ondergrond hier klei is, zal zonder infiltratiekratten 

praktisch geen hemelwater infiltreren, daarom wordt dit ook gezien als verharding. Door 

deze toename aan verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd van het terrein. 

Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor 

verslechteren.

De initiatiefnemer van het ruimtelijk plan is verantwoordelijk voor de regeling, de 

financiering en de realisatie van compenserende maatregelen. Om de effecten van de 

verhardingstoename te compenseren dient het wateroppervlak in het peilgebied uitgebreid 

te worden met 2.969 m2 waterberging (9% van de verhardingstoename). Hierbij is uitgegaan 

van een peilstijging van 0,60 meter die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, een 

bemaling capaciteit van 14,4 mm/dag, een gescheiden rioolstelsel, een drooglegging van 

1,8 meter en grondsoort klei.

Dempen en graven watergangen

De watergang langs de Dergmeerweg die deels wordt gedempt, moet worden 

gecompenseerd: elke m² die wordt gedempt moet één op één worden gecompenseerd. In 

het huidig ontwerp wordt 560 m² gedempt, 33.062 m² verhard. De geplande 5.788 m² nieuw 

oppervlaktewater is daarom ruim voldoende.

Het nieuw te graven water, voor zowel de demping als de verhardingstoename, moet aan 

de volgende randvoorwaarden voldoen:

De watergangen zijn tenminste 6 meter breed;

De watergangen zijn tenminste 1 meter diep;

Bruggen of dammers met duikers zijn tenminste 1,10 meter hoog, 1 meter diep en 

hebben een doorvaartbreedte van 2,5 meter;

Bij scherpe bochten van watergangen (90 graden) moet de watergang 8 meter breed 

zijn;

Om de +/- 200 meter zal een maaiboot-te-waterlaatplaats gerealiseerd moeten worden.

Reden voor deze randvoorwaarden is omdat het water na aanleg stedelijk water is dat 

wordt onderhouden door het hoogheemraadschap. In stedelijk gebied vindt het onderhoud 

varend plaats, daarom de benoemde minimale afmetingen. 

Op onderstaande afbeelding staan een aantal mogelijke knelpunten in het huidig ontwerp 

aangegeven.  
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Figuur 10. Mogelijke knelpunten

De genoemde randvoorwaarden zijn inpasbaar in het plan. De randvoorwaarden zijn zijn 

vooral technisch van aard en vragen op een aantal plekken slechts een kleine aanpassing 

door middel van het verruimen van bochten in het water en op een incidentele plek het 

verbreden van een waterpartij. In de nadere planuitwerking worden de randvoorwaarden 

meegenomen. 

Wadi's

In principe is het hoogheemraadschap voorstander van maatregelen die klimaatadaptief 

zijn. Wadi's behoren tot deze maatregelen. Gezien de ondergrond op deze locatie, klei, is 

het risico dat het hemelwater beperkt infiltreert in de bodem. Het is slim om daar in het 

ontwerp rekening mee te houden, door bijvoorbeeld de wadi aan te sluiten aan een 

watergang of hemelwaterafvoer, waarop het dan vertraagd (!) op kan afvoeren. In de 

nadere planuitwerking wordt de opmerking van het HHNK betrokken. 

Waterkwaliteit/riolering

De ontwikkeling voorziet in de nieuwbouw van vele woningen. Het uitgangspunt bij de 
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gemeente Schagen en het hoogheemraadschap is dat bij nieuwe ontwikkelingen een 

gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd waarbij het hemelwater van schone oppervlakken 

gescheiden wordt afgevoerd van het huishoudelijke afvalwater. Omdat dit schone 

hemelwater nu of in de toekomst wordt geloosd op het plaatselijke oppervlaktewater 

adviseert het hoogheemraadschap om toe te zien op het terughoudend toepassen van 

uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink, stoffen die de waterkwaliteit schaden en 

problemen geven bij de afzet van slootbagger.

Ondanks de toename van afvalwater verwacht het hoogheemraadschap voor de 

persleidingen en RWZI geen probleem.

Vergunningen en ontheffingen

Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en 

wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van = 800 m2 

verharding is een watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. 

Afhankelijk van de complexiteit van aanvraag en/of werken is het belangrijk om hierover in 

een vroeg stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en 

wordt voorkomen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. De watervergunning zal 

worden aangevraagd en de gemeente zal hierover contact opnemen met het HHNK. 

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

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

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

wordt gerealiseerd.

4.7  Hinder van bedrijven

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

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

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

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

zoveel mogelijk voorkomen.

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

Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelastende 

activiteiten gehanteerd. Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en 

gevaar de minimale afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden 

aangehouden tussen een bedrijf en hinder-gevoelige objecten, zoals woningen, om hinder 

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

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

en mag hiervan worden afgeweken.

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

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

vormt voor de nabijgelegen functies.

Onderzoek 
Aan de oostzijde van het plangebied bevinden zich een bloembollenbedrijf en een 

koolteeltbedrijf. Op basis van de brochure van de VNG geldt voor deze bedrijven een 

grootste richtafstand van 30 meter. Op basis van de intensieve bedrijfsactiviteiten en de 
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gebiedstypering 'rustige woonwijk' hanteert de RUD NHN een richtafstand van 50 meter 

(milieucategorie 3.1) voor bloembollentelers en bloembollenverwerkers. Aan deze 

richtafstand van 50 meter wordt voldaan. 

Tevens is het van belang dat wordt gekeken naar het aspect gewasbeschermingsmiddelen 

en biociden. Aangezien de omliggende agrarische percelen niet voor bloembollenteelt of 

fruitteelt zijn bestemd kan de realisatie van de woningen schade aan de bedrijfsvoering van 

de agrariërs toebrengen. Van dit punt is echter geen sprake indien in het bestemmingsplan 

een buffer van 50 m tussen de bestemming wonen en de agrarische percelen zal worden 

opgenomen. 

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

4.8  Verkeer en parkeren

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

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

voldoende parkeergelegenheid wordt toegevoegd. Hiermee voorziet het plan als zodanig 

op zichzelf in de behoefte aan parkeerplaatsen die hiermee ontstaat.

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

planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden 

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

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

(leefbaarheid). In publicatie nr. 381 'Toekomstbestendig parkeren, Van parkeerkencijfers naar 

parkeernormen' (2018) van het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, 

verkeer, vervoer en openbare ruimte) zijn vuistregels en kengetallen aangereikt om 

verkeerseffecten bij ontwikkelingen te bepalen. De richtlijnen van het CROW gaan uit van 

een bandbreedte van minimale en maximale parkeerkencijfers. Daarnaast heeft de 

gemeente Schagen haar eigen parkeerbeleid 'Nota Parkeernormen Schagen 2016'. De 

parkeernormennota van de gemeente Schagen gaat uit van het gemiddelde van de 

minimale en maximale parkeerkencijfers (afgerond naar boven).

Verkeer 
De realisatie van het Remmerdel leidt tot een toename van de verkeersaantrekkende 

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

vanwege het plan 1.050 motorvoertuigen per weekdagetmaal op de toevoerende 

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

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

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

verkeersafwikkeling hoeven te worden verwacht. 

Parkeren 
Gelet op het planvoornemen bestaat er ook parkeerbehoefte in het plangebied. Bij de 

vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen wordt voorzien in twee 

parkeerplaatsen op eigen erf. Deze moeten te allen tijde gehandhaafd worden. De 

plaatsing van een garage en/of carport mag geen vermindering van dit aantal 

parkeerplaatsen betekenen. Voor bezoekersparkeren en voor bewoners van rijenwoningen, 

appartementen en andere woontypologieën wordt voorzien in geclusterde parkeerplaatsen 

in de openbare ruimte in de directe nabijheid van de woning. De geclusterde 
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parkeervoorzieningen worden ingepast met hagen en/of opgaande beplanting. Aan de 

hand van het te realiseren programma is de feitelijke parkeerbehoefte van het project 

berekend (Bijlage 8). Uit de parkeerbalans blijkt dat er sprake is van een “overschot” aan 

parkeerplaatsen. In de parkeerbalans zijn 23 stuks parkeerplaatsen meegenomen die 

gesitueerd zijn aan de Remmerdel, deze parkeerplaatsen zijn aangelegd voor een tijdelijke 

school op deze locatie. De tijdelijke school is in 2015 afgebroken waarna de parkeerplaatsen 

behouden zijn gebleven. De parkeerplaatsen kunnen meegerekend worden in de 

parkeerbalans omdat deze binnen 100 meter van woningen gesitueerd zijn en niet gebruikt 

worden door bewoners van bestaande wijk.

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

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

plangebied voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd om te voldoen aan de 

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

planvoornemen dan ook uitvoerbaar.

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

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

109 vrachtwagens per weekdagetmaal).
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De voorgaande vrijstellingsregeling voor woningbouwprojecten is van toepassing op het 

planvoornemen van dit bestemmingsplan. 

Conclusie 
Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het planvoornemen.

4.10  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 overheids-beleid. 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.

De Regionale Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft samen met de gemeenten in 

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

alleen nog energie-neutrale of energieopwekkende woningen worden gebouwd. Middels 

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

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

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

het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente Schagen participeert hier in.

Conclusie 
Voor de ontwikkeling van een nieuw woongebied zijn duurzaamheidsambities belangrijk en 

een kans. Juist op dit punt kan ook een argument gevonden worden voor de ontwikkeling 

van deze woonbuurt.  In hoofdstuk 4 van Deel A. Beeldvorming van het  Beeldkwaliteitsplan 

(Bijlage 1) is ingegaan op het aspect duurzaamheid. 

4.11  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

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

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

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

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

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

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).

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

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

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

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

betrekking heeft op:
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een oppervlakte van 100 hectare of meer;

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

een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Deze drempelwaarde wordt met de ontwikkeling uit dit bestemmingsplan niet 

overschreden. Conform het gewijzigde Besluit m.e.r. dient voor activiteiten die wel in de 

D-lijst zijn opgenomen, maar niet aan de daar genoemde drempelwaarden voldoen, een 

toets aan 'Bijlage III van de Europese richtlijn milieubeoordeling projecten' te worden 

uitgevoerd, een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Aard, omvang en ligging zijn 

begrippen die bij deze beoordeling centraal staan. Een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet in 

de meeste gevallen worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie (artikel 2, 

vijfde lid, van het Besluit m.e.r.). Dit is niet het geval wanneer het bevoegd gezag tevens 

degene is die de activiteit onderneemt. 

Voor het voorliggende bestemmingsplan heeft de initiatiefnemer een aanmeldnotitie 

vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Schagen heeft besloten dat een milieueffectrapportage niet nodig is. De 

aanmeldnotitie is bijgevoegd als Bijlage 9 bij de toelichting.

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

5.1  Algemeen

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

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

en het Bro.

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

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

doeleinden worden aangegeven;

bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven;

regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven;

voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels.

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

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

uitkomsten van het overleg zijn vermeld.

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

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

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

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

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

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

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

bestemmingsplan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden opgesteld overeenkomstig 

de RO-standaarden:

Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012);

Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten 2012 (STRI2012);

Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 (2012).

Het voorliggende bestemmingsplan is zo opgesteld dat het bestemmingsplan digitaal 

beschikbaar gesteld kan worden. Dit betekent dat

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

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

de regels overeenkomstig de SVBP2012 zijn opgesteld;

de toelichting en regels digitaal aan de kaart zijn gekoppeld.

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

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

deel van de Wro opgenomen in de Wabo.

Op grond van de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning ingevoerd. In de 

omgevingsvergunning worden verschillende vergunningstrajecten (zoals bouwvergunning, 

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

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

 46



 bestemmingsplan Remmerdel

bestemmingsplan niet is toegestaan een omgevingsvergunning noodzakelijk.

5.2  Bestemmingplanprocedure

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

Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden:

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

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

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

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

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

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

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

worden vermeld in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover 

noodzakelijk verwerkt in regels en verbeelding.

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

aan huisblad en op de internetpagina van de gemeente wordt het 

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

kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.

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

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

Beroepsfase 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het 

vaststellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Indien 

Gedeputeerde Staten of de Inspectie Leefomgeving en Transport een zienswijze hebben 

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

gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt bekendmaking 

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

het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State.

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

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

het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend 

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

gelegd.

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.
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Hoofdstuk 1: Inleidende regels 
BEGRIPPEN 

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

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

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

SVBP2012.

WIJZE VAN METEN 

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

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

van dit bestemmingsplan.

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

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

bebouwingsregels er gelden. De toekenning van bestemmingen tot een bepaald perceel is 

gebaseerd op het gewenste gebruik en een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing. 

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

Water en Woongebied. 

ARTIKEL 3 - GROEN 

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

openbare nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en voet- en 

fietspaden. 

ARTIKEL 4 - VERKEER 

De bestemming 'Verkeer' is toegekend aan de Dergmeerweg die aan de noordzijde van het 

plangebied loopt. De Dergmeerweg is een doorgaande weg. Omdat er ter plaatse van het 

de ontwikkellocatie Remmerdel enige ingrepen aan de Dergmeerweg plaatsvinden, is de 

bestemming iets groter geworden dan de verkeersbestemming van de bestaande weg. 

Naast woonstraten, pleinen en voet- en rijwielpaden mogen de gronden ook worden 

gebruikt voor parkeer- en picknickplaatsen. De bestemming die is toegekend aan de 

Dergmeerweg sluit, vanwege de uniformiteit, aan op het aansluitende bestemmingsplan. 

ARTIKEL 5 - VERKEER - VERBLIJF 

Het westelijke deel van het plangebied wordt het eerst ontwikkeld en is daarmee 

stedenbouwkundig redelijk concreet uitgewerkt. De ontsluitingswegen voor de woningen en 

woongebouwen die zijn voorzien in de westelijke fase van de ontwikkelocatie Remmerdel 

hebben dan ook de bestemming 'Verkeer - Verblijf'. Ook de hoofdontsluiting in de oostelijke 

fase is bestemd als 'Verkeer - Verblijf'. Naast woonstraten en pleinen zijn ook voet- en 

rijwielpaden en parkeervoorzieningen toegestaan. 

ARTIKEL 6 - WATER 

Waterlopen rondom het oostelijke plangebied en langs de Dergmeerweg zijn bestemd als 

Water. De bestemming komt (deels) tegemoet aan de in het plan te realiseren 

watercompensatie als gevolg van de toename van het verhard oppervlak. 
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ARTIKEL 7 - WOONGEBIED 

Een groot deel van het plangebied ontwikkellocatie Remmerdel heeft de bestemming 

'Woongebied'. Omdat de toekomstige stedenbouwkundig opzet gefaseerd zal worden 

uitgevoerd, is een hoge mate van flexibiliteit beoogd. Het westelijk deel van het plan wordt 

als eerste gerealiseerd en is daarmee minder flexibel dan het oostelijk deel. Waar in het 

westelijk deel diverse woongebieden zijn aangeduid is er in het oostelijk deel sprake van een 

grote bestemming.  Op de verbeelding is de maximale goot- en bouwhoogte 

weergegeven. Voor de gehele bestemming 'Woongebied', zowel de westelijke als de 

oostelijke fase gezamenlijk, geldt dat 150 woningen gebouwd mogen worden. Dit is 

bepaald in de Algemene bouwregels. De mogelijkheid voor het gebruik van de gronden en 

bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis is overeenkomstig 

het gemeentelijk beleid opgenomen. 

Hoofdstuk 3: Algemene regels 
ANTI-DUBBELTELREGEL 

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

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

een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen mag worden meegenomen. De 

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

het geldende bestemmingsplan.

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS 

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

de regels gegeven bestemmingsomschrijvingen.

ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS 

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

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

realiseren.

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

OVERGANGSRECHT 

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

regels.

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

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

geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoeve van de energievoorziening, 

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

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

vermeld.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

In artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voorgeschreven dat de 

gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor de gronden waarop een bouwplan is 

voorgenomen. Met het tweede lid van artikel 6.12 Wro kan worden afgeweken van de 

plicht een exploitatieplan vast te stellen, mits het verhaal van kosten anderszins is verzekerd. 

De grond in het plangebied is volledig in eigendom van de gemeente Schagen. Het 

kostenverhaal is dan ook verzekerd middels gronduitgifte.

De financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is aangetoond via de 

gemeentelijke grondexploitatie Remmerdel. De grondopbrengsten vanuit de gronduitgifte 

zijn naar verwachting voldoende om de kosten van grondexploitatie af te dekken. De 

eventuele financiële nadelige effecten als gevolg van de planuitvoering worden bij een 

negatief exploitatiesaldo gedekt door de reserve grondexploitatie.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het coalitieakkoord 2018 – 2022 is uitgangspunt geweest voor het participatietraject dat 

heeft plaats gevonden voor de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Het 

project is formeel afgetrapt met een 'blanco' vel tijdens een algemene inwonersbijeenkomst 

waarop inwoners van de wijk de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe centrum 

kwijt konden. Via verschillende bijeenkomsten en een nieuwsbrief zijn inwoners uitgenodigd 

om input te leveren en geïnformeerd over de planontwikkeling. Onder de inwoners van het 

dorp bestaat de grote wens dat gebouwd wordt voor de jeugd/starters zodat 

Warmenhuizen levendig blijft. 

Projectgroep 
In het dorp Warmenhuizen in de gemeente Schagen bestaat een grote wens voor 

woningbouw. De gemeente heeft daarom een projectgroep met inwoners uit 

Warmenhuizen in het leven geroepen en een intensief interactief proces ingericht om 

woningenbouwmogelijkheden en de woonwensen voor de uitbreiding van Warmenhuizen 

te verkennen. 

Diverse brainstormsessies, creatieve sessies en overleggen hebben plaats gevonden met de 

projectgroep met het doel om te komen tot een haalbaar, integraal, duurzaam en 

toekomstbestendig stedenbouwkundig plan, dat aansluit bij de wensen vanuit het dorp.  

De projectgroep (bestaande uit drie leden van de dorpsraad en een aantal bewoners) heeft 

de volgende einddoelen geformuleerd: 

de nieuwe woonwijk wordt een buurt waar inwoners gelukkig kunnen leven en 

verblijven; 

de nieuwe woonwijk draagt bij aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar 

Warmenhuizen; 

de nieuwe woonwijk draagt bij aan versterking van de kwaliteit van de bestaande kern. 

Vooroverleg 
In het kader van het bestuurlijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro is dit 

bestemmingsplan aan verschillende overlegpartners aangeboden, die daarmee in de 

gelegenheid zijn gesteld om een overlegreactie op het plan in te dienen. De mogelijkheid 
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tot het indienen van een overlegreactie kon tot uiterlijk 21 juli 2020. 

Van de volgende overlegpartners is een reactie ontvangen:

1. Gasunie

2. Liander

3. PWN 

Ad 1 Gasunie

Ingekomen overlegreactie

Het toegestuurde plan is getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van het 

Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het per 1 januari 

2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Op grond van deze 

toetsing is de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtst bij 

gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere 

planontwikkeling.

Gemeentelijke reactie

De gemeente neemt de toegestuurde overlegreactie voor kennisgeving aan.

Ad 2 Liander

Ingekomen overlegreactie

Liander heeft geen opmerkingen over het plan. 

Gemeentelijke reactie

De gemeente neemt de toegestuurde overlegreactie voor kennisgeving aan.

Ad 3 PWN

Ingekomen overlegreactie A

Ter veiligstelling van in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoekt PWNvooral 

ook die voorwaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten 

stellen om hun taak in het algemeen belang te kunnen uitoefenen. PWN stelt het op prijs 

dat, voordat tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg wordt getreden 

met PWN

Gemeentelijke reactie A

Voordat tot effectuering van het plan zal worden overgegaan, wordt PWN betrokken bij de 

invulling van het plangebied in relatie tot de aan te leggen leidingen. 

Ingekomen overlegreactie B

Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren nieuwbouw wordt ontworpen op 

de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer (gemeente) 

bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het ontwerp 

kanworden ingepast. In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de 

brandweer (gemeente) naar een alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. PWN 

attendeert de gemeente erop dat alternatieven, naar eiegn inschatting, in een zeer vroeg 

stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financiële middelen voor 

vrijgemaakt kunnen worden.

Gemeentelijke reactie B
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De gemeente neemt het door PWN aangedragen advies mee in de verdere concrete 

planontwikkeling. 

Ingekomen overlegreactie C

PWN vraagt aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit document is door de 

nutsbedrijven in Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in 

nieuwbouwgebieden.

Gemeentelijke reactie C

De gemeente neemt het door PWN aangedragen standaarddocument VANN mee in de 

verdere concrete planontwikkeling. 

Ingekomen overlegreactie D

In het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen gronden geen 

gevaarlijke stoffen bevatten, die na leidingaanleg in het drinkwater terecht kunnen komen. 

Zonder tegenbericht neemt aan dat in het onderhavige plan geen vervuilde gronden 

aanwezig zijn

Gemeentelijke reactie D

Verwezen wordt naar paragraaf 4.2 van de voorliggende toelichting. 

Provincie Noord-Holland

Ten aanzien van het overleg met de provincie Noord-Holland wordt het volgende 

opgemerkt.  In het voortraject is het plan besproken met de ARO en op basis daarvan is 

borging aangebracht voor landschappelijke inpassing. Daarna is in verband met het 

formele vooroverleg, het plan naar de provincie toegezonden en is bestuurlijk contact 

gevoerd waarbij de provincie kenbaar maakte uiterlijk 21 juli 2020 zo nodig te reageren. De 

provinciale reactie is buiten de aangeven termijn binnengekomen De gemeente zal de 

periode tot vaststelling gebruiken om de provinciale beoordeling serieus te  bekijken en de 

gevraagde uitwerkingen waar mogelijk en wenselijk te verwerken in het 

(stedenbouwkundig) plan. 

 52



 bestemmingsplan Remmerdel

Hoofdstuk 7  Raadsvaststelling

Vanwege het uitgebreide participatietraject is geen inspraak gehouden maar wordt het 

plan als ontwerp ter visie gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met ingang van 4 augustus 2020 gedurende 

een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Binnen de hiervoor bedoelde termijn zijn geen 

zienswijzen ontvangen. Van drie overlegpartners is nog een reactie ontvangen. Deze tref je 

in Bijlage 10 aan. De opmerkingen van het HHNK hebben geleid tot een aantal 

(redactionele) algemene wijzigingen en verduidelijking van het wateradvies in de 

toelichting. Door deze wijzigingen wijzigt de aard en omvang van het plan niet en is een 

gewijzigde vaststelling niet aan de orde. Het bestemmingsplan is dan ook op PM 

vastgesteld. Het raadsbesluit is opgenomen in PM bij deze toelichting.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Beeldkwaliteitsplan
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LEESWIJZER 

 

Uitbreidingsplan Remmerdel 

In het dorp Warmenhuizen in de gemeente Schagen bestaat een grote 

behoefte voor woningbouw. Voor de locatie Remmerdel, gelegen aan 

de oostzijde van Warmenhuizen, is een uitbreidingsplan ontwikkeld om in 

een deel van deze behoefte te voorzien.  

 

Gebruik beeldkwaliteitsplan 

Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit drie delen. Met deze indeling kan 

door de verschillende gebruikers gericht gebruik gemaakt worden van 

het document.  

 Deel A beschrijft het ontwerp van het uitbreidingsplan, gaat in op 

het gewenste bebouwingsbeeld, beschrijft de beoogde inrichting 

van de openbare ruimte en gaat in op de duurzaamheidsambities. 

Dit deel vormt de leidraad bij de ontwikkeling van de gehele 

nieuwbouwwijk en dient als inspiratiebron voor initiatiefnemers, 

ontwerpers en bouwers.  

 Deel B geeft beeldkwaliteitseisen waaraan nieuwbouw moet 

voldoen. De beeldkwaliteitseisen geven ontwerpers/architecten 

handvatten voor het ontwerp van de bebouwing en vormen het 

toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

(welstandstoets).  

 Deel C voorziet in een onderbouwing van de stedenbouwkundige 

en landschappelijke inpassing van het stedenbouwkundig plan. Dit 

deel gaat in op de (ruimtelijke) randvoorwaarden, het 

participatietraject, de visievorming en de achtergronden bij de 

totstandkoming van het uitbreidingsplan.  

 

 

Ligging plangebied aan de oostzijde van Warmenhuizen 

 

Ligging plangebied ten oosten van Debbemeer-Noord. Het plangebied grenst 

aan de Dergmeerweg, de Remmerdel en een bestaand volkstuinencomplex. 

 

Debbe- 

meer- 

Noord 

Dergmeerweg 

Volkstuinen- 

complex 

Tuitjenhorn 

Warmenhuizen 

Tuitjenhorn 

Dergmeerweg 
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“We have to realize the insight how deeply interdependent everything alive 

is in this world of increasing shortage. 

The challenge is to convert the insight into building activity. Not as a 

romantic retro-program but as an intelligent combination of high tech and 

low tech, of the most advanced technologies and simple, traditional 

practices which could lead to a renewed take-over of responsibility for their 

city by citizens. 

'The city as nature' is a school for the civil society... “ 

 

Em. prof.dr.dipl.ing. Helga Fassbinder 
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DEEL A. BEELDVORMING 
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Stedenbouwkundige opzet 
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1. STEDENBOUWKUNDIG PLAN 

 

Uitgangspunten 

Het ontwerp van het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op drie 

hoofduitgangspunten: 

 het vormgeven aan een goede stedenbouwkundige en 

landschappelijke inpassing; 

 het creëren van een Dorps woonmilieu; 

 een gefaseerde ontwikkeling in twee fasen.  

 

Stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing 

Het stedenbouwkundig plan geeft vorm aan de overgang van het 

bestaande, historische/kronkelende water- en bebouwingspatroon naar 

de rechtlijnige structuur van het buitengebied. Deze overgang is in het 

plan goed zichtbaar door een spel van rechte en schuine lijnen. De 

nieuwe waterstructuur vormt tevens de basis voor de fasering.  

 

Dorpen worden van oorsprong gekenmerkt door groene randen en 

tuinen als overgang naar het landschap. Dit bepaalt vanuit het 

landschap gezien voor een groot deel het ruimtelijke karakter van een 

dorp. De landschappelijke inpassing van het stedenbouwkundig plan is 

hierop geïnspireerd door langs de randen een afwisseling tussen groene 

elementen, tuinen en bebouwing te ontwerpen. Aan de noord- en 

zuidzijde dragen de bestaande en nieuwe bomenrijen langs de 

Dergmeerweg en het volkstuinencomplex met bestaande opgaande 

beplantingselementen in belangrijke mate bij aan de inpassing.  

 

De overgang tussen de bestaande buurt en de nieuwe wijk is zorgvuldig 

vormgegeven. Deze ruimte is enerzijds een ruimtelijke buffer en 

anderzijds biedt de ruimte een duidelijke woonkwaliteit.  

 

De ruimte tussen de wijken is groen en parkachtig ingericht en door de 

inpassing van nieuw water en wadi’s wordt de relatie met het park in 

zuidelijke richting versterkt. Op de groene ruimte worden nieuwe 

woningen georiënteerd. 

 

 

Weergave groenblauwe verbindende ruimte tussen de bestaande en nieuwe wijk 

 

Langs de Dergmeerweg is beoogd om een geleidelijke overgang van 

het buitengebied naar de kern vorm te geven, aansluitend op het beeld 

van Debbemeer-Noord. Een afwisseling in besloten en open elementen 

en afwisseling in schaal van de bebouwing geeft hier vorm aan.  
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Dorps wonen 

In een dorp komen, behalve de doorgaande dorpsweg en soms de 

hoofdweg van een buurt, zelden lange rechte doorgaande wegen 

voor. Vaak zijn er geen rechtstreekse autoverbindingen tussen 

woonwijken en is er sprake van een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk. 

Het straten- en paden patroon in het stedenbouwkundig plan is 

gebaseerd op dit dorpse principe. Het woongebied krijgt een eigen 

ontsluiting voor autoverkeer op de Dergmeerweg en het stratenpatroon 

is kleinschalig vormgegeven met zoveel mogelijk korte straten. De 

verschillende wandel- en fietspaden geven een goede verbinding met 

Debbemeer-Noord en het hart van het dorp.  

 

De nieuw woonbuurt borduurt verder op het gevarieerde straat- en 

bebouwingsbeeld van Warmenhuizen (zie hoofdstuk 2). Een dorpse 

schaal met variatie in bouwmassa’s en kapvormen is uitgangspunt. 

Bijzondere plekken krijgen in bebouwing extra aandacht 

(oriëntatiepunten). Per cluster worden verschillende woningtypes 

gemengd waar mogelijk. Naast een gevarieerd beeld, is dit ook gunstig 

bij de fasering van het gebied (flexibiliteit en een gedifferentieerd 

woningaanbod per fase).  

 

Kenmerkend voor een dorp is het wonen aan de straat, waardoor 

onderling contact met medebewoners en sociale controle mogelijk zijn. 

In de nieuwe buurt staan de huizen daarom zoveel mogelijk dicht op 

een straat, pad of een gemeenschappelijk openbaar gebied.  

 

Er bevindt zich veel groen in en om Warmenhuizen. Karakteristiek in 

Warmenhuizen zijn de straatbeplanting en de groene voorerven in de 

straten. In het stedenbouwkundig plan speelt groen ook een belangrijke 

rol en is ruimte geboden aan stevige groene ruimten en doorzichten 

naar de groene omgeving.  

In oudere dorpen zoals Warmenhuizen is er vaak sprake van een 

duidelijk contrast tussen besloten gebieden en plekken met een sterke 

relatie met het buitengebied. In het stedenbouwkundig plan zijn daarom 

bewust besloten plekken ontworpen en plekken waar juist het zicht op 

het landschap centraal staat. Hierdoor ontstaat niet alleen een 

afwisselend beeld, maar ontstaan ook gebieden met een duidelijk 

verschil in karakter en functionele mogelijkheden. Aan de besloten 

plekken kan rustig worden gewoond, kunnen kinderen veilig spelen en 

kunnen mensen elkaar op een informele manier ontmoeten. In de open 

plekken langs de randen ontstaat als contrast juist een gevoel van 

ruimte en contact met het buitengebied.  

 

Kenmerkend voor dorps wonen is het parkeren op eigen terrein of vlakbij 

de eigen woning. Bewoners hechten hier over het algemeen ook veel 

waarde aan. In het stedenbouwkundig plan zijn voor vrijstaande 

woningen en twee-onder-één-kap-woningen parkeerplaatsen voorzien 

op eigen erf. Voor andere woningentypes zijn geclusterde 

parkeervoorzieningen ontworpen in de directe nabijheid van de woning.  

 

Bijzondere plekken (gemarkeerd door afwijkende gebouwen)  

Waar de stedenbouwkundige opzet aanleiding geeft voor 

oriëntatiepunten (bijvoorbeeld de appartementencomplexen bij de 

entree van de wijk en langs de schuine as) is het mogelijk om een 

afwijkende materialisatie en architectuur toe te passen. In een dorpse 

structuur zijn namelijk altijd ingrepen van een latere tijd en bijbehorende 

architectuur zichtbaar. De mogelijke oriëntatiepunten zijn op de kaart 

op pagina 8 aangeduid met een sterretje. Deze oriëntatiepunten zorgen 

ervoor dat er een dorps karakter met een moderne twist en een eigen 

samenhang ontstaat. 
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Oriëntatiepunten in het stedenbouwkundig plan 

 

Fasering en flexibiliteit 

Het stedenbouwkundig plan zal gefaseerd worden uitgevoerd in twee 

delen. Binnen elke fase is een hoge mate van flexibiliteit beoogd (en 

mogelijk) doordat in het plan sprake is van twee afgeronde eenheden 

binnen een samenhangend kader. Binnen elke fase zal sprake zijn van 

een gedifferentieerd programma, zodat vraaggestuurd kan worden 

gebouwd. 

Het stedenbouwkundig plan als geheel is geen vastomlijnde 

ontwikkeling. Fase 1 heeft een concreet karakter en zal waarschijnlijk 

vanaf 2021 uitgevoerd worden. Het plan voor fase 2 is minder 

vastomlijnd. De verwachting is dat gezien de vraag, direct na de 

verkoop van de woningen van fase 1 zal worden gestart met de 

voorbereidingen voor de realisatie van fase 2. Het is denkbaar dat het 

ontwerp voor deze fase bijgesteld zal worden. 

 

 

Fasering 

 

Monitoring vraag en kwaliteit 

Gezien het doel om vraaggestuurd te ontwikkelen en de looptijd van 

het plan zal bij de start van ieder deelplan nader bekeken moeten 

worden op welke wijze het deelplan binnen de kaders van dit 

beeldkwaliteitsplan kan bijdragen aan de kwaliteit van het geheel. Deze 

kanttekening geldt voor het programma, de spelregels, de 

referentiebeelden en fasering. 

 
FASE 1 

 
FASE 2 
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Voorbeeld dorpse meergezinswoning (Bron: Frecohuis.nl) 

Voorbeeld dorpse twee-onder-één-kap-woningen (Bron: Zeemanvastgoed.nl) 

Voorbeeld dorpse rug-aan-rug-woningen (Bron: Nieuwbouw-heerhugowaard.nl) 

Voorbeeld dorpse vrijstaande  woning met een moderne twist (Bron: Breddels.nl) 
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2. BEBOUWINGSBEELD 

 

Architectonisch thema 

Het stedenbouwkundig plan biedt veel variatie. Om te voorkomen dat 

een onrustig beeld ontstaat, is voor het hele plangebied gekozen voor 

één architectonisch thema: ‘Dorps’. Dit wil niet zeggen dat er veel van 

hetzelfde wordt beoogd. Binnen het thema is een bepaalde mate van 

variatie mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om op de oriëntatiepunten 

(zie kaartje op pagina 8) en op ondergeschikte delen een afwijkende 

materialisatie en architectuur toe te passen. Hiermee wordt een bij het 

dorp Warmenhuizen passende balans tussen samenhang en variantie 

nagestreefd en ontstaat er een samenhangend en gebalanceerd 

bebouwingsbeeld.  

 

Wat geeft samenhang? En wat geeft variatie? 

De architectuur van de gebouwen is dorps. Gevarieerd, nuchter, 

tijdloos, in de lokale dorpse en landschappelijke stijl, met een moderne 

twist voor ondergeschikte delen. De architectuur sluit goed aan de op 

de bestaande bebouwing in Warmenhuizen. De bebouwing heeft over 

het algemeen een kap. Dit is de basis voor samenhang in het gebied. 

Waar de stedenbouwkundige opzet aanleiding geeft voor 

oriëntatiepunten, is het mogelijk om een afwijkende materialisatie en 

(meer moderne) architectuur toe te passen en zijn afwijkende 

dakvormen denkbaar. 

 

De gebouwen zijn met representatieve gevels op de openbare ruimte 

gericht en hebben een sterke relatie met de openbare ruimte. Bij de 

uitwerking wordt hier bij de gevelindeling rekening mee gehouden. Dit 

kan bijvoorbeeld door erkers toe te passen waardoor een levendige 

overgangszone ontstaat tussen het openbaar gebied en het 

privégebied.  

 

Alle bebouwing heeft door de vormgeving en plaatsing een sterke 

relatie met de straat en/of openbare ruimte. Blinde gevels komen op 

zichtplekken niet voor. Doordat alle woningen sterk naar buiten zijn 

gericht ontstaat samenhang in de vormgeving.  

 

Alle bebouwing heeft een kleinschalige, dorpse vormgeving en 

hoofdopzet. Dit betekent niet dat er geen grotere gebouwen mogelijk 

zijn en er alleen vrijstaande woningen of twee-onder-één-kap-woningen 

gebouwd mogen worden, maar betekent vooral dat grotere 

bouwvolumes meer aandacht in de vormgeving vragen. Lange 

bouwblokken (maximaal 6 woningen aaneen) worden zoveel mogelijk 

voorkomen  

 

Zijn er wel langere blokken rijenwoningen, dan worden deze met 

architectonische middelen (visueel) in schaal verkleind. Hetzelfde geldt 

ook voor appartementengebouwen.  

 

Het kleur- en materiaalgebruik geeft op stedenbouwkundig en 

gebouwniveau samenhang. In principe geldt een vast kleur- en 

materiaalgebruik voor alle bebouwing. Alleen voor oriëntatiepunten (zie 

kaartje pagina 8) en ondergeschikte delen mag hiervan worden 

afgeweken binnen een vastgelegd palet. Op gebouwniveau liggen de 

hoofdmaterialen en -kleuren daarmee vast voor de gevels en de daken. 

Voor ondergeschikte delen (bijvoorbeeld aan- of uitbouwen) van een 

gebouw mogen ook, binnen het vast palet, afwijkende kleuren en 

materialen worden toegepast.  
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Steenrode tot bruine baksteen gelden als hoofdmateriaal voor de 

gevels. Genuanceerde, gemixte of gevlamde baksteen zijn daarbij 

mogelijk in een iets lichtere of donkere kleurtoon. Daken zijn afgedekt 

met antraciete, rode/oranje of bruine pannen.  

 

Voor ondergeschikte delen en gebouwen op oriëntatiepunten mag een 

afwijkend kleur- en materialenpalet toegepast worden voor de gevels. 

Mogelijk zijn baksteen in een lichte kleurtoon, wit stucwerk, zwart gebeitst 

hout, naturel hout, of wit geschilderde houten delen. Voor de daken 

mag op oriëntatiepunten incidenteel riet worden toegepast. 

 

Alle erfafscheidingen die grenzen aan een straat of openbare ruimte zijn 

op een vriendelijke, dorpse manier vormgegeven en hebben een 

groene uitstraling. . Bijvoorbeeld met hagen, heesters en/of leilindes. Dit 

geeft samenhang in het aanzicht van de erven/tuinen vanaf de weg of 

openbare ruimte.  

 

Bij collectieve of korte voortuinen, zoals bijvoorbeeld voorkomen bij 

rijenwoningen, kan ook gedacht worden aan een vorm van een ‘Delftse 

stoep’. Gebouwde erfafscheidingen zijn in alle gevallen meeontworpen. 

Hierbij kan onder ander worden gedacht aan mee-ontworpen 

tuinmuurtjes en/of plantenbakken tegen de (voor)gevel, tuinmuren in 

combinatie met groene elementen langs zijdelingse perceelsgrenzen 

die grenzen aan openbare ruimte.  

  

Voorbeeld groene erfafscheidingen (hagen) 

   

Voorbeeld Delftse stoep  

  

Voorbeeld meeontworpen erfafscheiding (Bron: KLEIN Architecten) 
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Diversiteit in beplanting 

Wonen aan water en groen 

Wonen aan water en groen De inrichting is bestand tegen wateroverlast, hittestress, en langdurige droogte 
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3. OPENBARE RUIMTE 

 

Toelichting 

De openbare ruimte krijgt een dorps karakter, wat wil zeggen dat deze 

wordt gekenmerkt door een kleinschalige opzet (d.w.z. verschillende 

groenvoorzieningen door de hele wijk heen en niet één groot park), een 

goede kwaliteit en samenhang in de inrichting. Er wordt zoveel mogelijk 

gewoond aan de groene openbare ruimte. De inrichting van de 

openbare ruimte draagt bij een aangenaam woon- en leefklimaat en 

zet bewoners aan tot gezond gedrag. Ter illustratie van het gewenste 

beeld zijn principeprofielen uitgewerkt (zie pagina 14). 

 

In het stedenbouwkundig plan wordt voorzien in een aantal forse 

groenblauwe elementen, waaronder de parkzone langs de Remmerdel 

en de nieuwe waterlopen met brede, flauw hellende oevers. Deze 

gebieden worden gekenmerkt door een grote mate van diversiteit in het 

sortiment beplanting. Hiermee wordt zowel een aantrekkelijk als 

duurzaam groen beeld mogelijk nagestreefd.  

 

De inrichting van de openbare ruimte van de nieuwe woonwijk is 

bestand is tegen wateroverlast, hittestress, en langdurige droogte. Door 

te voorzien in stevige groene en blauwe elementen wordt hierin 

voorzien. Door de combinatie van sloten en wadi’s wordt voorzien in 

voldoende waterberging en wordt tegelijkertijd water langer 

vastgehouden. Hemelwater wordt afgekoppeld en via de straten en 

groene gebieden afgevoerd naar de wadi’s en waterlopen. Straten 

wateren direct af op waterlopen wanneer mogelijk.  

 

 

De bestrating in het plan wordt beperkt tot een functioneel minimum, 

mede vanuit de aspecten water en duurzaamheid. Bij de keuze van de 

bestratingsmaterialen wordt rekening gehouden met een dorpse en 

veilige uitstraling.  

 

Parkeren 

Bij vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen wordt 

voorzien in twee parkeerplaatsen op eigen erf. Deze moeten te allen 

tijde gehandhaafd worden. De plaatsing van een garage en/of carport 

mag geen vermindering van dit aantal parkeerplaatsen betekenen.  

 

Voor bezoekersparkeren en voor bewoners van rijenwoningen, 

appartementen en andere woontypologieën wordt voorzien in 

geclusterde parkeerplaatsen in de openbare ruimte in de directe 

nabijheid van de woning. De geclusterde parkeervoorzieningen worden 

ingepast met hagen en/of opgaande beplanting. Hemelwater wordt op 

deze terreinen zoveel mogelijk zichtbaar afgevoerd met greppels en 

goten naar waterlopen en wadi’s. 

 

Speelvoorzieningen 

In de nieuwe wijk worden minimaal op twee plekken speelvoorzieningen 

ingepast. Uitgangspunt is natuurlijk spelen en dat de groenvoorzieningen 

voor meer doeleinden kunnen worden gebruikt. 
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Zichtbare afvoer hemelwater 

Combinatie waterberging en (natuurlijk) spelen 

Inpassing en vormgeving collectieve parkeerplaatsen 
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4. DUURZAAMHEID 

 

De gemeente Schagen heeft de ambitie om een blijvend duurzame wijk 

te realiseren. De gemeente draagt hierin haar steentje bij. Maar ook de 

ontwerpers, bouwers en bewoners van de nieuwe woningen kunnen 

hieraan bijdragen.  

 

Wat doet de gemeente Schagen? 

De gemeente heeft de volgende maatregelen genomen in het 

stedenbouwkundig plan.  

 Dakvlakken zijn zoveel mogelijk op het zuiden/westen georiënteerd 

voor de plaatsing van zonnepanelen. 

 In het plan is voorzien in natuurlijke infiltratie en waterberging in de 

openbare ruimte door middel van waterpartijen en wadi’s. Hiermee 

wordt overbelasting van het riool voorkomen, wordt verdroging van 

de bodem tegengegaan en wordt hittestress beperkt. 

 De inrichting van de openbare ruimte is zo groen mogelijk. De 

beplanting is gevarieerd en gericht op het aantrekken van vogels 

en insecten (biodiversiteit).  

 De oppervlakte verharding is zoveel mogelijk beperkt (niet overal zijn 

stoepen toegepast en de verharding van parkeervakken en 

wandelpaden is waterdoorlatend. Hiermee wordt het gebruik van 

grondstoffen beperkt en ontstaat tegelijkertijd een positieve bijdrage 

aan de waterhuishouding. 

 De vormgeving van de geclusterde parkeerplaatsen houdt zoveel 

mogelijk rekening met de mogelijkheid van de plaatsing van 

elektrische laadpalen. 

 In de openbare ruimte wordt ledverlichting in de armaturen 

toegepast.  

 

Wat kunnen de ontwerpers, bouwers en bewoners bijdragen? 

Ontwerpers, bouwers en bewoners kunnen bijdragen aan een duurzame 

wijk door met een duurzame, toekomstgerichte blik te kijken naar de 

vormgeving van de woningen en de inrichting van de tuinen. Dit kan 

onder andere door bewuste keuzes te maken ten aanzien van het 

materiaal-, energie- en watergebruik en daarnaast aandacht te 

hebben voor biodiversiteit in de directe woonomgeving.  

 

Materiaalgebruik 

Grondstoffen zijn schaars; het is dan ook belangrijk om hier verantwoord 

mee om te gaan. Dit kan door het materiaalgebruik zoveel mogelijk te 

beperken, bouwafval zoveel mogelijk te voorkomen en waar mogelijk te 

kiezen voor duurzame materialen (baksteen, FSC hout) en/of 

herbruikbare materialen. 

 

Energiegebruik 

Vanaf 21 januari 2021 moeten alle woningen voldoen aan de eisen voor 

’Bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG). Voor wie een stap verder wil 

gaan, kan ook streven naar een energieneutrale of energieopwekkende 

woning. In alle gevallen betekent dit dat bewuste keuzes gemaakt 

moeten worden ten aanzien van het energiegebruik (bijvoorbeeld door 

het toepassen van energiezuinige apparaten en verlichting), het zelf 

opwekken van energie (bijvoorbeeld door zonnepanelen toe te passen) 

en het voorkomen van energieverlies door een goede isolatie en 

luchtdichtheid en het toepassen van gebalanceerde ventilatie. 
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Watergebruik 

De winters worden steeds natter en de zomers worden steeds droger in 

Nederland. Dit betekent dat het aan de ene kant belangrijk wordt om 

zorgvuldig om te gaan met het gebruik van water en andere kant juist te 

voorkomen dat er wateroverlast ontstaat.  

 

Wateroverlast kan mede voorkomen worden door de tuin niet meer te 

verharden dan noodzakelijk. Op plekken van verharding kan water niet 

infiltreren, waardoor overlast kan ontstaan. Het afkoppelen van 

regenwater, dit betekent het water niet afvoeren naar het riool, maar 

naar oppervlakte water zoals sloten, voorkomt overbelasting van het 

riool. Ook kan regenwater opgevangen worden en gebruikt worden in 

de eigen tuin. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en 

spaart tegelijkertijd water.  

 

Aandacht voor biodiversiteit 

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Met kleine maatregelen 

in de eigen woning en tuin kan een bijdrage gedaan worden aan de 

natuur. Dit kan bijvoorbeeld door nestkasten en/of 

vleermuisvoorzieningen in de gevels te verwerken, daken te voorzien 

van nest-/vogelpannen en vogelvides. Een groene tuininrichting en 

hagen als erfafscheiding biedt een goed leefklimaat voor vogels, 

insecten en kleine dieren.  

 

  

Vogelvide 

  

Vleermuiskast in de gevel   Neststenen 
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DEEL B. TOETSINGSKADER 
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BEELDKWALITEITSEISEN BEBOUWING 

 

Toelichting  

Nieuwbouw moet aan de beeldkwaliteitseisen in Deel B voldoen. De 

beeldkwaliteitseisen geven in toetsbare criteria weer hoe het gewenste 

bebouwingsbeeld dat in Deel A is beschreven moet worden 

gerealiseerd. Deel B moet dan ook in samenhang met deel A worden 

gelezen. De beeldkwaliteitseisen geven ontwerpers/architecten 

handvatten voor het ontwerp van de bebouwing en vormen het 

toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandstoets).  

 

Bebouwingsbeeld (volledige beschrijving zie hoofdstuk 2, Deel A) 

De architectuur van de gebouwen is dorps. Gevarieerd, nuchter, 

tijdloos, in de lokale dorpse en landschappelijke stijl, met een moderne 

twist voor ondergeschikte delen. Waar de stedenbouwkundige opzet 

aanleiding geeft voor oriëntatiepunten, is het mogelijk om een 

afwijkende materialisatie en (meer moderne) architectuur toe te passen 

en zijn afwijkende dakvormen denkbaar. Voor de ondergeschikte delen 

en oriëntatiepunten zijn specifieke criteria opgenomen.  

 

Ligging 

 De gebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de openbare 

ruimte en/of straat. 

 Per cluster/straat is sprake van variatie in nokrichtingen gewenst. 

 De hoofdgebouwen bepalen door de ligging het bebouwingsbeeld. 

 Aan- en uitbouwen (zoals bijvoorbeeld erkers) mogen voor de 

voorgevel van het hoofdgebouw liggen, mits deze bijdragen aan 

de oriëntatie van de bebouwing op de straat/openbare ruimte.  

 

 

 Bijgebouwen zijn aan de achterzijde van het erf en/of het zijerf 

gesitueerd en liggen tenminste 3 meter terug van de 

voorgevelrooilijn. 

 Vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap-woningen zijn 

voorzien van minimaal twee parkeerplaatsen op eigen erf. De 

situering van carports en bergingen mag het parkeren op eigen erf 

niet onmogelijk maken/beperken. 

 

Massa 

 Per cluster/straat is sprake van variatie in goothoogte. Langs de 

randen is meer variatie gewenst, aan de binnenzijde streven naar 

eenheid om een onrustig beeld te voorkomen. 

 Gebouwen hebben een traditionele hoofdvorm en bestaan uit een 

onderbouw van een tot twee lagen met een kap. Uitzonderingen 

zijn mogelijk op oriëntatiepunten (zie kaart pagina 8).  

 Rijenwoningen zijn een herkenbaar deel van het geheel, overige 

gebouwen staan op zichzelf. 

 Langere bouwmassa’s (bijvoorbeeld rijen van zes woningen) worden 

visueel geleed in kleinere delen. Dit kan bijvoorbeeld door variatie in 

kap, goot of gevelrooilijn. 

 Aan- en uitbouwen en opbouwen (zoals dakkapellen) zijn per type 

per bouwblok bij voorkeur van eenzelfde model. 

 Bij aanpassingen en toevoegingen aan gebouwen moet de 

hoofdvorm van het gebouw duidelijk herkenbaar blijven. 
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Voorbeeld dorpse vrijstaande woningen.  

(Bron: Gemeente Schagen). 

Dorpse rijwoningen met samenhang. (Bron: 

Zeemanvastgoed.nl) 

Geïntegreerde zonnepanelen op een huis in Callantsoog 

(Foto: Kees van der Leun) 

Voorbeeld dorps appartementengebouw met moderne twist 

(mogelijk op oriëntatiepunten) (Bron: 

hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard) 
Voorbeeld dorps appartementengebouw.(Bron: 

hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard) 

Samenhangend kleurgebruik en variatie in kapvormen (Bron: 

Gemeente Schagen) 
Bijzondere hoeken krijgen nadruk. Groene en meeontworpen 

dorpse erfscheidingen(Bron: Gemeente Schagen) 

Voorbeeld dorpse vrijstaande woning. Variatie in goten en 

gevelrooilijnen (Bron: Gemeente Schagen). 

Voorbeeld woningen met representatieve gevels en relatie 

met de openbare ruimte (hier: water). (Bron: Gemeente 

Schagen) 
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Opmaak 

 De architectuur van de gebouwen is dorps. Gevarieerd, nuchter, 

tijdloos, in de lokale dorpse en landschappelijke stijl, met een 

moderne twist voor ondergeschikte delen.  

 De gevels hebben textuur en kennen dieptewerking.  

 De gebouwen zijn met representatieve gevels op de openbare 

ruimte gericht en hebben een sterke relatie met de openbare 

ruimte.  

 De vormgeving van een blok rijwoningen is een samenhangend 

geheel.  

 Zonnepanelen en technische installaties moeten worden ingepast in 

het ontwerp van gebouwen. Zonnepanelen en technische 

installaties (bijvoorbeeld. warmtepompen) zoveel mogelijk uit het 

zicht vanaf de openbare ruimte is gewenst. 

 

Detaillering 

 De detaillering ondersteunt/versterkt de architectuur. 

 Kozijnen, dakgoten en daklijsten zijn zorgvuldig gedetailleerd. 

 Gevels krijgen textuur door materialisatie en de detaillering. 

 Spaarzame toepassing van ornamenten. 

 

Materiaal en kleur 

 Steenrode tot bruine baksteen gelden als hoofdmateriaal voor de 

gevels. Genuanceerde, gemixte of gevlamde baksteen zijn daarbij 

mogelijk in een iets lichtere of donkere kleurtoon. 

 Daken zijn afgedekt met antraciete, rode/oranje of bruine pannen.  

 Het kleurgebruik is harmonieus. Contrasten zijn ondergeschikt aan 

het geheel. 

 

 

 

 

 Indicatie kleur- en materiaalgebruik gevels en daken 

Indicatie kleur- en materiaalgebruik daken 
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Oriëntatiepunten en ondergeschikte delen 

 Ondergeschikte delen, waaronder aan- en uitbouwen, mogen in 

architectuur afwijken van het hoofdgebouw. Een moderne twist is 

gewenst in de vormgeving/architectuur. 

 Op oriëntatiepunten mag de architectuur van de hoofdgebouwen 

een moderne twist kennen en/of mag een afwijkend kleur- en 

materialenpalet worden toegepast. 

 Op oriëntatiepunten (zie kaart pagina 8) zijn verbijzondering in de 

bouwmassa mogelijk en mag afgeweken worden van de dorpse 

standaard van een of twee bouwlagen met een kap.  

 Op stedenbouwkundig gezien belangrijke oriëntatiepunten 

verbijzonderingen in bouwmassa’s aanbrengen om de plek extra 

kracht bij te zetten. Dit kan bijvoorbeeld met kapverdraaiingen en 

verbijzonderingen van de kap. 

 Voor ondergeschikte delen en gebouwen op oriëntatiepunten mag 

een afwijkend kleur- en materialenpalet toegepast worden voor de 

gevels. Mogelijk zijn baksteen in een lichte kleurtoon, wit stucwerk, 

zwart gebeitst hout, naturel hout, of wit geschilderde houten delen. 

Voor de daken mag op oriëntatiepunten incidenteel riet worden 

toegepast.  

 

Erfinrichting 

 Erfafscheidingen aan de openbare ruimte hebben een groene 

uitstraling (bijvoorbeeld beukenhagen, etc.).  

 Bij collectieve of korte voortuinen kan gedacht worden aan een 

vorm van een ‘Delftse stoep’.  

 Gebouwde erfafscheidingen zijn meeontworpen en hebben een 

dorpse uitstraling. Hierbij kan worden gedacht aan mee-ontworpen 

plantenbakken tegen de gevel, tuinmuren in combinatie met 

groene elementen, etc.  

 

 

Indicatie kleur- en materiaalgebruik oriëntatiepunten en ondergeschikte delen 
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1. WOONPROGRAMMA 

 

Vraaggestuurd bouwen 

De invulling van het plangebied zal plaatsvinden op basis van ‘vraag-

gestuurd bouwen’. Uit lokaal onderzoek is gebleken dat er behoefte is bij 

meerdere generaties, vooral onder jongeren tot circa 35 jaar en een 

evenredige behoefte bij senioren als middenleeftijdscategorieën. Er is 

een voorkeur voor appartementen en rijwoningen, zelfbouw en meer 

verzorgde variaties daarvan.  

 

Differentiatie en fasering 

In het plan wordt huisvesting van diverse doelgroepen beoogd. De 

mogelijke woningtypen lopen daardoor uiteen van vrijstaand tot 

appartementen.  

 

Het is de bedoeling dat de buurt per fase een gevarieerde opbouw 

krijgt. De mogelijke woningtypen kunnen dan per fase, op basis van de 

actuele vraag, gevarieerde doelgroepen bedienen. Afhankelijk van de 

(benodigde) fasering en behoefte zou de locatie kunnen voorzien in 

honderd tot honderdvijftig woningen.  

 

Gelet op het beoogde karakter, aansluiting op de stedenbouwkundige 

kenmerken van de naastgelegen woonwijk, ook kleinere 

wooneenheden en zoveel mogelijk voorzien in gevarieerd ontwikkelbare 

deelgebieden wordt ingezet op een mogelijke invulling van circa 150 

woningen.  

 

  Krantenartikel Noordhollands Dagblad 

 

  Krantenartikel Noordhollands Dagblad 
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2. PARTICIPATIE 

 

Aanleiding 

Het coalitieakkoord 2018 – 2022 is uitgangspunt geweest voor het 

participatietraject dat heeft plaats gevonden voor de totstandkoming 

van het stedenbouwkundig plan. Het project is formeel afgetrapt met 

een ‘blanco’ vel tijdens een algemene inwonersbijeenkomst waarop 

inwoners van de wijk de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe 

centrum kwijt konden. Via verschillende bijeenkomsten en een 

nieuwsbrief zijn inwoners uitgenodigd om input te leveren en 

geïnformeerd over de planontwikkeling. Onder de inwoners van het 

dorp bestaat de grote wens dat gebouwd wordt voor de jeugd/starters 

zodat Warmenhuizen levendig blijft. 

 

 

Aftrap met goed bezochte algemene inwonersbijeenkomst 
 

Fragment uit coalitieakkoord 2018 – 2022 gemeente Schagen 

 

Samenleving en politiek  

De coalitiepartijen stellen de mens centraal; de samenleving gaat vóór de politiek. 

De gemeente staat ten dienste van de samenleving en is ingericht op het 

organiseren van zaken in het belang van inwoners en ondernemers. De 

gemeentebestuurders gaan regelmatig in gesprek met inwoners en ondernemers, 

zij zijn benaderbaar en staan open voor kritiek. 

 

Wij zijn in alle geledingen open, eerlijk en transparant. Inwoners mogen verwachten 

dat de gemeente in gelijke gevallen gelijk beslist, dat wij het algemene belang 

zwaarder laten wegen dan het individueel belang, dat wij bij keuzes het lange 

termijn belang voor ogen houden, dat wij financieel degelijk beleid voeren, dat 

niemand tussen wal en schip raakt en dat we ons als overheid niet overal mee 

bemoeien.  

 

De gemeente is er voor de inwoners en neemt hen serieus. Wij willen inwoners dan 

ook zoveel mogelijk betrekken bij het vormen van beleid en bij het realiseren van 

projecten. Bij grotere projecten proberen wij altijd een project- of een 

klankbordgroep van betrokkenen in te richten die daadwerkelijk mee kan beslissen.  

 

We zetten in op een goede samenwerking met de dorpsraden en wijkpanels en we 

vragen inwoners actief te participeren in de voorbereiding van gemeentelijke 

keuzes. We lichten mensen tijdig in, we gaan met de inwoners in gesprek en we 

luisteren naar hun argumenten. Daarvoor organiseren we brainstormbijeenkomsten 

of andere inspreekmomenten en gaan we actief op pad.  

 

Dat wij luisteren naar inwoners betekent overigens niet dat meningen ook altijd tot 

aanpassingen zullen leiden. Soms moet de gemeente gewoon keuzes maken, 

maar bij het maken van keuzes zullen geuite argumenten altijd serieus gewogen 

worden en wordt het uiteindelijke besluit helder uitgelegd als daar behoefte aan is.  
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Projectgroep 

In het dorp Warmenhuizen in de gemeente Schagen bestaat een grote 

wens voor woningbouw. De gemeente heeft daarom een projectgroep 

met inwoners uit Warmenhuizen in het leven geroepen en een intensief 

interactief proces ingericht om woningenbouwmogelijkheden en de 

woonwensen voor de uitbreiding van Warmenhuizen te verkennen.  

 

Diverse brainstormsessies, creatieve sessies en overleggen hebben plaats 

gevonden met de projectgroep met het doel om te komen tot een 

haalbaar, integraal, duurzaam en toekomstbestendig 

stedenbouwkundig plan, dat aansluit bij de wensen vanuit het dorp. 

 

De projectgroep (bestaande uit drie leden van de dorpsraad en een 

aantal bewoners) heeft de volgende einddoelen geformuleerd: 

 de nieuwe woonwijk wordt een buurt waar inwoners gelukkig 

kunnen leven en verblijven;  

 de nieuwe woonwijk draagt bij aan een toekomstbestendig, 

duurzaam en leefbaar Warmenhuizen; 

 de nieuwe woonwijk draagt bij aan versterking van de kwaliteit van 

de bestaande kern.  

 

 

 

 

 

 

Impressie creatief proces met projectgroep Uitbreiding Warmenhuizen 
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3. RUIMTELIJK BELEID 

 

Structuurvisie (voormalig gemeente Harenkarspel) 

Het plangebied is onderdeel van een groter gebied dat in de 

Structuurvisie (voormalig gemeente Harenkarspel) voor het gebiedsdeel 

Warmenhuizen Oost aangeduid is als ontwikkellocatie voor nieuwe 

woningen. In de visie werd gekoerst op woningbouwontwikkelingen met 

beperkte druk op het kwetsbare historische wegennet, met een globaal 

evenredige verdeling van de woningen over de kernen. Ten opzichte 

van het structuurplan (2008) is in de visie de locatie verkleind.  

 

 

Uitsnede plankaart Structuurvisie voormalig gemeente Harenkarspel 

 

Voor al deze uitbreidingen vormt de Harenkarspelweg/Dergmeerweg 

een belangrijke ontsluitingsweg. Deze weg verbindt tevens de 

provinciale weg enerzijds met de woonwijken en bedrijfsterreinen aan 

de westzijde anderzijds van het dorp waardoor er een goede ontsluiting 

is naar de voorzieningen en omgeving.  

 

Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit 

Vanwege maatschappelijk en 

politiek veranderde wensen over het 

welstandsbeleid heeft de gemeente 

Schagen de ‘Reisgids voor 

Ruimtelijke Kwaliteit’ opgesteld. 

 

 In de Reisgids wordt het 

beeldkwaliteitsplan als belangrijk 

instrument geïntroduceerd om 

nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen 

zorgvuldig af te wegen ten opzichte 

van bestaande kwaliteiten van een 

gebied en deze daarin zo goed 

mogelijk in te passen.  

 

Voorliggend beeldkwaliteitsplan is opgesteld om de nieuwe woonbuurt 

Remmerdel goed in te passen in de landschappelijke omgeving en deze 

tegelijkertijd te verankeren in de stedenbouwkundige structuur van 

Warmenhuizen.  

 

 

Deelgebieden 



28 

Leidraad landschap en cultuurhistorie 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het landschappelijk ensemble 

West-Friesland West. Vanuit de provinciale Leidraad Cultuurhistorie wordt 

aandacht gevraagd om aan te sluiten op de kernwaarden van het 

landschappelijk ensemble. Deze kernwaarden zijn te verdelen onder drie 

categorieën: de landschappelijke karakteristieken, de openheid en 

ruimtebeleving, en de ruimtelijke dragers. Hieronder worden deze vanuit 

dit landschapstype toegelicht en vervolgens de algemene ambities en 

ontwikkelprincipes beschreven.  

 

De landschappelijke karakteristiek 

Het zeekleigebied heeft door de ontstaansgeschiedenis de 

karakteristieken van een veenontginningsgebied. Dit is in de omgeving 

van het plangebied vooral herkenbaar aan de lange veenlinten. Slechts 

plaatselijk komt een opstrekkende verkaveling (haaks op de linten) voor. 

 

De voormalige getijdegeulen zijn herkenbaar als relatief hooggelegen 

kreekruggen. Langs de linten is stap voor stap ontwikkeld: vaak is per 

perceel bebouwing en beplanting toegevoegd. Het gebied is een 

mozaïeklandschap met zeekleigronden en kleinere droogmakerijen, 

waarin zowel historische structuren overeind zijn gebleven, maar waar 

ook ingrijpend vernieuwd is ten tijde van het landinrichtingsproces. De 

ingrijpende ruilverkaveling heeft geleid tot een droger en grootschaliger 

landschap met linten, verspreid liggende bebouwing en slechts hier en 

daar beplanting. 

 

Landschappelijke karakteristiek (Gebied B. Ruilverkaveld landschap). Bron: 

Leidraad landschap en cultuurhistorie 
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De openheid en ruimtebeleving  

In dit ensemble bevinden zich zowel matig open gebieden als meer 

open gebieden. Vaak is er zicht vanaf het lint op het landschap. Bij de 

grootschaliger blokverkaveling in het middendeel is de openheid vaak 

aan meerdere zijden begrensd door de bebouwingslinten. Wegen over 

(voormalige) dijken begrenzen doorgaans de open ruimten in de polder.  

 

 

 Langere zichtlijnen (tussen de linten). Bron: Leidraad landschap en cultuurhistorie 

De ruimtelijke dragers 

In het Westfriese landschap zijn de ontginningsstructuren, vaarten en 

dijkwegen de belangrijkste lokale structuurlijnen. De lint(dorp)en met de 

vele stolpen zijn beeldbepalend en zijn van oudsher de ruimtelijke 

dragers van verstedelijking. De linten zijn vaak gebaseerd op de 

kreekruggen, op oude dijken en op de strandwallen.  

 

Geleidelijke verdichting vindt 

plaats met een mix aan functies 

van een verschillende omvang. 

Soms is het moeilijk de grens tussen 

kern (bebouwde kom) en landelijk 

lint vast te stellen. Geleidelijke 

verdichting van de linten in het 

landschap leidt tot het verder 

verdwijnen van doorzichten en 

open gebieden.  

 

Het groene beeld van de linten wordt bepaald door erfbeplanting en 

tuinen. Langs de linten staan (reeksen) stolpboerderijen soms met een 

waterloop (voorsloot) ertussen. De deels beplante (provinciale) wegen 

liggen relatief los in het landschap en vormen op enkele plekken dragers 

voor grootschalige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Ambities en Ontwikkelprincipes 

De algemene ambitie is om ruimtelijke ontwikkelingen: 

 bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de 

landschappelijke karakteristiek; 

 bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van) 

openheid en; 

 helder te positioneren ten opzichte van de ruimtelijke dragers. 
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Een gebiedsgerichte landschappelijke analyse leidt tot de volgende 

ontwikkelprincipes voor het plangebied. 

 Het Westfriese landschap is aantrekkelijk en gevarieerd. Het zit vol 

met bijzondere cultuurhistorische elementen en structuren. De 

ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het behouden van het open en 

kleinschalige terpen- en linten landschap, en het behouden / 

versterken van de herkenbaarheid van de droogmakerijen.  

 Vanaf de Westfriese Omringdijk blijft 

het verschil in oud en nieuw land 

beleefbaar. De ruimtelijke kwaliteit is 

gebaat bij het herkenbaar houden 

van de Westfriese Omringdijk als 

doorgaande lijn en identiteitsdrager. 

Het behouden en versterken van de 

relatie tussen de Westfriese 

Omringdijk en het kleinschalige 

Westfriese landschap.  

 

Het voorliggende plan houdt rekening met de algemene 

ontwikkelprincipes en de gebiedsgerichte ontwikkelprincipes. In 

hoofdstuk 7 is de ruimtelijke visie beschreven waarin valt te lezen op 

welke wijze met de landschappelijke karakteristiek, de openheid en de 

positionering van de bebouwing ten opzichte van de Dergmeerweg 

wordt omgegaan. De Westfriese Omringdijk wordt op hoog 

schaalniveau gerespecteerd door de situering van de nieuwe 

woonbuurt aan de oostzijde van Warmenhuizen. 
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4. ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

 

Oude zeekleilandschap 

Het plangebied ligt in het oude zeekleilandschap. Het gebied heeft 

lange tijd onder invloed gestaan van de zee. Voor de 

ontstaansgeschiedenis van dit landschap is het brede, maar ondiepe 

zeegat van Zijpe belangrijk geweest. Dit zeegat ontwikkelde zich vanaf 

de 10e eeuw. Via dit zeegat van Zijpe is door de zee een laag zware klei 

afgezet op de restanten van het veen dat hier in de loop van de 

eeuwen werd gevormd. Warmenhuizen ligt dan ook in een oud zeeklei-

landschap.  

 

In het Geestmerambacht werden al in de 8e of 9e eeuw 

veenontginningen gestart. Vanuit bestaande veenrivieren werden in het 

veen parallelle sloten voor ontwatering gegraven. Daarna komt het 

gebied via de Graven van Holland in bezit van de Heren van Egmond, 

die het door de tijd wisselend tot circa 1600 grotendeels in bezit hielden. 

 

In de latere Middeleeuwen nam de bevolking in het gebied duidelijk toe 

en ging men zich meer structureel beschermen tegen de invloed van 

het water. Dijken werden aaneengesloten tot de uiteindelijke Westfriese 

Omringdijk.  

 

Daar waar nu de Remmerdel ligt, was het vroeger een moerassig en 

onherbergzaam gebied, dat over honderden jaren is veranderd in een 

gecultiveerde omgeving. Tussen Warmenhuizen en Scharwoude/Broek 

op Langedijk ontstond een fijnmazig verkavelt, laag en waterrijk gebied. 

De ontsluiting ging via waterwegen. Grootschalige ruilverkavelingen en 

schaalvergroting in het midden van de 20e eeuw, onderdeel van een 

groot landinrichtingsproces, hebben dit langzaam gegroeide landschap 

in relatief korte tijd veranderd in een grootschalig, rationeel en rechtlijnig 

in gericht productielandschap.  

 

Landschap voor de ruilverkaveling 

 

Warmenhuizen 

Warmenhuizen is in 745 gesticht door Radboud II met de aanleg van de 

eerste terpen. De oudste bouwwerken en hoofdstructuur stammen 

echter uit de tijd van de Heren van Egmond. Door het blijvende gevaar 

van overstromingen bleef bewoning in Warmenhuizen lange tijd 

geconcentreerd op de hoger gelegen delen langs de Dorpsstraat.  

 

Het oudste gedeelte van Warmenhuizen bevindt zich tussen de 

aansluiting van de Fabrieksstraat op de Dorpsstraat en de aansluiting 

van de Rietzangerstraat op de Dorpsstraat. Warmenhuizen was lange 

tijd vooral een klein agrarisch dorp. Na de ruilverkaveling werd het dorp 

echter aantrekkelijker voor forensen om te gaan wonen door de sterk 

verbeterde ontsluiting. Het dorp is hierdoor vanaf circa 1960 planmatig 

gegroeid tot haar huidige omvang. 
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Ten westen van dit gebied zijn in de jaren ’60 de eerste uitleggebieden 

gerealiseerd. In de jaren ’70 is een tweetal gebieden tot ontwikkeling 

gebracht: het gebied Dorp-West en een gebied ten noordoosten van 

het centrum. Ten oosten van het centrum is in de jaren ’80 een 

woongebied ontwikkeld rondom de Langedijker. Debbemeer-Noord en 

Debbemeer-Zuid zijn in de jaren’90 van de vorige eeuw gebouwd. De 

laatste uitbreiding heeft plaatsgevonden aan de zuidzijde van 

Warmenhuizen. 

 

                        

Bebouwingsgeschiedenis Warmenhuizen 

Kernwaarden Warmenhuizen 

Het dorp Warmenhuizen kent door haar ontstaansgeschiedenis en 

(sociale)voorzieningen een eigen actieve dorpscultuur, met traditionele 

waarden en karakteristieken, waar de inwoners aan hechten en trots op 

zijn. De bewoners zijn betrokken bij het dorp, zelfredzaam en loyaal naar 

elkaar.  

 

Warmenhuizen is gastvrij, sociaal levendig, gezellig, sportief, 

ondernemend en een volledig verzorgd woondorp. Alle voorzieningen 

zijn door de compacte opzet goed bereikbaar. Warmenhuizen heeft 

een stijlvolle en knusse uitstraling door haar authentieke kenmerken, 

doorkijkjes, kleurrijke variatie en goed benutte ruimte.  

 

Het dorp heeft ook een nostalgisch, groen, speels en afwisselend 

karakter. De huidige groene omgeving heeft een herkenbare waterrijke 

achtergrond, de bebouwing is nuchter in een menselijke maat, heeft 

een regionale en/of huis-met-kap (=archetypische) vormgeving.  

 

 

Vooroorlogs 

Na-oorlogs 

Moderne invulling 
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5. RUIMTELIJKE ANALYSE WARMENHUIZEN 

 

Omgevingskarakteristieken  

Warmenhuizen ligt in een ruilverkavelde polder met een herkenbaar, 

rationeel, rechtlijnig karakter. Het historische, organisch gegroeide, 

kronkelende wegenstructuur en bebouwingspatroon van de oude 

hoofdwegen (Oudewal, Dorpsstraat, Oostwal, met aftakkingen zoals de 

Fuik), vormt hiermee een duidelijk contrast. Dit contrast is ook in de 

bebouwde kom ervaarbaar. Op veel plaatsen is de informele structuur 

niet herkenbaar omdat straten het polder-/ ruilverkavelingspatroon 

volgen of omdat de wegen naar historische functies doodlopend (zoals 

de Fabrieksstraat). De belangrijkste ontsluitingswegen, zoals de 

Doorbraak, Dergmeerweg en Debbemeerweg, volgen tegenwoordig 

ook de polderstructuur en staan haaks op de historische structuur waar 

de voorzieningen aan liggen. 

 

 

Topografische kaart 1918 (Bron: topotijdreis.nl). Organisch gegroeid lintdorp in een 

onregelmatig, mozaiekachtige verkaveling 

 

 

Topografische kaart 1993 (Bron: topotijdreis.nl). Sterk gegroeid dorp in een 

rechtlijnig, ruilverkaveld landschap.  

 

Karakteristieken lintbebouwing  

Warmenhuizen is ontstaan op terpen die al in de middeleeuwen door 

walletjes onderling zijn verbonden. Deze structuur is in de kern nog 

duidelijk herkenbaar. De relatie met het buitengebied is op de meeste 

plaatsen door aangrenzende nieuwbouw verdwenen. De bijzondere 

ruimte kwaliteit van de kern van Warmenhuizen is mede te danken aan 

de vele monumentale en karakteristieke bebouwing die in de kern 

voorkomt. Bovendien komt in de kern weinig storende bebouwing voor. 
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De bebouwing is in massa zeer gevarieerd. Eenvoudige grondvormen, 

die vaak rijk gedetailleerd zijn, overheersen Het kleur- en 

materiaalgebruik is traditioneel. De bebouwing ligt op zeer wisselende 

afstand van de weg. In de verdraaiingen van het lint ligt de bebouwing 

meestal direct aan de straat. In de tussenruimten is de afstand tot de 

straat variabel. De onderlinge afstanden tussen de vrijstaande 

gebouwen is klein in verhouding tot de pandbreedte. 

 

Karakteristieken woonwijken Warmenhuizen 

Rond de oude kern van Warmenhuizen is een aantal woongebieden 

ontwikkeld. Aan de oostzijde van Warmenhuizen liggen vier buurten. Het 

noordoostelijke kwadrant, Debbemeer-Noord, ligt tussen de 

Dergmeerweg, Sportlaan en het park achter de Ursulakerk. Het gebied is 

ontsloten vanaf de Sportlaan en heeft met de straat Remmerdel een 

omlopende verbinding naar de Dergmeerweg. Het gebied heeft een 

kleinschalige erfverkaveling. De structuur is gericht naar een centrale 

open ruimte en de bebouwing is terugliggend, georiënteerd op de 

omgeving. De buurt heeft bebouwingsensembles die een oost-west 

beweging ondersteunen.  

 

 

Bebouwingingsprincipe en –geschiedenis Warmenhuizen-Noord 

 

Het gebied wordt doorsneden door een viertal groene noord-zuid 

structuren, de landschappelijke parkrand als overgang naar het 

landelijke gebied. De bebouwing is gevarieerd en bestaat uit kleine 

clusters vrijstaande, halfvrijstaande en rijenwoningen in verschillende 

typen. Gemeenschappelijk zijn de sprekende kappen in zacht-donkere 

kleurtinten en gevels in lichte en warme kleurtonen.  

 

Bebouwingsrand Oostzijde Warmenhuizen-Tuitjenhorn 

Bijzonder aan de ligging van het plangebied is de ligging achter de 

bebouwingsrand van Warmenhuizen en Tuitjenhorn, centraal tussen 

sport- en winkelgebieden en educatieplekken.  

 

 

Plaatsing achter bebouwingsrand Warmenhuizen-Tuitjenhorn, centraal tussen 

sportgebieden (S), winkelgebieden (W) en educatieplekken (E) 

 

‘70 
‘90 

‘60 

Oude dorp 
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6. HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED 

 

Ligging plangebied 

Het plangebied ligt aan de oostkant van Warmenhuizen. Het 

plangebied grenst aan de noordzijde aan de Dergmeerweg en aan de 

westzijde aan de weg Remmerdel. De zuidrand wordt gevormd door 

een volkstuinencomplex. De oostzijde van het plangebied is in de 

huidige situatie vooral open en heeft geen duidelijke landschappelijke 

begrenzing. 

 

 

Topografische kaart 2018 (Bron: topotijdreis.nl) 

 

De huidige situatie is vanwege de aansluitende woonbuurt, het 

volkstuinencomplex, het aangrenzende polderlandschap en de 

hoofdinfrastructuur onder te verdelen in vier deelgebieden.  

 

Volkstuinencomplex 

Zuidelijk van het plangebied ligt een bestaand volkstuincomplex. Dit 

complex steekt als een opvallend rechthoekig element in het open 

buitengebied. De noord- en westrand van dit complex sluiten door de 

waterpartijen/waterlopen en de groene elementen (op de 

noordoostelijke en de noordwestelijke hoek) aan op het parkgebied 

(achter de Ursulakerk) van Warmenhuizen. Het complex is ontsloten met 

een autoverkeersweg die aanhecht op de Remmerdel (straat). Deze 

weg deze geeft via een indirecte aansluiting op de Sportlaan of de 

Dergmeerweg een verbinding met de woongebieden in Warmenhuizen. 

 

Het volkstuinencomplex kan een meerwaarde betekenen voor de 

planvorming. Ten eerste als ruimtelijk element dat voorziet in 

landschappelijke inpassing van de nieuwe buurt. Ten tweede voorziet 

het complex in binding tussen de bestaande bewoners in de omgeving 

en de bewoners in de nieuwe buurt. Het complex draagt daarmee bij 

aan een duurzame levenshouding en gemeenschapsband. De 

uitbreiding kan op haar beurt bijdragen aan een sterkere ruimtelijke 

binding van het complex met Warmenhuizen. 

 

Oostrand Debbemeer-Noord 

Ten westen van het plangebied ligt de bestaande woonbuurt 

Debbemeer-Noord. De bebouwing in deze buurt oriënteert zich op de 

randen en een vrijgehouden parkstrook in het verlengde van het park 

achter de Ursulakerk. De buurt kent een kleinschalige erfverkaveling en 

heeft overwegend bebouwing van twee lagen met een kap. Informele 

groene plekken bepalen mede het karakter. De buitenringstructuur 

draagt bij aan de groene beleving en beslotenheid van de woonbuurt.  
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De buitenrand van Debbemeer-noord heeft een grillig, rafelig karakter, 

die mede is ontstaan door de bebouwingsstructuur die onder een hoek 

staat ten opzichte van het rechtlijnig verkavelde buitengebied. Hierdoor 

zijn verschillende overhoeken ontstaan die groen zijn ingericht. Deze 

groene rand sluit aan op het parkgebied van Warmenhuizen.  

 

Het karakter van de buitenring zal met de ontwikkeling van het 

plangebied veranderen. De nieuwe ontwikkeling biedt de kans om deze 

structuur kwalitatief te versterken als parkrand.  

 

Dergmeerweg 

De Dergmeerweg ligt aan de noordrand van het plangebied. De 

Dergmeerweg vormt de hoofdontsluiting voor het noordelijk deel van 

Warmenhuizen. De Dergmeerweg is een structuurbepalende lijn door de 

bomenrijen aan weerszijden van de weg. De bomenrijen geven schaal 

en maat aan het open landschap. Onder de bomen door bestaat een 

zichtrelatie tussen het aangrenzende gebied.  

 

Vanaf het historisch lint neemt de oriëntatie, presentatie en positionering 

van de bebouwing richting deze weg af, waardoor de overgang naar 

het landelijk gebied informeler en beleefbaar wordt. In de straat- en 

bebouwingsstructuren zijn soms patronen vanuit de historische 

ondergrond, vanuit stedenbouwkundige principes binnen de 

bebouwingsperiode, herkenbaar. De buurten vormen een helder 

omkaderd en als stedenbouwkundige eenheid beleefbaar geheel.  

 

Met de inpassing van een nieuwe woonbuurt zal het karakter van de 

Dergmeerweg ter plaatse van het plangebied veranderen. De snelheid 

ter plaats zal verlaagd worden en een verkeersveilige aansluiting is 

onderdeel van de planvorming.  

 

Ruilverkaveld open landschap 

De oostzijde wordt gekenmerkt door zicht op het weidse open 

ruilverkavelingsgebied.  

 

Het open ruilverkavelingsgebied wordt gekenmerkt door een 

rechtlijnige, rationele opzet, waarbij de oostwestrichting de 

hoofdrichting is. Langs de wegen is vooral in oostwestrichting sprake van 

begeleidende boombeplanting. Deze beplanting geeft schaal en maat 

aan het gebied. De bebouwing bestaat overwegend uit vrij in het 

landschap liggende agrarische erven.  

 

 

Open landschap 

 

De rationele opzet, de boomplanting langs wegen biedt 

aanknopingspunten voor de vormgeving van de woonuitbreiding. De 

grote mate van openheid betekent ook een grote zichtbaarheid van 

het plangebied vanuit de omgeving. In de planvorming moet dan ook 

aandacht gegeven worden aan een goede landschappelijke inpassing. 
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7. RUIMTELIJKE VISIE STEDENBOUWKUNDIG PLAN 

 

Op basis van het relevante ruimtelijke beleid, de ruimtelijke analyse en 

het interactieve proces is een ruimtelijk visie voor woongebied 

Remmerdel geformuleerd. De visie heeft acht uitgangspunten. 

 

1. Aansluiten op verkavelingspatroon & stedenbouwkundige 

structuur 

Het plangebied en de omgeving worden gekenmerkt door een contrast 

tussen de grillige, organische lijnen van Debbemeer-Noord (die 

geïnspireerd zijn op het oorspronkelijke grillige verkavelingspatroon) en 

de rationele, rechtlijnige structuur van het open landschap. Het 

stedenbouwkundig plan speelt hierop in en maakt een overgang van 

het grillige patroon van Debbemeer-Noord naar de rechtlijnige structuur 

van het landschap . 

 

 

2. Aansluiten op bestaand waterpatroon 

In Debbemeer-Noord en de het park ten zuiden van deze woonwijk is 

sprake van waterlopen en waterpartijen met een organische 

vormgeving. Het landelijk gebied wordt gekenmerkt door een rechte 

sloten in een rechthoekig patroon. Uitgangspunt voor het 

stedenbouwkundig plan is om aan te sluiten op dit contrast in 

waterstructuren en tegelijkertijd een verbinding/overgang te vormen.  
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3. Gezicht naar bestaande buurt/wonen aan groen/versterken 

parkzone 

De oostelijke rand van Debbemeer-Noord wordt gekenmerkt door een 

grillige bebouwingsstructuur met schuine lijnen. Hierdoor is een groene 

buitenrand ontstaan met onregelmatige vormen, waarop de bestaande 

woningen zijn georiënteerd.  

Deze kwaliteit wordt in het stedenbouwkundig plan gerespecteerd en 

versterkt door de parkzone te vergroten en nieuwe woningen op dit 

gebied te oriënteren. De bebouwing structuur van de nieuwe rand 

wordt geinspeerd op het bestaande.  

 

De parkzone vormt in de nieuwe situatie een ruimtelijke buffer tussen de 

bestaande en de nieuwe woonbuurt en voorziet tegelijkertijd  in een 

groene woonbeleving voor beide buurten. De parkzone sluit aan op het 

bestaande park achter de Ursulakerk. 

 

 

 

4. Aansluiten op bebouwingspatroon Dergmeerweg 

In de huidige situatie is sprake van een geleidelijke overgang van het 

landelijke gebied naar het hart van Warmenhuizen. De invulling van de 

nieuwe rand aan de Dergmeerweg speelt hierop in. Een invulling met 

een afwisseling van groen(mede ook vanwege de landschappelijke 

inpassing)  en bebouwing is uitgangspunt voor de uitwerking van het 

stedenbouwkundig plan.  

 

 

 

5. Goede verkeersontsluiting 

Het nieuwe woongebied krijgt een eigen ontsluiting voor auto’s op de 

Dergmeerweg. De nieuwe buurt wordt met fiets- en voetpaden met de 

Debbemeer-Noord en het fietspad langs de Dergmeerweg (en 

daarmee de rest van Warmenhuizen). Hiermee wordt extra 

verkeersbelasting op de bestaande buurt voorkomen en wordt 

gestimuleerd om voor korte afstanden in het dorp de fiets te pakken of 

te wandelen.  

 

Het bestaande volkstuinencomplex wordt voor auto’s ook via de nieuwe 

aansluiting ontsloten. De bestaande verbinding met de Remmerdel 

wordt aangepast tot een fietsverbinding (en calamiteitenontsluiting). 
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6. Landschappelijke inpassing  

Het plangebied grenst direct aan het open, landelijke gebied. Een 

goede landschappelijke inpassing is van belang gezien de 

zichtbaarheid van het gebied. Bestaande groene elementen worden 

ingezet en aanvullende voor een goede landschappelijke inpassing zijn 

onderdeel van het stedenbouwkundig plan. 

 

7. Zicht naar buiten 

Het open, landelijke gebied is een grote landschappelijke kwaliteit. 

Zichtrelaties met buitengebied zijn dan ook uitgangspunt voor het 

stedenbouwkundig plan. 

 

 

 

8. Dorps wonen 

Het plangebied is in omvang vergelijkbaar met andere buurten in 

Warmenhuizen. Aansluiting op deze gebieden in maat en schaal en 

structuur is gewenst om is om aan te sluiten op de (historische) identiteit 

en het dorpse karakter. Het thema voor het bebouwingsbeeld in het 

stedenbouwkundig plan is dan ook ‘Dorps wonen’. In de volgende 

paragraaf wordt hier dieper op ingegaan. Dit thema is daarnaast nader 

uitgewerkt in de beeldkwaliteitsrichtlijnen en de richtlijnen ten aanzien 

van de inrichting van de openbare ruimte.  

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 bestemmingsplan Remmerdel

Bijlage 2  Archeologisch onderzoek

 99





West-Friese
 

Archeologische 
Notities 41

Woonuitbreiding Remmerdel

Een archeologisch bureauonderzoek en verkennend 
booronderzoek op het terrein naast de Remmerdel 
in Warmenhuizen, gemeente Schagen

F.C. Schinning, J. van Leeuwen
& C.M. Soonius



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



West-Friese Archeologische Notities 41, Warmenhuizen, Woonuitbreiding Remmerdel 

 

 
Pagina 1 van 26 

 
Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel 

 

Colofon 

West-Friese Archeologische Notities 41 

 

Titel   Woonuitbreiding Remmerdel 

Een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek op het 

terrein naast de Remmerdel in Warmenhuizen, gemeente Schagen 

 

Plangebied   Woonuitbreiding Remmerdel, Warmenhuizen, gemeente Schagen 

 

Auteurs   F.C. Schinning (KNA archeoloog BA, Archeologie West-Friesland) 

   J. van Leeuwen (KNA archeoloog MA, Archeologie West-Friesland) 

C.M. Soonius (senior KNA prospector, Archeologie West-Friesland) 

 

Redactie  S. Gerritsen (senior KNA archeoloog, Archeologie West-Friesland) 

 

Veldwerk  C.M. Soonius 

   F.C. Schinning 

 

Opmaak rapport F.C. Schinning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Archeologie West-Friesland 2019 

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, film, 

fotokopie, digitaal of geautomatiseerd systeem zonder voorafgaande toestemming van de copyrighthouders en 

de auteur. 

De uitgever heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze 

zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. 



West-Friese Archeologische Notities 41, Warmenhuizen, Woonuitbreiding Remmerdel 

 

 
Pagina 2 van 26 

 
Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten 

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel 

 

 

Afbeelding 1.De locatie van het plangebied Remmerdel binnen de gemeente Schagen (rode stip). 
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Administratieve gegevens 

Project  Woonuitbreiding Remmerdel, gemeente Schagen 

Projectnummer  18114 

Landelijk registratienummer  4698255100 

Type onderzoek  Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

Locatie/toponiem  Woonuitbreiding Remmerdel, gemeente Schagen 

Kaartblad  14D (perceelnummers 374, 375 en 659) 

Centrale coördinaten  x: 111.980 | y: 526.790 

Kadastrale gegevens  Perceelnummers 374, 375 en 659 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens het bureauonderzoek is het plangebied 

inclusief een zone van circa 300 m rondom het 

plangebied onderzocht. Het verkennend 

booronderzoek is beperkt gebleven tot de geplande 

bodemingrepen. 

Datum rapportage  27-05-2019 

Datum veldonderzoek 18-04-2019 

Bevoegde overheid Gemeente Schagen 

Archeologisch deskundige C. Soonius 

Beheer en plaats documentatie Depot gemeente Hoorn 

Opdrachtgever Gemeente Schagen 

Opdrachtnemer     Archeologie West-Friesland 

Status      Goedgekeurd door Bevoegd Gezag 
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Samenvatting 

Het ligt in de planning om in Warmenhuizen de nieuwbouwwijk Remmerdel (circa 6,5 hectare) te 

realiseren. De geplande ontwikkeling zal de bodem dermate verstoren waardoor het behoud van 

eventueel aanwezige archeologische resten niet mogelijk is. Ten behoeve hiervan is een 

archeologisch onderzoek in de vorm van een aanvullend bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. 

 

Het bureauonderzoek is mede opgesteld aan de hand van de uitgevoerde Archeologische Quickscan 

en vormt een aanvulling hierop. Op basis hiervan is een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. Binnen het plangebied geldt een lage verwachting voor vindplaatsen uit het 

Laat-Neolithicum en de Bronstijd. Indien veen aanwezig is, kan dit bewoond zijn geweest in de 

Romeinse tijd t/m circa 800 na Chr. De bewoning van Warmenhuizen heeft zich sinds de Vroege 

Middeleeuwen tot de terpen en later de dorpskern beperkt. Op historisch kaartmateriaal is geen 

indicatie gevonden voor bebouwing binnen het plangebied in de Nieuwe Tijd. Binnen het plangebied 

worden daarom geen bewoningsresten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd verwacht. Op basis van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland lijkt het plangebied hoger te liggen dan het gebied ten 

noorden en zuiden. De hoogteligging is enerzijds mogelijk een gevolg van de ruilverkaveling, 

anderzijds in verband te brengen met terpbewoning. 

 

Het inventariserend veldonderzoek bestond uit een booronderzoek (verkennende fase). Het doel 

van het verkennend booronderzoek is de gespecificeerde verwachting te toetsen d.m.v.: 

- het bepalen van de intactheid van de bodem; 

- het in kaart brengen van een potentieel bewoonbaar niveau. 

 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat het plangebied binnen een vlakte van 

getijdenafzettingen ligt. De bovengrond is als gevolg van de ruilverkaveling tot een diepte 

variërend tussen de 60 en 105 cm verstoord. Door het ontbreken van laklagen, 

vegetatiehorizonten en ontkalkte delen van de getijdenafzettingen is geen onderscheid te maken 

tussen het Laagpakket van Walcheren en het Laagpakket van Wormer. Vanwege het ontbreken van 

relatief hoger gelegen ontkalkte delen kan gesteld worden dat de kans op vindplaatsen uit de 

prehistorie zeer klein is. Vanwege het ontbreken van een restant van een veenpakket is de kans op 

vindplaatsen uit de IJzertijd/Romeinse tijd eveneens zeer klein. Op basis hiervan kan de 

gespecificeerde verwachting binnen het plangebied voor alle perioden worden bijgesteld naar een 

lage verwachting. 

 

Gezien de zeer lage verwachting voor alle perioden binnen het plangebied is nader archeologisch 

onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk. Archeologie 

West-Friesland adviseert het plangebied vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie. 

De dubbelbestemming Waarde-Archeologie kan komen te vervallen. 

Het bureauonderzoek kan worden gebruikt voor de paragraaf Archeologie in het bestemmingsplan. 
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1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Schagen (contactpersoon: mevr. C. Kootker) is in april 2019 een 

aanvullend archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd, ten behoeve 

van het opstellen van een bestemmingsplan voor de te realiseren nieuwbouwwijk Remmerdel in 

Warmenhuizen, gemeente Schagen (afb. 1 en 2). Het plangebied heeft een omvang van circa 6,5 

hectare. Binnen het plangebied is momenteel geen bebouwing aanwezig. Er zijn nog geen concrete 

nieuwbouwplannen, maar naar verwachting zal de geplande ontwikkeling zal de bodem dermate 

verstoren waardoor het behoud van eventueel aanwezige archeologische resten niet mogelijk is. In 

het Plan van Aanpak zijn voorgaand aan dit onderzoek de onderzoeksdoelen en –methoden 

opgesteld.1  

 

 

Afbeelding 2. De locatie van het plangebied Remmerdel op een luchtfoto (rode stippellijn, bron: PDOK). 

 

Onderzoeksopzet en richtlijnen 

De aanleiding voor het bureauonderzoek en veldonderzoek is het voorgenomen plan om de 

nieuwbouwwijk Remmerdel te realiseren. Het bureauonderzoek is mede opgesteld aan de hand van 

de uitgevoerde Archeologische Quickscan en vormt een aanvulling hierop.2 Op basis hiervan is een 

gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Het doel van het veldonderzoek is om de 

verwachting te toetsen. Het veldonderzoek nam de vorm aan van een verkennend booronderzoek.  

                                                 
1 Schinning & Soonius 2019. 
2 Van Leeuwen & Soonius 2018. 
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Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 

van het Besluit archeologische monumentenzorg), de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA, versie 4.1) en het Kwaliteitshandboek Hoorn.3  

                                                 
3 Archeologie West-Friesland 2019. 
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2. Beleidskader 

2.1 Rijks en Europees beleidskader 

Het rijkskader wordt gevormd door de Erfgoedwet 2016. Voorheen werd dit beschreven in de 

Monumentenwet 1988. Deze wet is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet. De Erfgoedwet 

vormt samen met de Omgevingswet het wettelijk fundament voor de cultuurhistorie in Nederland. 

In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie daarbij welke 

verantwoordelijkheden heeft en hoe daarop het toezicht wordt uitgeoefend. De Erfgoedwet bundelt 

bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. 

Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het 

beschermingsniveau zoals die in oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd. 

Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden overgeheveld 

naar de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is een 

overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2019. Het betreft dan: 

1. Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten; 

2. Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van 

archeologie; 

3. Bescherming van stads- en dorpsgezichten. 

 

In grote lijnen wordt hier het ‘Verdrag van Malta’ onderschreven. In het Verdrag van Malta, in 1992 

gesloten te Valletta, wordt de bescherming van het archeologisch erfgoed geregeld. Uitgangspunt 

daarbij is dat waar mogelijk archeologische resten bewaard dienen te blijven. Bij de ontwikkeling 

van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, of beter het cultuurhistorisch belang, van af 

het begin meewegen in de besluitvorming. 

 

2.2 Provinciaal beleidskader 

De Provincie Noord-Holland streeft naar behoud van het erfgoed in situ (in de bodem). Om de 

archeologische waarden zoveel mogelijk veilig te stellen, raden zij aan archeologievriendelijk te 

bouwen. Waar behoud in de bodem niet mogelijk is, dient een archeologisch onderzoek plaats te 

vinden.  

De visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit is vastgelegd in de Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie4. Deze vernieuwde leidraad is een uitwerking van het in 2006 vastgestelde 

Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie, dat werd gebruikt als leidraad voor ruimtelijke plannen 

als bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en structuurplannen. Daarnaast bood het 

handreikingen aan gemeenten om landschap en cultuurhistorie als uitgangspunt te gebruiken bij 

planvorming. 

De provincie Noord-Holland heeft 10 archeologische gebieden van provinciaal belang gedefinieerd, 

waaronder West-Friesland.  

Om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat, dienen eventueel aanwezige 

archeologische resten zo vroeg mogelijk in het planproces te worden gelokaliseerd en gewaardeerd 

                                                 
4 Provincie Noord-Holland 2010. 
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door middel van een archeologisch vooronderzoek. Bij de toetsing van bestemmingsplannen wordt 

nagegaan of bij de planvorming voldoende archeologisch vooronderzoek is verricht om tot een 

evenwichtige besluitvorming te komen. Terreinen van hoge en zeer hoge waarde dienen in 

bestemmingsplannen te worden aangegeven en beschermd te worden door middel van een 

aanlegvergunning. 

 

2.3 Lokaal beleidskader 

Op de beleidskaart archeologie van de voormalige gemeente Harenkarspel (2010)5 ligt het 

plangebied in een zone van “vergraven en geëgaliseerde terreinen”. Hier geldt een lage 

archeologische verwachting voor alle perioden. Dit is vertaald in een vrijstellingsgrens van 10.000 

m2 en dieper dan 50 cm (afb. 3). Naar verwachting zal de vrijstellingsgrens worden overschreden.  

 

 

Afbeelding 3. De locatie van het plangebied Remmerdel (zwarte stippellijn) op de Beleidskaart Archeologie van 

de voormalige gemeente Harenkarspel. 

                                                 
5 Nyst e.a. 2010. 
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3. Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te 

stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische, historische en aardkundige gegevens 

verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd. 

 

De volgende bronnen zijn voor dit bureauonderzoek geraadpleegd: 

 Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 

 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 

 Bodemkaart Geestmerambacht schaal 1:16.6676 

 Bodemkaart Nederland schaal 1:50.000 

 Geomorfologische kaart schaal 1:50.000 

 Paleogeografisch kaartmateriaal7 

 Kadastrale minuut 1819 gemeente Warmenhuizen, sectie C01 Oostwal, eerste blad8 

 Relevant historisch kaartmateriaal 

 Recent kaartmateriaal 

 Archis 3 

 

3.2 Resultaten 

3.2.1 Huidige en toekomstige situatie 

Huidige situatie 

Het plangebied ligt ten zuiden van de Dergmeerweg, ten oosten van de Remmerdel en ten noorden 

van het volkstuinencomplex in Warmenhuizen (afb. 2). Het plangebied was in 2018 grotendeels in 

gebruik als grasland, het meest oostelijke deel was akkerland voor aardappelen.9 Ten tijde van het 

onderzoek was het plangebied niet in gebruik voor akkerbouw. 

In het noordelijk deel van het plangebied staat op de meest recente luchtfoto een schuur. Deze 

schuur is voorafgaand aan het onderzoek gesloopt. Dit is gecontroleerd tijdens het veldbezoek op 

17 april 2019. Voorafgaand aan het onderzoek is een KLIC melding gedaan.10 Binnen het 

plangebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een risico vormen. Op basis van historisch 

kaartmateriaal is te zien dat binnen het plangebied geen historisch waardevolle bouwwerken 

aanwezig zijn. 

 

Toekomstige situatie 

Het ligt in de planning om binnen het plangebied van circa 6,5 hectare de nieuwbouwwijk 

Remmerdel te realiseren. Hier zijn nog geen concrete nieuwbouwplannen voor, het is daarom nog 

niet bekend hoe de toekomstige situatie eruit zal zien. 

                                                 
6 Du Burck 1958. 
7 Vos & de Vries 2013. 
8 beeldbank.cultureelerfgoed.nl. 
9 www.boerenbunder.nl. 
10 KLIC melding: 9809643758/10 19G215060 – 1. 
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Afbeelding 4. De huidige situatie binnen het plangebied Remmerdel, kijkend vanaf de Dergmeerweg richting het 

zuidoosten. Een deel van het plangebied bestaat uit grasland, het andere deel is in het verleden in gebruik 

geweest als akkerland voor aardappelen. De foto is genomen op 18 april 2019 tijdens het booronderzoek. 

 

3.2.2 Historische situatie 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

Het plangebied ligt ten oosten Warmenhuizen, een dorp dat is samengesteld uit verschillende 

vroegmiddeleeuwse bewoningsterpen.11 Na de Middeleeuwen zette de bewoning niet op alle terpen 

door; sommige werden verlaten, anderen geïncorporeerd in het dorp. Het is zeer waarschijnlijk dat 

de locatie van de kerk al vanaf de Middeleeuwen hetzelfde is. De gehele dorpskern van 

Warmenhuizen heeft een hoge archeologische waarde op basis van de AMK (Code WFR 

312A/14798). Waarschijnlijk beperkte de bewoning zich in de Nieuwe Tijd tot de dorpskern, het 

gebied eromheen was in gebruik als akker- en/of weiland. Binnen het plangebied zijn geen 

cultuurhistorische waarden meer aanwezig.  

 

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op de oudste kaart van het dorp van Johannes Dou uit 

circa 1650 is op de locatie van het plangebied geen bebouwing zichtbaar. Ook op latere kaarten is 

binnen het plangebied geen bebouwing zichtbaar (afb. 5). De weilanden binnen het plangebied 

werden aangeduid als “Molengroeten”. De term “groet” verwijst naar aangeslibd of nieuw 

                                                 
11 Schermer en Westra 1978. 
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gewonnen land, in dit geval waarschijnlijk met behulp van een molen.12 Waarschijnlijk is het gebied 

dus in de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd in gebruik genomen en was het voor deze tijd zeer 

drassig of zelfs water. Voor een verdere onderbouwing van de cultuurhistorische context van het 

plangebied wordt verwezen naar de Leidraad Landschap & Cultuurhistorie van de Provincie Noord-

Holland.13  

 

 
Afbeelding 5. De locatie van het plangebied Woonuitbreiding Remmerdel (zwarte stippellijn) op de kadastrale 

minuutkaart uit 1819 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

 

Recente tijd 

In de jaren 60 van de 20ste eeuw is het plangebied ingrijpend ruilverkaveld. Hierbij is het 

middeleeuwse ontginningslandschap (zoals op afb. 5 te zien is) volledig uitgewist. De huidige 

gebiedsinrichting houdt geen enkel verband meer met de historische verkavelingsstructuur. Het is 

niet bekend in hoeverre de grond is omgezet tijdens de ruilverkaveling. Mogelijk zijn vooral sloten 

dichtgeschoven en is de verstoring vanaf maaiveld relatief beperkt. 

 

Op basis van kaartmateriaal is te zien dat binnen het plangebied na de ruilverkaveling weinig 

ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.14 Het plangebied is voornamelijk in gebruik geweest als 

gras- en akkerland. In het noordelijk deel heeft tot kort geleden een schuur van circa 150 m2 

                                                 
12 Numan 2015, 109. 
13 https://leidraadlc.noord-holland.nl/ensembles/west-friesland-west 
14 www.topotijdreis.nl 
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gestaan. In de zuidwesthoek heeft tot en met 2014 een tijdelijke behuizing van een basisschool 

gestaan (omvang circa 1.200 m2, afb. 6). In de zuidelijke hoek is een asfaltpad aangelegd ten 

behoeve van het volkstuinencomplex (afb. 2). 

 

 
Afbeelding 6. De locatie van het plangebied Woonuitbreiding Remmerdel (rode stippellijn) op een topografische 

kaart met de situatie uit 2011 (www.topotijdreis.nl). 

 

3.2.3 Aardwetenschappelijke situatie 

Het plangebied ligt in een zone waar tussen circa 2500 en 1500 voor Chr. een grote getijdengeul 

actief was (afb. 7, situatie rond 2250 v. Chr., kaart links). Het water stroomde vanuit de Noordzee 

via het Zeegat van Bergen Noord-Holland binnen.15 De getijdengeul is gedurende de Bronstijd 

steeds verder dichtgeslibd. Na het sluiten van het zeegat kon op grote schaal veen groeien (afb. 7, 

situatie 900 v. Chr., kaart rechts). Dit veen werd vanaf de Late IJzertijd veelvuldig bewoond in de 

directe omgeving van Schagen. Bewoning vóór de Bronstijd is binnen het plangebied niet 

waarschijnlijk. Prehistorische bewoning bevindt zich op het Laagpakket van Wormer en is 

herkenbaar aan een afdekkende laklaag, restant veen of een ontkalkt deel van het mariene pakket. 

Op de bodemkaart van het Geestmerambacht zijn binnen het plangebied drie verschillende 

(Middeleeuwse) bodems zichtbaar (afb. 8). Het betreft Rekere-gorskleigrond, circa 50 cm dik, op 

pikklei (MRp3), zware Rekere-gorsklei (MRp4) en een zavelige delgrond (MEe2). Uit deze bodems 

valt op te maken dat het middeleeuwse dek vrijwel overal meer dan 1 meter dik is. 

                                                 
15 Vos & de Vries 2013; Van Zijverden 2017. 
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Afbeelding 7. Globale ligging van het plangebied (witte ster) op een paleogeografische kaart (Van Zijverden 2017). 

 

 
Afbeelding 8. De locatie van het plangebied Woonuitbreiding Remmerdel (witte stippellijn) op de bodemkaart 

Het Geestmerambacht (Du Burck 1957). 
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3.2.4 Bekende archeologische waarden 

Direct ten zuiden van het plangebied, in volkstuinencomplex ‘Remmerdel’, is in 2012 een 

archeologisch bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van 

boringen uitgevoerd (afb. 9).16 Tijdens het booronderzoek zijn 18 boringen gezet (zie ook afb. 11). 

Uit de boringen blijkt dat de eerste 30-50 cm bestaat uit sterk siltige klei en uiterst siltig zand. 

Daaronder is een 140 tot 240 cm dik pakket van gelaagde sterk siltige klei en zand aanwezig. Tot 

circa 3 m –mv is de grond permanent gereduceerd en bestaat het uit zwak siltig zand. Tijdens het 

onderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische resten. 

Tevens is geen veen of oude bodem aangetroffen die de scheiding aangeeft tussen de mariene 

afzettingen behorende tot het Laagpakket van Wormer en de middeleeuwse afzettingen.  

Ten noorden van het plangebied hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Het 

bureauonderzoek uit 2009 is niet beschikbaar (OM-nummer 2258097100). In het kader van de 

aanleg van de Ontbrekende Schakel heeft Grontmij/Sweco een bureauonderzoek (OM-nummer 

2381768100), een booronderzoek (niet beschikbaar gesteld door Grontmij OM-nummer 

2381768100) en een proefsleuvenonderzoek (OM-nummer 3995880100) uitgevoerd. In het gebied 

ten oosten van de Oostwal (proefsleuven 8 t/m 17) zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek geen 

archeologische sporen of cultuurhistorische waarden gevonden. 

 

 
Afbeelding 9. De locatie van het plangebied Woonuitbreiding Remmerdel (zwarte stippellijn) met de 

onderzoeksmeldingen (bron: Archis) en een vondstmelding van AWS.  

                                                 
16 Hebinck 2012. 
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In 1970 heeft dhr. Schermer ter hoogte van de huidige volkstuinen enkele scherven kogelpot, 

steengoed en roodbakkend gevonden (afb. 9, vondstmelding AWS 396). Deze zijn waarschijnlijk 

afkomstig uit een oude sloot. 

 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) is zichtbaar dat het plangebied iets hoger ligt dan 

het omliggende landschap. Mogelijk is tijdens de ruilverkaveling gekozen voor het ophogen van dit 

perceel, in plaats van het afgraven. Het is ook mogelijk dat dit hoogteverschil in verband te leggen 

is met terpbewoning. 

 

 
Afbeelding 10. De locatie van het plangebied Woonuitbreiding Remmerdel (zwarte stippellijn) op het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl). 

 

3.2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Het plangebied heeft een lage verwachting voor vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum en de 

Bronstijd. Indien veen aanwezig is kan dit bewoond zijn geweest in de Romeinse tijd t/m circa 800 

na Chr.  

De bewoning van Warmenhuizen heeft zich sinds de Vroege Middeleeuwen tot de terpen en later de 

dorpskern beperkt. Op historisch kaartmateriaal is geen indicatie gevonden voor bebouwing binnen 

het plangebied in de Nieuwe Tijd. Binnen het plangebied worden geen bewoningsresten uit de 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd verwacht. 
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Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland lijkt het plangebied hoger te liggen dan het 

gebied ten noorden en zuiden. De hoogteligging is mogelijk in verband te brengen met 

terpbewoning. 

In de jaren 60 van de 20ste eeuw is het plangebied ingrijpend ruilverkaveld. Het is niet bekend in 

hoeverre de grond is omgezet tijdens de ruilverkaveling. Mogelijk zijn vooral sloten dichtgeschoven 

en is de verstoring vanaf maaiveld relatief beperkt. Het is ook mogelijk dat tijdens de 

ruilverkaveling gekozen is voor het ophogen van dit perceel, in plaats van het afgraven. 
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4. Veldonderzoek 

4.1 Methode 

Het inventariserend veldonderzoek bestond uit een booronderzoek (verkennende fase). Het doel 

van het verkennend booronderzoek is de gespecificeerde verwachting te toetsen d.m.v.: 

- het bepalen van de intactheid van de bodem; 

- het in kaart brengen van een potentieel bewoonbaar niveau. 

 

Het aantonen van kleine nederzettingsterreinen en nederzettingen zonder vondstlaag kan met deze 

onderzoeksmethode niet worden vastgesteld. Op basis van het verkennend booronderzoek kunnen 

zones worden aangewezen waar de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen wel of niet 

kansrijk wordt geacht.  Een oppervlaktekartering was optioneel, maar is niet uitgevoerd (zie § 4.2). 

 

Tijdens het veldonderzoek zijn 22 boringen gezet verspreid over het plangebied (afb. 11 en bijlage 

1). In de zuidwesthoek van het plangebied zijn geen boringen gezet, omdat hier in 2012 al 

boringen zijn gezet (zie afb. 11). Er is geboord tot maximaal 2,6 m –Mv (3,5 m –NAP). Er is 

gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een 

diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 beschreven (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 1989) en verwerkt in het programma Deborah2 (bijlage 1). Alle boringen 

zijn ingemeten met behulp van een GPS (x-, y- en z-waarden). Het opgeboorde materiaal is in het 

veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, 

aardewerk, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Tevens is aandacht besteed aan de aard van 

de laagovergangen en het kalkgehalte van het sediment. Er zijn geen monsters genomen.  

 

4.2 Resultaten 

Het plangebied is in gebruik als akker en grasland. Op basis van het AHN en de boringen lijkt het 

maaiveld opgehoogd. Het is daarom niet zeker waar het vondstmateriaal vandaan komt. Een 

oppervlaktekartering is daarom niet uitgevoerd. Het plangebied ligt hoger dan de percelen ten 

noorden van de Dergmeerweg. Er zijn geen reliëfverschillen waargenomen binnen het plangebied. 

Ter hoogte van de gesloopte schuur ligt wat recent puin aan de oppervlakte. 

Alle bodemprofielen zijn vanaf maaiveld kalkrijk en kunnen geïnterpreteerd worden als 

getijdenafzettingen. Boring 22 is gezet in een gedempte sloot. Deze sloot is zichtbaar op de 

kadastrale minuut uit 1819. 

In boring 2, 3, 15 en 16 ligt op de bouwvoor een verstoord opgebracht zandpakket. De bouwvoor 

van de overige boringen bestaat uit donkerbruingrijze matig humeuze uiterst siltige kalkrijke klei 

en heeft een dikte tussen de 30 en 60 cm. Hieronder bevindt zich in veel gevallen nog een 

menglaag. In deze menglaag zijn soms delen van de oude bouwvoor opgenomen. De menglaag is 

ontstaan tijdens de ruilverkavelingswerkzaamheden in de jaren ’60 van de vorige eeuw (egalisatie, 

diepploegen).  

Het ongestoorde profiel begint op een diepte tussen 60 en 105 cm –Mv. In 6 boringen bevindt zich 

onder de menglaag sterk tot matig siltig uiterste tot zeer fijn zand (boring 5, 10, 14 t/m 16, 20 en 

21). In het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich een laag matige stevige matig siltige 
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klei (boring 1 t/m 3 en boring 8). Dit is mogelijk de pikklei waar Du Burck naar verwijst op de 

bodemkaart van Geestmerambacht.  

 

 

Afbeelding 11. De locaties van de boringen (groene stippen) tijdens het booronderzoek binnen plangebied 

Woonuitbreiding Remmerdel (zwarte stippellijn). Op de kaart ook weergegeven is het booronderzoek door ARC 

uit 2012, vóór de aanwezigheid van het volkstuinencomplex (blauwe lijn is het plangebied, witte stippen zijn de 

boorlocaties). 
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In alle boringen is in de ondergrond sterk tot matig siltig uiterst tot zeer fijn zand aanwezig, in veel 

gevallen met klei of siltlagen. Door het ontbreken van vegetatiehorizonten of laklagen is geen 

onderscheid te maken tussen het Laagpakket van Walcheren en Laagpakket van Wormer. In boring 

9 t/m 11 en 19 komen in het zandpakket ook detritituslagen voor. Dit wijst mogelijk op een geultje 

ter plaatse. 

 

 
Afbeelding 12. De uitvoering van het verkennende booronderzoek binnen het plangebied Woonuitbreiding 

Remmerdel. 
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5. Conclusie, selectieadvies en aanbevelingen

5.1 Conclusie 

Naar aanleiding van het voorgenomen plan om de nieuwbouwwijk Remmerdel te realiseren is een 

aanvullend archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het 

plangebied heeft een omvang van circa 6,5 hectare. 

Op basis van het bureauonderzoek geldt binnen het plangebied een lage verwachting voor 

vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum en de Bronstijd. Indien veen aanwezig is kan dit bewoond 

zijn geweest in de Romeinse tijd t/m circa 800 na Chr. Deze bewoning zou zich moeten bevinden 

op het Laagpakket van Wormer en is herkenbaar aan een afdekkende laklaag, restant veen of een 

ontkalkt deel van het mariene pakket. De bewoning van Warmenhuizen heeft zich sinds de Vroege 

Middeleeuwen tot de terpen en later de dorpskern beperkt. Op historisch kaartmateriaal is geen 

indicatie gevonden voor bebouwing binnen het plangebied in de Nieuwe Tijd. Binnen het plangebied 

worden daarom geen bewoningsresten uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd verwacht. Op basis van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland lijkt het plangebied hoger te liggen dan het gebied ten 

noorden en zuiden. De hoogteligging is enerzijds mogelijk een gevolg van de ruilverkaveling, 

anderzijds in verband te brengen met terpbewoning. 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat het plangebied binnen een vlakte van 

getijdenafzettingen ligt. De bovengrond is als gevolg van de ruilverkaveling tot een diepte 

variërend tussen de 60 en 105 cm verstoord. Door het ontbreken van laklagen, 

vegetatiehorizonten en ontkalkte delen van de getijdenafzettingen is geen onderscheid te maken 

tussen het Laagpakket van Walcheren en het Laagpakket van Wormer. Vanwege het ontbreken van 

relatief hoger gelegen ontkalkte delen kan gesteld worden dat de kans op vindplaatsen uit de 

prehistorie zeer klein is. Vanwege het ontbreken van een restant van een veenpakket is de kans op 

vindplaatsen uit de IJzertijd/Romeinse tijd eveneens zeer klein. Op basis hiervan kan de 

gespecificeerde verwachting binnen het plangebied voor alle perioden worden bijgesteld naar een 

lage verwachting. 

5.2 Selectieadvies en aanbevelingen 

Gezien de zeer lage verwachting voor alle perioden binnen het plangebied is nader archeologisch 

onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk. Archeologie 

West-Friesland adviseert het plangebied vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie. 

De dubbelbestemming Waarde-Archeologie kan komen te vervallen. 

Het bureauonderzoek kan worden gebruikt voor de paragraaf Archeologie in het bestemmingsplan. 

Voor de paragraaf Cultuurhistorie wordt tevens verwezen naar de Leidraad Cultuurhistorie & 

Landschap van de Provincie Noord-Holland (2018). 
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Gebruikte afkortingen 

AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 

AMK  Archeologische MonumentenKaart 

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 

HHNK  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

IVO Inventariserend Veld Onderzoek 

KLIC  Kabels en Leidingen Informatie Centrum 

KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

-Mv beneden maaiveld 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

NITG Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen 

OAT Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel 

PvE Programma van Eisen 

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

WFA Westfries Archief 



1

boring: 18114-1
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.880, Y: 526.904, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,98, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: witte spikkels?

35 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: homogeen

50 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: onderdeel van de tijdens de ruilverkaveling omgezette gronden

80 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig stevig, kalkrijk

120 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele siltlagen, kalkrijk

145 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zand net iets grover dan gebruikelijk in West-Friesland

 Einde boring op 240 cm -Mv / 3,38 m -NAP

Bijlage 1: boorbeschrijvingen 



2

boring: 18114-2
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.929, Y: 526.895, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -1,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Ligt dicht bij gesloopte schuur, ophoogzand

40 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

85 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

105 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtblauwgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

135 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtblauwgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, matig slap, weinig hout, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 2,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 195 cm -Mv / 3,10 m -NAP
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boring: 18114-3
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.979, Y: 526.886, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -1,03, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: rommelig

35 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, groengrijs, matig stevig, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

65 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 185 cm -Mv / 2,88 m -NAP

boring: 18114-4
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.027, Y: 526.878, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -1,14, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: lijkt schoon, wel stuk steviger dan boring 1, 2 en 3

80 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

130 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 2,94 m -NAP
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boring: 18114-5
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.077, Y: 526.869, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -1,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, schelpfragment marien, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, veel dunne kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 190 cm -Mv / 2,95 m -NAP

boring: 18114-6
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.093, Y: 526.817, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,93, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: homogeen

35 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: verstoord ten tijde van ruilverkaveling

55 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruin, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: verstoord ten tijde van ruilverkaveling

70 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

160 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 2,73 m -NAP
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boring: 18114-7
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.046, Y: 526.824, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,91, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

75 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpfragment marien, kalkrijk

85 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

155 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 190 cm -Mv / 2,81 m -NAP

boring: 18114-8
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.996, Y: 526.834, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,88, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, schelp compleet, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: hele kleine (wad)slakjes?

65 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

75 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

155 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: heel weinig kleilagen

 Einde boring op 180 cm -Mv / 2,68 m -NAP
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boring: 18114-9
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.948, Y: 526.843, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,96, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: verrommeld, lichte zandbrokken, kiezels

55 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Opmerking: schoner

100 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

155 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele detritus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 2,76 m -NAP

boring: 18114-10
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.897, Y: 526.850, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,91, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rommelig

75 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: schoner, omgezet ten tijde van ruilverkaveling

105 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, veel dikke detritus- en kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

210 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 260 cm -Mv / 3,51 m -NAP
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boring: 18114-11
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.865, Y: 526.805, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,93, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: gemengd met lichte zandbrokken

60 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: iets homogener, wel geroerd ten tijde ruilverkaveling

80 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

125 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele detrituslagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 170 cm -Mv / 2,63 m -NAP

boring: 18114-12
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.913, Y: 526.797, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -1,01, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, schelpfragment marien, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: lichte zandbrokken

70 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 2,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 2,81 m -NAP
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boring: 18114-13
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.962, Y: 526.789, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,91, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, schelpfragment marien, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: lichte zandvlekken

60 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,21 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

155 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,91 m -NAP

boring: 18114-14
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.011, Y: 526.780, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,93, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

105 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

160 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,93 m -NAP
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boring: 18114-15
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.061, Y: 526.772, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,95, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: vlekkerig, puintjes, opgebracht

30 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

85 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,45 m -NAP

boring: 18114-16
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.076, Y: 526.719, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,93, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: opgebracht

25 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

85 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,43 m -NAP
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boring: 18114-17
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.027, Y: 526.726, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,93, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Opmerking: schoon

110 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,43 m -NAP

boring: 18114-18
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.977, Y: 526.734, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,92, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig stevig, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

75 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

105 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig stevig, uiterst fijn, kalkrijk

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,42 m -NAP

boring: 18114-19
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.930, Y: 526.743, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,91, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: lichte vlekken

65 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

85 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele detrituslagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,41 m -NAP
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boring: 18114-20
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.881, Y: 526.752, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,85, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: lichte vlekken

60 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,35 m -NAP

boring: 18114-21
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 111.995, Y: 526.682, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -0,98, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente Schagen, 
uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: lichte vlekken

100 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

165 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtblauwgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, uiterst fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 195 cm -Mv / 2,93 m -NAP

boring: 18114-22
beschrijver: CSO/FS, datum: 25-4-2019, X: 112.043, Y: 526.673, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 14D, hoogte: -1,08, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, RTK-correctie, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - 
verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: Schagen, plaatsnaam: Warmenhuizen, opdrachtgever: Gemeente 
Schagen, uitvoerder: Archeologie West-Friesland, opmerking: Archis-Zaaknummer: 4698255100

0 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,58 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

85 cm -Mv / 1,93 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: slootvulling
Opmerking: slootvulling op 1,4m gestuit, komt overeen met KM 1819

 Einde boring op 140 cm -Mv / 2,48 m -NAP
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 bestemmingsplan Remmerdel

Bijlage 3  Water- en bodemonderzoek
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SAMENVATTING 
 
 
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning en het bepalen van de kwaliteit van 
de waterbodem als onderdeel van het watersysteem is door Landview BV een verkennend 
(water)bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Dergmeerweg ‘Remmerdel’ te Warmenhuizen, 
gemeente Schagen.  
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een grootschalig 
onverdachte locatie. Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5720 richtlijnen voor 
overig, lintvormig water met normale inspanning. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde 
medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de VKB protocollen 
2001, 2002 en 2003. 
 
In de meest verdachte lagen van beide dammen zijn lichte verhogingen van kwik, lood, zink en of som 

PAK geconstateerd. 
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen 
aangetroffen. 
 
In vier grondwatermonsters is een lichte verhoging van barium aangetroffen.  
In de overige grondwatermonsters zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen aangetroffen. 
 
Verspreiding van het slib uit beide sloten op een aangrenzend perceel (landbodem) is, volgens 

beoordeling kwaliteit van bagger, toegestaan.  

Indien men het slib uit de sloten op of in de bodem wil toepassen, dan betreft het slib uit beide sloten 

klasse “industrie”. 
 
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve mogelijk van nature verhoogde 
concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd. De ter plaatse van de dammen 
aangetroffen visuele verontreinigingen hebben tot meetbaar verhoogde gehalten geleid. 
 
De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat voor het 
instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond 
van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het 
beoogde gebruik, wonen met tuin.  
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.   
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld bij peilbuis 3 asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. Het betreft hechtgebonden chrysotiel. In de bodem is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. Ter plaatse van de dammen is wel puin aangetroffen en puin, zeker 
ondefinieerbaar puin, is potentieel asbestverdacht. Baksteen resten worden veelal als niet 
asbestverdacht aangemerkt. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem van dam40 (met 
ondefinieerbaar puin) aanwezig is, is uitvoering van een asbestonderzoek conform NEN 5707 
noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek conform NEN 5707 op het overige deel van het 
terrein wordt door Landview BV niet noodzakelijk geacht.  
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Deze samenvatting en de rapportage van de onderzoeksgegevens vormen een geheel. 
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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van Gemeente Schagen is een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie Dergmeerweg ‘Remmerdel’ te 
Warmenhuizen, gemeente Schagen. 
 
Het onderzoek is verricht door Landview BV, in de periode september 2019, conform de offerte van 
13 augustus 2019. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft daarmee dus 
een momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een grootschalig 
onverdachte locatie. Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5720 richtlijnen voor 
overig, lintvormig water met normale inspanning. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde 
medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de VKB protocollen 
2001, 2002 en 2003. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd.  
Aanleiding voor het waterbodemonderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de waterbodem als 
onderdeel van het watersysteem. 
 
Doel van het (water)bodemonderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs inderdaad geen, 
behalve mogelijk van nature, verhoogde concentraties verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de 
grond, de waterbodem of in het grondwater.  
 
De chemische analyses van de grond, het slib en het grondwater zijn verricht door Eurofins Omegam 
te Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Landview BV is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de opdrachtgever 
cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende keurmerk zijn 
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de 
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. 
 
Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het vooronderzoek NEN 
5725. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3 weergegeven. 
De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de 
conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele 
vervolgstappen. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
 
Ten behoeve van het verkennend (water)bodemonderzoek is in augustus-september 2019 een 
vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN 5717 en 5725. Doel van het vooronderzoek is na te gaan of 
er op, of binnen een straal van 25 meter van, de onderzoekslocatie sprake is van de aanwezigheid 
van puntbronnen of overige potentieel bedreigende activiteiten. 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3). 
 

2.1 BASISINFORMATIE 
 
De aanleiding tot het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het bepalen van 
de kwaliteit van de waterbodem als onderdeel van het watersysteem. 
 
De regionale situatie rond de onderzoekslocatie staat weergegeven in bijlage 1. De locatie bevindt 
zich aan de rand van de bebouwde kom van Warmenhuizen. In bijlage 2 is een situatietekening van 
het terrein gegeven.  
 
Tabel 1: overzicht basisgegevens 

Kadastraal bekend : gemeente Warmenhuizen, sectie I, nummers 374 (geheel), 659 en 375 
(gedeeltelijk) 

Oppervlakte : circa 6 ha  
Lengte sloten : circa 250 m (noord) en circa 300 m (zuid) 
Gebruik verleden : agrarisch 
Gebruik heden : agrarisch 
Gebruik toekomst : woningbouw 

 

2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 
 
De gegevens van het historisch onderzoek zijn verzameld door Landview BV. Hierbij is gebruik 
gemaakt van informatie verkregen uit gesprekken met de opdrachtgever, eigenaren en of gebruikers 
van de locatie. Daarnaast is informatie verkregen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD 
NHN). De informatie is bij voorkeur digitaal verkregen. Wanneer daartoe de noodzaak bestond, is 
aanvullende informatie verzameld door middel van archiefbezoek bij de gemeente of andere 
archieven. Voor verzamelen van de informatie is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.  
 
Tabel 2: overzicht geraadpleegde bronnen 

Aard Bron relevantie 
  groot gering 
Bodeminformatie BIS website OD NHN X  

Bodemkwaliteit bodemkwaliteitskaart  X  
Bodembedreigende activiteiten website OD NHN, www.bodemloket.nl X  

Toepassingen asbest locatie-inspectie, eerdere onderzoeken X  
Dempingen, activiteiten historische kaarten, opdrachtgever, locatie-inspectie  X  
Voormalige activiteiten lokale / regionale archieven, historische kaarten X  

Bijzondere waarden https://maps.noord-
holland.nl/extern/gisviewers/bodemvisie/  

 X 

Archeologie http://archeologieinnederland.nl   X 

Verhardingen, 
bebouwingsgraad 

opdrachtgever / gebruiker,  
locatie-inspectie 

X  

Eerdere onderzoeken opdrachtgever, eigen archief, OD NHN X  

 
Bodemgebruik en situatie op het terrein: 
De locatie is altijd in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Op de locatie bevindt zich geen 
bebouwing. Er is woningbouw voorzien.  
 
Volgens de bodemkwaliteitskaarten bevindt de locatie zich in zone B5 / O2 (buitengebied). Uit de 
kaarten blijkt dat op de locatie grond van kwaliteit “landbouw/natuur” verwacht kan worden.  
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Bedrijvigheid / Potentiële bronnen van verontreiniging: 
Uit de Bodemrapportage van de OD NHN blijkt, dat op delen van de locatie eerder onderzoek is 
uitgevoerd. Hierbij zijn in de bodem maximaal lichte verhogingen gemeten (zie bijlage 5). 
Bodemloket (www.bodemloket.nl) heeft geen aanvullende gegevens over de locatie of de directe 
omgeving beschikbaar.   
 
Vergelijking tussen luchtfoto’s en topografische atlassen uit verschillende perioden heeft 
opgeleverd, dat het verkavelingspatroon in de jaren ’80 tijdens de ruilverkaveling sterk gewijzigd 
is. Ter plaatse van de onderzoekslocatie bevonden zich (smalle) sloten. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal gedempte 
sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen op de locatie aanwezig zijn.  
 
Gezien de aard van de locatie is de kans op het aantreffen van asbestresten in de bodem als gevolg 
van bedrijfsmatige activiteiten, gebruik van asbesthoudende bouwstoffen, stortingen van asbestafval 
of asbestcalamiteiten wegens bijv. brand in de bodem zeer gering.  
 
Bijzondere waarden: 
Uit de Bodemvisie kaart van de Provincie Noord-Holland blijkt, dat de locatie zich niet bevindt in een 
grondwaterbeschermingsgebied.  
De locatie is niet binnen een aardkundig waardevol gebied gelegen of staat bekend als aardkundig 
monument.  
De bodem ter plaatse van de locatie is (onder voorwaarden) geschikt voor Warmte-koude opslag; diep 
dan wel ondiep. 
De locatie is niet gelegen in een gebied van archeologische waarde.  
 

2.3 ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Op grond van kaartmateriaal en gegevens van de Rijksgeologische Dienst (RGD), het voormalige 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), de voormalige Stichting voor 
Bodemkartering (STIBOKA), het DLO Staring Centrum, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Landview BV kan de volgende bodemopbouw worden 
verwacht. 
 
De locatie is gelegen in een gebied met een maaiveldhoogte van circa 0,6 m -NAP. Het freatisch 
grondwater bevindt zich op circa 1 m -maaiveld (mv). Dit betreft het ondiepe grondwater dat onder 
invloed van neerslag staat. De grondwaterstroming is naar het aanwezige oppervlaktewater toe 
gericht. Gezien de ligging en het neerslagoverschot is er sprake van lokale inzijging (neerwaartse 
stroming van het grondwater).  
 
De Pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich op een diepte tussen de 10 
en 20 m -NAP. Deze goed doorlatende zandlagen worden beschouwd als het 1e watervoerende 
pakket.  
Gedurende verschillende overstromingsfasen zijn in het Holoceen, vanaf circa 10.000 jaar geleden, 
door de zee op de Pleistocene ondergrond mariene sedimenten afgezet en is plaatselijk veenvorming 
opgetreden. Deze Holocene afzettingen vormen de slecht tot matig doorlatende deklaag. 
 
De locatie is gesitueerd in een voormalige waddenlandschap met geulen, kreken en kwelders. In de 
geulen en kreken is vooral zand afgezet, terwijl op de kwelders kleien sedimenteerden. De locatie ligt 
op een vlakte van getijafzettingen (kwelders) die voornamelijk bestaan uit zeeklei. Plaatselijk kunnen 
hierop veenresten voorkomen.  
Door menselijke beïnvloeding zijn natuurlijke bodemprofielen gewijzigd.  
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3. OPZET (WATER)BODEMONDERZOEK 
 
 

3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek uitgegaan van een 
grootschalig onverdachte locatie, waar geen bodemverontreinigingen worden verwacht. 
 
Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het waterbodemonderzoek uitgegaan van 
overig water, lintvormig met normale onderzoeksinspanning. 
 

3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE 
 
Uitgaande van een grootschalig onverdachte locatie met een oppervlakte van 6 ha worden, conform 
de NEN 5740 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, op de locatie 4 grondboringen verricht tot de 
grondwaterstand, met een maximum van 2 m –mv. Ter controle op de representativiteit van de 
grondboringen worden aanvullend 26 boringen tot 0,5 m -mv verricht. De grond wordt in principe 
bemonsterd in trajecten van 0,5 m. Van deze algemene richtlijn kan worden afgeweken als tijdens het 
veldwerk duidelijk afwijkende lagen, zintuiglijke verontreinigingen of verschillende grondsoorten 
worden geconstateerd.  
Van de bovengrond worden 4 mengmonsters samengesteld. Van de ondergrond worden 3 
mengmonsters samengesteld.  
 
De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte, dat de kwaliteit van het grondwater in het 
onderzoek dient te worden betrokken. Hiertoe worden 7 boringen verricht, welke met een peilbuis 
worden afgewerkt. De filterstelling van deze peilbuizen is circa 0,5 m tot 1,5 m -grondwaterstand. 
Na een wachttijd van één week voor het herstel van het bodemchemisch evenwicht zullen 7 
grondwatermonsters uit deze peilbuizen worden genomen. 
 
Bij normale onderzoeksinspanning is de maximale lengte van een vak 500 m. Gezien de lengte 
van de te bemonsteren sloten van 250 en 300 m, zijn er 2 vakken te onderscheiden. Ter plaatse 
van de sloten worden handmatig, conform de NEN 5720 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, vanaf de 
walkant per vak 10 slibmonsters genomen; in totaal worden dus 20 boringen verricht.  
Van de monsters worden 2 mengmonsters samengesteld, per sloot (dus vak) 1. 
 

3.3 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De grondmengmonsters, de slibmengmonsters en de grondwatermonsters worden geanalyseerd op 
de stoffen van de standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen 
de belangrijkste parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, 
conform de AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Eurofins Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is 
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Grond 
De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
De boven- en ondergrond worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC).  
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van 
de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve 
monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de 
toetsingswaarden.  
 
  



�

Landview BV Bodemonderzoek                                                                                                               Rapportnummer 2019299 
 

- 7 - 

 

Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich rond 1 m –mv. De vluchtige aromatische koolwaterstoffen en de 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen worden daarom bij voorkeur in het grondwater onderzocht. 
De aanwezigheid van deze vluchtige stoffen kan namelijk eerder worden aangetoond in het 
grondwater dan in de grond. 
Het grondwater wordt onderzocht op de concentraties aan arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, aromatische stoffen (inclusief naftaleen), (vluchtige) halogeen 
koolwaterstoffen en minerale olie. De concentraties worden weergegeven in microgrammen per liter 
(µg/l). De pH (zuurgraad), Ec (soortelijke geleiding) en troebelheid worden in het veld bepaald. 
 
Slib 
De slibmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
Het slib wordt onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 
nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
minerale olie (GC). Aanvullend worden de gehalten aan bestrijdingsmiddelen (OCB) bepaald, wegens 
het langdurige gebruik van de aangrenzende percelen voor agrarische doeleinden.  
 
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van 
de slibmengmonsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden de mengmonsters 
geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de 
toetsingswaarden.  
 

3.4 TOETSINGSKADER 
 
Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en 
interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de toetsing 
van de grondwaterkwaliteit wordt het toetsingskader gevormd door de streef- en interventiewaarden. 
De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van deze toetsingskaders (zie bijlagen 4.2, 
4.3 en 4.4).  
 
De norm voor barium is (tijdelijk) ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten 
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.  
 
De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin aanwezige 
hoeveelheid klei (lutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze bodemdelen 
hechten.  
 
De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op 
dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Bij overschrijding van deze 
achtergrondwaarde of de streefwaarde in het grondwater kunnen we spreken van een lichte 
verhoging. 
Indien het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde (tussenwaarde) 
wordt overschreden, kunnen we spreken van een matige verhoging. 
De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 
overschrijding van de interventiewaarde spreken we van een sterke verontreiniging. 
 
Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In 
een aanvullend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden 
geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan  doorgaans voldoende inzicht worden 
verkregen in de omvang van de verontreinigingen.  
De ernst van een verontreiniging is, conform de Wet Bodembescherming (Wbb), gerelateerd aan een 
omvangscriterium. Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken, dient 
voor ten minste één stof de interventiewaarde te worden overschreden in minimaal 25 m3 grond of 
100 m3 grondwater. 
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Als een voldoende beeld van de verontreinigingen is verkregen, kan een inschatting worden gemaakt 
van de eventuele risico's voor de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen van de 
locatie. 
 
Verontreinigingen die geheel of grotendeels na 1 januari 1987 zijn ontstaan, vallen onder de zorgplicht 
in de Wbb en dienen in principe zo spoedig mogelijk, ongeacht de ernst van de verontreiniging, te 
worden verwijderd. 
 
 

4. RESULTATEN (WATER)BODEMONDERZOEK 
 
 

4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK 
 
Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 17, 18 en 19 
september 2019 door de heer H. Manshanden. Tijdens het veldwerk zijn twee dammen met puin 
houdende grond als aandachtspunten voor mogelijke bodemverontreiniging aangetroffen.  
 
Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor 5 grondboringen 
tot de grondwaterstand en 28 boringen tot 0,5 m -mv verricht. Daarnaast zijn 7 peilbuisboringen 
verricht, waarin een filter is geplaatst. 
 
Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 2,8 m -mv bestaat 
overwegend uit sterk siltige klei op matig siltig uiterst fijn zand. 
Tijdens het veldwerk zijn in boring 39 matige bijmengingen met baksteen waargenomen. In boring 40 
is veel puin (niet definieerbaar) aangetroffen. Voor het overige zijn zintuiglijk geen verontreinigingen 
waargenomen.  
Op het maaiveld nabij peilbuis 3 is een stuk asbestverdacht plaatmateriaal (golfplaat) aangetroffen. 
Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal in de opgeboorde grond aangetroffen. Aangezien de 
boringen met een Edelmanboor (diameter 12 cm) zijn verricht, is deze informatie slechts indicatief. 
 
Uit de in het veld genomen enkelvoudige monsters van de bovengrond zijn door het laboratorium, 
volgens de opdracht van Landview BV, vier mengmonsters samengesteld. Uit de monsters van de 
ondergrond zijn drie mengmonsters samengesteld. Daarnaast zijn enkelvoudige monsters van beide 
dammen ter analyse aangeboden. Bij de monstername is soms afgeweken van de trajecten van 0,5 
m gezien de geconstateerde verschillende grondsoorten. 
 
Ter bemonstering van het grondwater zijn de grondboringen 1 t/m 7 afgewerkt met een peilbuis. Het 
filter is conform NEN geplaatst, gebaseerd op de tijdens het veldonderzoek ingeschatte 
grondwaterstanden. De verbinding tussen filter en stijgbuis is geklemd. Het filter is voorzien van een 
filterkous. Tot een halve meter boven het filter is het boorgat opgevuld met filtergrind; hierboven is een 
halve meter opgevuld met Bentoniet (zwelklei). De peilbuizen zijn niet ingemeten ten opzichte van 
NAP, omdat bij verkennend bodemonderzoek op niet-verdachte locaties hieraan geen prioriteit wordt 
gegeven. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is, na het plaatsen van elke peilbuis 
en voor de monstername, een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan driemaal de boorgatinhoud. 
Tijdens het afpompen zijn de Ec en de pH van het opgepompte water gemeten totdat deze constant 
bleven.  
 
Bij het schoonpompen is een matige toestroming van het grondwater geconstateerd. De bemonstering 
is op 24 september 2019 door de heer F. Borst uitgevoerd. De filterstelling van de bemonsterde 
peilbuis, de grondwaterstand (gws), de zuurgraad (pH), de soortelijke geleiding (Ec), de troebelheid 
en eventuele zintuiglijke afwijkingen zijn weergegeven in tabel 3.  
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Tabel 3: gegevens grondwater 
Peilbuis Filterstelling 

(m –mv) 
Gws 

(m –mv) 
Zuurgraad 

(pH) 
Ec 

(µS/cm) 
Troebelheid 

(FTU) 
Zintuiglijke 
afwijkingen 

1 1,8 – 2,8 1,58 6,80 980 66 geen 

2 1,3 – 2,3 0,80 7,26 830 53 geen 

3 1,6 – 2,6 1,43 7,14 3160 44,61 geen 

4 1,8 - ,28 1,64 6,93 1090 61 geen 
5 1,8 – 2,8 1,91 7,07 1180 55 geen 

6 1,8 – 2,8 1,55 6,98 1280 629 geen 

7 1,8 – 2,8 1,73 7,17 2980 227 geen 

 
De soortelijke geleiding en de zuurgraad van het grondwater, gemeten in het veld, weken niet af van 
de te verwachten waarden, gezien het bodemtype en de geohydrologische situatie op de locatie. De 
natuurlijke troebelheid ligt tussen 0 en 10 FTU. Naar onze mening zijn, ondanks de (zeer) sterk 
verhoogde troebelheidswaarden, toch representatieve monsters verkregen voor analyse. Bij de 
interpretatie wordt rekening gehouden met de gemeten hogere troebelheid.  
 
Uit elk van de sloten zijn, vanaf de walkant, 10 slibmonsters genomen. In beide sloten bevindt zich 
een sliblaag. De sliblaag in de noordelijke sloot heeft een dikte van circa 25 centimeter en in de 
zuidelijke sloot circa 20 centimeter. De waterdiepte van de noordelijke sloot bedraagt circa 50 
centimeter en van de zuidelijke sloot circa 60 cm.  
Uit de in het veld genomen monsters zijn door het laboratorium, volgens de opdracht van Landview 
BV, in totaal 2 mengmonsters samengesteld; van elke sloot 1. 
 
De boorpunten (1 t/m 40) en slibboringen (S1 t/m S20) zijn aangegeven op de situatietekening van 
bijlage 2. In bijlage 3 worden de beschrijvingen van de (slib)boringen, de peilbuizen, de zintuiglijke 
waarnemingen en de monstername weergegeven. Zintuiglijk waarneembare afwijkingen ten aanzien 
van de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua 
aard en mate beschreven. 
 

4.2 ANALYSERESULTATEN GROND 
 
Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische 
stofgehalte en de lutumfractie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De 
analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staat weergegeven in bijlage 4.2.  
 
In monster dam39 overschrijden de gehalten aan kwik, lood, zink en som PAK de 
achtergrondwaarden. 
In monster dam40 overschrijden de gehalten aan lood en zink de achtergrondwaarden. 
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten van de 
geanalyseerde parameters geconstateerd. 
 

4.3 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 
 
De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor het grondwater volgens de BoToVa 
staat weergegeven in bijlage 4.3. 
 
In de grondwatermonsters uit de peilbuizen 3, 4, 6 en 7 overschrijdt de concentratie van barium de 
streefwaarde.  
In de overige grondwatermonsters zijn geen verhoogde concentraties van de geanalyseerde 
parameters geconstateerd. 
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4.4 ANALYSERESULTATEN WATERBODEM 
 
Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de waterbodem zijn voor dit onderzoek de organische 
stofgehalten en de lutumfracties door het laboratorium bepaald. De analyseresultaten staan 
weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de gebruikte analysemethoden 
zijn aangegeven. De verschillende toetsingen voor de waterbodem volgens de BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staan weergegeven in bijlage 4.4.  
 

Indien de kwaliteit van het slib uit de noordelijke sloot beoordeeld wordt volgens toepassing op of in 

de bodem, dan betreft het slib uit deze sloot klasse “industrie”. 

Dit slib is, volgens beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiding op een aangrenzend perceel 

(landbodem), verspreidbaar.  
 
Indien de kwaliteit van het slib uit de zuidelijke sloot beoordeeld wordt volgens toepassing op of in de 

bodem, dan betreft het slib uit deze sloot klasse “industrie”. 

Dit slib is, volgens beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiding op een aangrenzend perceel 

(landbodem), verspreidbaar.  
 

4.5 ANALYSERESULTATEN ASBEST IN PLAATMATERIAAL 
 
Van het aangetroffen plaatmateriaal op het maaiveld bij peilbuis 3, stukken groter dan 20 mm, is door 
het laboratorium 1 verzamelmonster onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De 
analyseresultaten van de monsters staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, 
waarop tevens de gebruikte analysemethoden zijn aangegeven.  
 
In het onderzochte plaatmateriaal dat is aangetroffen op het maaiveld (asb1) is een gehalte van 9900 
mg serpentijn asbest (10-15 % chrysotielasbest) aangetroffen. Het betreft hechtgebonden asbest. 
 
 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

In de meest verdachte lagen van beide dammen zijn lichte verhogingen van kwik, lood, zink en of som 

PAK geconstateerd. 
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen 
aangetroffen. 
 
In vier grondwatermonsters is een lichte verhoging van barium aangetroffen.  
In de overige grondwatermonsters zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen aangetroffen. 
 
Verspreiding van het slib uit beide sloten op een aangrenzend perceel (landbodem) is, volgens 

beoordeling kwaliteit van bagger, toegestaan.  

Indien men het slib uit de sloten op of in de bodem wil toepassen, dan betreft het slib uit beide sloten 

klasse “industrie”. 
 
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve mogelijk van nature verhoogde 
concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd. De ter plaatse van de dammen 
aangetroffen visuele verontreinigingen hebben tot meetbaar verhoogde gehalten geleid. 
Deze verhoogde gehalten kunnen worden verklaard door de aanwezigheid van puin. In puin 
houdende grond worden regelmatig verhoogde gehalten aan dergelijke stoffen aangetroffen. De 
geconstateerde gehalten voldoen aan de te verwachte kwaliteit in vergelijkbare omstandigheden. Voor 
het instellen van een vervolgonderzoek wordt daarom geen aanleiding gezien.    
 
In (delen van) Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties arseen en of 
barium geconstateerd, waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld.  
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De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat voor het 
instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond 
van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het 
beoogde gebruik, wonen met tuin.  
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.   
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld bij peilbuis 3 asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. Het betreft hechtgebonden chrysotiel. In de bodem is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. Ter plaatse van de dammen is wel puin aangetroffen en puin, zeker 
ondefinieerbaar puin, is potentieel asbestverdacht. Baksteen resten worden veelal als niet 
asbestverdacht aangemerkt. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem van dam40 (met 
ondefinieerbaar puin) aanwezig is, is uitvoering van een asbestonderzoek conform NEN 5707 
noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek conform NEN 5707 op het overige deel van het 
terrein wordt door Landview BV niet noodzakelijk geacht.  
 
 

6. SLOTOPMERKINGEN 
 

 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV. Een bodemonderzoek wordt 
steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte 
geldigheidsduur. 
 
Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist door 
de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel 
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan 
ook. 
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en juistheid 
van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. 
 
Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beïnvloeding van bodemkwaliteit zal 
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is verstreken 
na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van de 
resultaten van het onderzoek. 
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Boring: 9
Datum: 17-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Datum: 17-9-2019
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Projectcode: 2019299

Lokatienaam:Dergmeerweg

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 17
Datum: 17-9-2019
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0

50

1

akker

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin

Boring: 18
Datum: 17-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden

0

50

1

akker

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin

Boring: 19
Datum: 17-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden

0

50

1

akker

Klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin

Boring: 20
Datum: 17-9-2019
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Projectcode: 2019299

Lokatienaam:Dergmeerweg

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 29
Datum: 18-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Datum: 18-9-2019
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Datum: 18-9-2019
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Datum: 18-9-2019
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Datum: 18-9-2019
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Projectcode: 2019299

Lokatienaam:Dergmeerweg

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 39
Datum: 19-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Boring: 40
Datum: 19-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Projectcode: 2019299

Lokatienaam:Dergmeerweg

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: S6
Datum: 19-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Boring: S7
Datum: 19-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Boring: S8
Datum: 19-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Boring: S9
Datum: 19-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Boring: S10
Datum: 19-9-2019
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Boring: S11
Datum: 19-9-2019

Boormeester: Hans Manshanden
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Datum: 19-9-2019
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Projectcode: 2019299

Lokatienaam:Dergmeerweg

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: S14
Datum: 19-9-2019
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Datum: 19-9-2019
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 
 

 

BIJLAGE  4.1  ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM 
 

Locatie : Dergmeerweg ‘Remmerdel’ te Warmenhuizen 

Projectnummer : 2019299 

 

 

Project code: 942283 

 942300 

 942305 

 944016 

 944635 

 944637 

 

  



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2019299-Derg
Ons kenmerk : Project 942283
Validatieref. : 942283_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DFXZ-QEKC-WTBH-QWQB
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 25 september 2019

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.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S zeven veldvochtig (< 2 mm) n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % (m/m) 46,1 51,5
Q gloeiverlies van slib % (m/m ds) 6,7 2,9
Q gloeirest van slib % (m/m ds) 93,3 97,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,1 2,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 23,2 9,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 28 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,6 3,6
S koper (Cu) mg/kg ds 11 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 21 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 16 11
S zink (Zn) mg/kg ds 76 27

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 140 55

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 0,07 < 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 0,38 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

Tabel 1 van 3

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

Project code : 942283
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6088917 = slootN S1 (50-75) S2 (50-75) S3 (50-75) S4 (50-75) S5 (50-75) S6 (50-75) S7 (50-75) S8 (50-75) S9 (50-75) S10 (50-75)

6088918 = slootZ S11 (60-80) S12 (60-80) S13 (60-80) S14 (60-80) S15 (60-80) S16 (60-80) S17 (60-80) S18 (60-80) S19 (60-80) S20 (60-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/09/2019 19/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 19/09/2019 19/09/2019
Startdatum : 19/09/2019 19/09/2019
Monstercode : 6088917 6088918
Matrix : Waterbodem Waterbodem

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: DFXZ-QEKC-WTBH-QWQB Ref.: 942283_certificaat_v1



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

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S pentachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som DDD mg/kg ds 0,001 0,001
S som DDE mg/kg ds 0,001 0,001
S som DDT mg/kg ds 0,001 0,001
S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,004

som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (4) mg/kg ds 0,003 0,003
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,015
som penta/hexa chloorbenzenen mg/kg ds 0,001 0,001

Tabel 2 van 3

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

Project code : 942283
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6088917 = slootN S1 (50-75) S2 (50-75) S3 (50-75) S4 (50-75) S5 (50-75) S6 (50-75) S7 (50-75) S8 (50-75) S9 (50-75) S10 (50-75)

6088918 = slootZ S11 (60-80) S12 (60-80) S13 (60-80) S14 (60-80) S15 (60-80) S16 (60-80) S17 (60-80) S18 (60-80) S19 (60-80) S20 (60-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/09/2019 19/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 19/09/2019 19/09/2019
Startdatum : 19/09/2019 19/09/2019
Monstercode : 6088917 6088918
Matrix : Waterbodem Waterbodem

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: DFXZ-QEKC-WTBH-QWQB Ref.: 942283_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 3 van 3

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

Project code : 942283
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: DFXZ-QEKC-WTBH-QWQB Ref.: 942283_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6088917
Project omschrijving : 2019299-Derg
Uw referentie : slootN S1 (50-75) S2 (50-75) S3 (50-75) S4 (50-75) S5 (50-75) S6 (50-75) S7 (50-75) S8

(50-75) S9 (50-75) S10 (50-75)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 42 %
3) fractie C29 - C35 44 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: DFXZ-QEKC-WTBH-QWQB Ref.: 942283_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6088918
Project omschrijving : 2019299-Derg
Uw referentie : slootZ S11 (60-80) S12 (60-80) S13 (60-80) S14 (60-80) S15 (60-80) S16 (60-80) S17 (60-80)

S18 (60-80) S19 (60-80) S20 (60-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 18 %
3) fractie C29 - C35 56 %
4) fractie C35 -< C40 20 %

minerale olie gehalte: 55 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: DFXZ-QEKC-WTBH-QWQB Ref.: 942283_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6088917 slootN S1 (50-75) S2 (50-75) S3 (50-75) S4 (50-75) S5
(50-75) S6 (50-75) S7 (50-75) S8 (50-75) S9 (50-75)
S10 (50-75)

S1 0.5-0.75 3375044AA
S2 0.5-0.75 3375068AA
S3 0.5-0.75 3375055AA
S4 0.5-0.75 3375064AA
S5 0.5-0.75 3375071AA
S6 0.5-0.75 3375060AA
S7 0.5-0.75 3375061AA
S8 0.5-0.75 3375047AA
S9 0.5-0.75 3375059AA
S10 0.5-0.75 3375046AA

6088918 slootZ S11 (60-80) S12 (60-80) S13 (60-80) S14
(60-80) S15 (60-80) S16 (60-80) S17 (60-80) S18
(60-80) S19 (60-80) S20 (60-80)

S11 0.6-0.8 3374985AA
S12 0.6-0.8 3374962AA
S13 0.6-0.8 3374974AA
S14 0.6-0.8 3375065AA
S15 0.6-0.8 3375063AA
S16 0.6-0.8 3183692AA
S17 0.6-0.8 3183664AA
S18 0.6-0.8 3183677AA
S19 0.6-0.8 3375052AA
S20 0.6-0.8 3374991AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 942283
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: DFXZ-QEKC-WTBH-QWQB Ref.: 942283_certificaat_v1



Analysemethoden in Waterbodem (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.

Voorbew. NEN5719 : Conform AS3000 en NEN 5719
Droge stof : Conform AS3210 prestatieblad 1
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3210 prestatieblad 2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3210 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3210 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3250 prestatieblad 4 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3210 prestatieblad 6
PAKs : Conform AS3210 prestatieblad 5
PCBs : Conform AS3210 prestatieblad 7
OCBs : Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Gloeirest van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879
Gloeiverlies van slib : Gelijkwaardig aan NEN 5754 en NEN-EN 12879

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 942283
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: DFXZ-QEKC-WTBH-QWQB Ref.: 942283_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2019299-Derg
Ons kenmerk : Project 942300
Validatieref. : 942300_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KMRA-RISG-YFYV-DZOB
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 september 2019

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.eurofins.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 % 79,9 83,3 80,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,4 3,6 3,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 25,8 22,3 22,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 39 44 43
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,4 6,9 6,1
S koper (Cu) mg/kg ds 12 11 9,3
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 22 20 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 20 19 19
S zink (Zn) mg/kg ds 57 50 46

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 0,06 0,06 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
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 0,38 0,38 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 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 3

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

Project code : 942300
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6088959 = bg1 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 11 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)

6088960 = bg2 9 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50)

6088961 = bg3 7 (0-50) 8 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019
Startdatum : 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019
Monstercode : 6088959 6088960 6088961
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: KMRA-RISG-YFYV-DZOB Ref.: 942300_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 78,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 27,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 63
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,4
S koper (Cu) mg/kg ds 13
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 24
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 21
S zink (Zn) mg/kg ds 57

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,06
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,06
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,46

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

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

Tabel 2 van 3

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

Project code : 942300
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6088962 = bg4 2 (0-40) 6 (0-50) 10 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 19/09/2019
Startdatum : 19/09/2019
Monstercode : 6088962
Matrix : 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: KMRA-RISG-YFYV-DZOB Ref.: 942300_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 3 van 3

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

Project code : 942300
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: KMRA-RISG-YFYV-DZOB Ref.: 942300_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6088959 bg1 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 11 (0-50) 31 (0-50) 32
(0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50)

3 0-0.5 3374876AA
4 0-0.5 3374861AA
5 0-0.5 3374830AA
11 0-0.5 3374920AA
31 0-0.5 3374919AA
32 0-0.5 3374910AA
33 0-0.5 3374902AA
35 0-0.5 3374916AA
37 0-0.5 3374912AA
38 0-0.5 3374917AA

6088960 bg2 9 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19
(0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50)

12 0-0.5 3374855AA
13 0-0.5 3374868AA
17 0-0.5 3374856AA
18 0-0.5 3374845AA
19 0-0.5 3374834AA
9 0-0.5 3374859AA
22 0-0.5 3374896AA
23 0-0.5 3374888AA
24 0-0.5 3374878AA
25 0-0.5 3374884AA

6088961 bg3 7 (0-50) 8 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 7 0-0.5 3374843AA
14 0-0.5 3374849AA
15 0-0.5 3374858AA
8 0-0.5 3374853AA
16 0-0.5 3374864AA

6088962 bg4 2 (0-40) 6 (0-50) 10 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28
(0-50) 29 (0-50)

2 0-0.4 3374879AA
6 0-0.5 3374833AA
26 0-0.5 3374889AA
27 0-0.5 3374885AA
28 0-0.5 3374890AA
29 0-0.5 3374887AA
10 0-0.5 3374904AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 942300
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: KMRA-RISG-YFYV-DZOB Ref.: 942300_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 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 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 2 van 2

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

Project code : 942300
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: KMRA-RISG-YFYV-DZOB Ref.: 942300_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2019299-Derg
Ons kenmerk : Project 942305
Validatieref. : 942305_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OSXC-YGLU-GBZS-WQLC
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 25 september 2019

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.eurofins.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 % 81,5 60,4 70,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,8 5,8 2,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 22,9 14,1 13,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 28 33 38
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,6 7,4 4,7
S koper (Cu) mg/kg ds 7,9 6,9 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 14 13 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 18 17 15
S zink (Zn) mg/kg ds 41 36 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 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
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 0,35 0,36 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 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 : 942305
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6088972 = og1 6 (50-90) 6 (90-120) 7 (50-90) 7 (90-120) 8 (50-100) 8 (100-140)
6088973 = og2 1 (80-120) 1 (120-170) 1 (170-220) 2 (40-80) 2 (80-130) 10 (50-100) 10 (140-170)
6088974 = og3 3 (50-90) 3 (90-130) 4 (50-100) 4 (100-140) 6 (50-90) 6 (90-120) 11 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/09/2019 17/09/2019 17/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019
Startdatum : 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019
Monstercode : 6088972 6088973 6088974
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: OSXC-YGLU-GBZS-WQLC Ref.: 942305_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 : 942305
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: OSXC-YGLU-GBZS-WQLC Ref.: 942305_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6088972 og1 6 (50-90) 6 (90-120) 7 (50-90) 7 (90-120) 8
(50-100) 8 (100-140)

6 0.5-0.9 3374839AA
6 0.9-1.2 3374838AA
7 0.5-0.9 3374826AA
7 0.9-1.2 3374842AA
8 0.5-1 3374847AA
8 1-1.4 3374857AA

6088973 og2 1 (80-120) 1 (120-170) 1 (170-220) 2 (40-80) 2
(80-130) 10 (50-100) 10 (140-170)

1 0.8-1.2 3374865AA
1 1.2-1.7 3374871AA
1 1.7-2.2 3374870AA
2 0.4-0.8 3374846AA
2 0.8-1.3 3374882AA
10 0.5-1 3374898AA
10 1.4-1.7 3374893AA

6088974 og3 3 (50-90) 3 (90-130) 4 (50-100) 4 (100-140) 6
(50-90) 6 (90-120) 11 (50-100)

3 0.5-0.9 3374850AA
3 0.9-1.3 3374880AA
4 0.5-1 3374854AA
4 1-1.4 3374883AA
6 0.5-0.9 3374839AA
6 0.9-1.2 3374838AA
11 0.5-1 3374897AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 942305
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: OSXC-YGLU-GBZS-WQLC Ref.: 942305_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 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 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 2 van 2

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

Project code : 942305
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: OSXC-YGLU-GBZS-WQLC Ref.: 942305_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2019299-Derg
Ons kenmerk : Project 944016
Validatieref. : 944016_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SGPS-OOQP-VGLI-QABJ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 september 2019

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.eurofins.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 % 84,2 80,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,9 2,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,9 11,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 43
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 0,26
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,7 5,2
S koper (Cu) mg/kg ds 11 11
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,19 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 61 53
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 16
S zink (Zn) mg/kg ds 100 160

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 56 36

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 1,3 0,07
S anthraceen mg/kg ds 0,19 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 2,6 0,16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,40 0,07
S chryseen mg/kg ds 0,33 0,09
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,10 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 5,1 0,65

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 : 944016
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6093391 = dam39 39 (0-40)
6093392 = dam40 40 (0-50) 40 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/09/2019 19/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 24/09/2019 24/09/2019
Startdatum : 24/09/2019 24/09/2019
Monstercode : 6093391 6093392
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: SGPS-OOQP-VGLI-QABJ Ref.: 944016_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 : 944016
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: SGPS-OOQP-VGLI-QABJ Ref.: 944016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6093391
Project omschrijving : 2019299-Derg
Uw referentie : dam39 39 (0-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 8 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 56 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: SGPS-OOQP-VGLI-QABJ Ref.: 944016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6093392
Project omschrijving : 2019299-Derg
Uw referentie : dam40 40 (0-50) 40 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 34 %
3) fractie C29 - C35 47 %
4) fractie C35 -< C40 17 %

minerale olie gehalte: 36 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: SGPS-OOQP-VGLI-QABJ Ref.: 944016_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6093391 dam39 39 (0-40) 39 0-0.4 3375057AA

6093392 dam40 40 (0-50) 40 (0-50) 40 0-0.5 3375072AA
40 0-0.5 3375066AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 944016
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: SGPS-OOQP-VGLI-QABJ Ref.: 944016_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 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 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 2 van 2

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

Project code : 944016
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: SGPS-OOQP-VGLI-QABJ Ref.: 944016_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2019299-Derg
Ons kenmerk : Project 944635
Validatieref. : 944635_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YJNF-JGWU-EKVY-SYNX
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 9 oktober 2019

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.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6111694
Uw referentie : plaat Asb1 (0-5)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/09/2019

Asbest verzamelmonster

Initialen analist : P.P.
Datum geanalyseerd : 09-10-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 87,3 g
Droge massa aangeleverde monster : 79,3 g
Percentage droogrest : 90,84 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 79,3 hecht chrysotiel 10-15 3 9912,5 0,0

Totaal 79,3 3 9912,5 0,0

Ondergrens 7930 0

Bovengrens 11895 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 9900 0,0 9900

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 9900 0,0

Totaal massa asbest: 9900 mg

Tabel 1 van 2

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

Project code : 944635
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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).
Opdrachtverificatiecode: YJNF-JGWU-EKVY-SYNX Ref.: 944635_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 944635
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YJNF-JGWU-EKVY-SYNX Ref.: 944635_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6111694 plaat Asb1 (0-5) plaat Asb1 (0-5) 0080541AK

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 944635
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YJNF-JGWU-EKVY-SYNX Ref.: 944635_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2019299-Derg
Ons kenmerk : Project 944637
Validatieref. : 944637_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FDUD-QSJS-JSOV-OPII
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 september 2019

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.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5 < 5 < 5
S barium (Ba) µg/l 34 < 20 170
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3 < 3 < 3
S zink (Zn) µg/l 23 14 14

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 4

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

Project code : 944637
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6094881 = 1-1-1 1 (180-280)
6094882 = 2-1-1 2 (130-230)
6094883 = 3-1-1 3 (160-260)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019
Startdatum : 25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019
Monstercode : 6094881 6094882 6094883
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FDUD-QSJS-JSOV-OPII Ref.: 944637_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5 < 5 < 5
S barium (Ba) µg/l 57 45 52
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3 < 3 < 3
S zink (Zn) µg/l 32 16 41

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 2 van 4

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

Project code : 944637
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6094884 = 4-1-1 4 (180-280)
6094885 = 5-1-1 5 (180-280)
6094886 = 6-1-1 6 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019
Startdatum : 25/09/2019 25/09/2019 25/09/2019
Monstercode : 6094884 6094885 6094886
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FDUD-QSJS-JSOV-OPII Ref.: 944637_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5
S barium (Ba) µg/l 58
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 23

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 3 van 4

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

Project code : 944637
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6094887 = 7-1-1 7 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/09/2019
Startdatum : 25/09/2019
Monstercode : 6094887
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FDUD-QSJS-JSOV-OPII Ref.: 944637_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 4 van 4

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

Project code : 944637
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: FDUD-QSJS-JSOV-OPII Ref.: 944637_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6094881 1-1-1 1 (180-280) 1 1.8-2.8 0260812MM
1 1.8-2.8 0355640YA

6094882 2-1-1 2 (130-230) 2 1.3-2.3 0260836MM
2 1.3-2.3 0352593YA

6094883 3-1-1 3 (160-260) 3 1.6-2.6 0261456MM
3 1.6-2.6 0352315YA

6094884 4-1-1 4 (180-280) 4 1.8-2.8 0260822MM
4 1.8-2.8 0355637YA

6094885 5-1-1 5 (180-280) 5 1.8-2.8 0274782MM
5 1.8-2.8 0355613YA

6094886 6-1-1 6 (180-280) 6 1.8-2.8 0260841MM
6 1.8-2.8 0355645YA

6094887 7-1-1 7 (180-280) 7 1.8-2.8 0274771MM
7 1.8-2.8 0355644YA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 944637
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: FDUD-QSJS-JSOV-OPII Ref.: 944637_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 944637
Project omschrijving : 2019299-Derg
Opdrachtgever : Landview B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: FDUD-QSJS-JSOV-OPII Ref.: 944637_certificaat_v1



 

 
 

 

BIJLAGE  4.2  TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA 

 

 

 

 

 



Toetsdatum: 2 oktober 2019 09:49BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

942300Certificaten

2019299-DergProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg1 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 11 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 37 (0-
50) 38 (0-50)

Monsteromschrijving

6088959Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.4% (m/m ds)Organische stof

2525.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.979.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@3839mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.240.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.26.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1312mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.060.06mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2422mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-2020mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6057mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 72< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.060.06mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6088959:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg2 9 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-
50) 25 (0-50)

Monsteromschrijving

6088960Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

2522.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.383.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@4844mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.17< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.56.9mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1311mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2220mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-2119mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5750mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 68< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.060.06mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0140.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6088960:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg3 7 (0-50) 8 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)Monsteromschrijving

6088961Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.1% (m/m ds)Organische stof

2522.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.880.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@4743mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.66.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-119.3mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1917mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-2019mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5346mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 79< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6088961:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg4 2 (0-40) 6 (0-50) 10 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)Monsteromschrijving

6088962Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.2% (m/m ds)Organische stof

2527.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@78.678.6%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5863mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.260.23mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.96.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1413mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2524mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1921mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5757mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 58< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.070.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.460.46mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0017< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0120.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6088962:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 2 oktober 2019 09:50BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

942305Certificaten

2019299-DergProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

og1 6 (50-90) 6 (90-120) 7 (50-90) 7 (90-120) 8 (50-100) 8 (100-140)Monsteromschrijving

6088972Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.8% (m/m ds)Organische stof

2522.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.581.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@3028mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.05.6mg/kg dskobalt (Co)

19011540-9.37.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1614mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-1918mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4741mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 88< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0025< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6088972:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

og2 1 (80-120) 1 (120-170) 1 (170-220) 2 (40-80) 2 (80-130) 10 (50-100) 10 (140-170)Monsteromschrijving

6088973Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.8% (m/m ds)Organische stof

2514.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@60.460.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5133mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-117.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-9.26.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1613mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-2517mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5036mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 42< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.050.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.360.36mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0012< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00840.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6088973:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

og3 3 (50-90) 3 (90-130) 4 (50-100) 4 (100-140) 6 (50-90) 6 (90-120) 11 (50-100)Monsteromschrijving

6088974Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

2513.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@70.470.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5938mg/kg dsbarium (Ba)

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

190102.515-7.24.7mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 5.1< 5mg/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)

10067.535-2215mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4128mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 91< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6088974:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 2 oktober 2019 09:51BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

944016Certificaten

2019299-DergProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

dam39 39 (0-40)Monsteromschrijving

6093391Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

257.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.284.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@7132mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.380.26mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-104.7mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1811mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.6 AW(WO)0.250.19mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.7 AW(WO)8461mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-2714mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.3 AW(WO)180100mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-14056mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

1.31.3mg/kg dsfenantreen

0.190.19mg/kg dsanthraceen

2.62.6mg/kg dsfluoranteen

0.40.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.330.33mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.53.4 AW(WO)5.15.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6093391:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

dam40 40 (0-50) 40 (0-50)Monsteromschrijving

6093392Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.5% (m/m ds)Organische stof

2511.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.580.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@7743mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.380.26mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.05.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1711mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.090.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.4 AW(WO)7153mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-2616mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.8 AW(IND)250160mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-14036mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.160.16mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.090.09mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.650.65mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6093392:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 2 oktober 2019 09:51BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

944637Certificaten

2019299-DergProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

1-1-1 1 (180-280)Monsteromschrijving

6094881Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-34µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-23µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6094881:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

2-1-1 2 (130-230)Monsteromschrijving

6094882Monsterreferentie
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Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-14µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6094882:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

3-1-1 3 (160-260)Monsteromschrijving

6094883Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5503.4 S170µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-14µg/lzink (Zn)
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Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6094883:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

4-1-1 4 (180-280)Monsteromschrijving

6094884Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5501.1 S57µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-32µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)
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Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6094884:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

5-1-1 5 (180-280)Monsteromschrijving

6094885Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-45µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-16µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen
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Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6094885:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

6-1-1 6 (180-280)Monsteromschrijving

6094886Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5501.0 S52µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-41µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen
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Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6094886:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

7-1-1 7 (180-280)Monsteromschrijving

6094887Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.5501.2 S58µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-23µg/lzink (Zn)

Minerale olie

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

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen
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Vluchtige chlooralifaten

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

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

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6094887:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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BIJLAGE  4.4  TOETSING WATERBODEM VOLGENS BOTOVA 

 

 



Toetsdatum: 2 oktober 2019 09:48BoToVa 3.0.0Toetsversie

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

Toetsing

942283Certificaten

2019299-DergProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

slootN S1 (50-75) S2 (50-75) S3 (50-75) S4 (50-75) S5 (50-75) S6 (50-75) S7 (50-75) S8
(50-75) S9 (50-75) S10 (50-75)

Monsteromschrijving

6088917Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.1% (m/m ds)Organische stof

2523.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@3028mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.270.23mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-5.95.6mg/kg dskobalt (Co)

1905440-1211mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.070.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-2321mg/kg dslood (Pb)

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

1003935-1716mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-8476mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND270140mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.070.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.00960.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0014< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0014< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0014< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0014< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0014< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0014< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0014< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0014< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0014< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0014< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0014< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0014< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0014< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0014< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0014< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0027< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0014< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0014< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0014< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0014< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0014< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0014< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025-< 0.0014< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0014< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0014< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00270.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00270.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00270.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00410.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00270.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00270.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0290.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 6088917:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

slootZ S11 (60-80) S12 (60-80) S13 (60-80) S14 (60-80) S15 (60-80) S16 (60-80) S17 (60
-80) S18 (60-80) S19 (60-80) S20 (60-80)

Monsteromschrijving

6088918Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

259.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

@< 28< 20mg/kg dsbarium (Ba)

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

1903515-6.93.6mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 5.7< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

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

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

1003935-2011mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-4627mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND25055mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

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

Polychloorbifenylen

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0220.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0032< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

@< 0.0064< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.50.0010.001-< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0032< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0032< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0032< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

50.00250.0025-< 0.0032< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

1.40.0270.0085-< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.003-< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

340.840.02-< 0.00640.001mg/kg dssom DDD

1.30.130.1-< 0.00640.001mg/kg dssom DDE

10.20.2-< 0.00640.001mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00950.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00640.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00640.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0670.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 6088918:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND
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Toetsdatum: 2 oktober 2019 09:49BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.5 - Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een
aangrenzend perceel (landbodem)

Toetsing

942283Certificaten

2019299-DergProject

MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

slootN S1 (50-75) S2 (50-75) S3 (50-75) S4 (50-75) S5 (50-75) S6 (50-75) S7 (50-75) S8
(50-75) S9 (50-75) S10 (50-75)

Monsteromschrijving

6088917Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.1% (m/m ds)Organische stof

2523.2% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.03028mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.00.270.23mg/kg dscadmium (Cd)

1900.05.95.6mg/kg dskobalt (Co)

1900.01211mg/kg dskoper (Cu)

360.00.070.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

5300.02321mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.01716mg/kg dsnikkel (Ni)

7200.08476mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V270140mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.009< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.006< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

0.004< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.0030.070.07mg/kg dsfluoranteen

0.0< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

0.0< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.001< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.002< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

400.380.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

1< 0.00960.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.320.0< 0.0014< 0.001mg/kg dsaldrin

0.182< 0.0014< 0.001mg/kg dsdieldrin

0.588< 0.0014< 0.001mg/kg dsendrin

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dstelodrin

0.063< 0.0014< 0.001mg/kg dsisodrin

40.064< 0.0014< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0014< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0014< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

40.596< 0.0014< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.041< 0.0027< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

170.004< 0.0014< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.007< 0.0014< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.463< 0.0014< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.004< 0.0014< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0014< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0014< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

6.70.012< 0.0014< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

20.001< 0.0014< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.0< 0.0014< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

34< 0.00270.001mg/kg dssom DDD

2.3< 0.00270.001mg/kg dssom DDE

1.7< 0.00270.001mg/kg dssom DDT

4< 0.00410.002mg/kg dssom drins (3)

40.094< 0.00270.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

40.008< 0.00270.001mg/kg dssom chloordaan

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V0%msPaf metalen

20V2.723%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 6088917:
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MWversprIT.OordeelPAF %Gestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

slootZ S11 (60-80) S12 (60-80) S13 (60-80) S14 (60-80) S15 (60-80) S16 (60-80) S17 (60
-80) S18 (60-80) S19 (60-80) S20 (60-80)

Monsteromschrijving

6088918Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

259.6% (m/m ds)Lutum

Metalen ICP-AES

0.0< 28< 20mg/kg dsbarium (Ba)

7.513V0.0< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1900.06.93.6mg/kg dskobalt (Co)

1900.0< 5.7< 5mg/kg dskoper (Cu)

360.0< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

5300.0< 10< 10mg/kg dslood (Pb)

1900.0< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1000.02011mg/kg dsnikkel (Ni)

7200.04627mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

30005000V25055mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.062< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.042< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

0.029< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.004< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

0.001< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.002< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

0.001< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.007< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.004< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.017< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

40< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 138

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

1< 0.0220.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.001< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.320.001< 0.0032< 0.001mg/kg dsaldrin

0.496< 0.0032< 0.001mg/kg dsdieldrin

1.426< 0.0032< 0.001mg/kg dsendrin

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dstelodrin

0.190< 0.0032< 0.001mg/kg dsisodrin

40.191< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

41.443< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.128< 0.0064< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

170.013< 0.0032< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.026< 0.0032< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.21.150< 0.0032< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

0.016< 0.0032< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0032< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

6.70.042< 0.0032< 0.001mg/kg dspentachloorbenzeen

20.003< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

0.0< 0.0032< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

Sommaties

34< 0.00640.001mg/kg dssom DDD

2.3< 0.00640.001mg/kg dssom DDE

1.7< 0.00640.001mg/kg dssom DDT

4< 0.00950.002mg/kg dssom drins (3)

40.271< 0.00640.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

40.027< 0.00640.001mg/kg dssom chloordaan

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

50V0%msPaf metalen

20V6.108%msPaf organisch

VerspreidbaarToetsoordeel monster 6088918:

Legenda

VerspreidbaarV

Pagina 4 van 4



 

 
 

 

BIJLAGE  5  GEGEVENS VOORONDERZOEK 

 
  



Bodemrapportage
 

Dergmeerweg 'Remmerdel' te Warmenhuizen

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 111968        Y 526736 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

25-meter buffer Historisch_bodembestand

Bodemlocaties
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Informatie over geselecteerd gebied

 
Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)
 
 Remmerdel Volkstuinencomplex 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

AO toekomstig volkstuinencomplex aan de Remmerdel

 

 

VBO Toekomstig volkstuinencomplex Remmerdel

 

Locatiecode GN039502249

Naam locatie Remmerdel Volkstuinencomplex

Adres Remmerdel

Woonplaats 1749JM Warmenhuizen

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb GN039502249

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen voldoende onderzocht

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam AO toekomstig volkstuinencomplex aan de Remmerdel

Soort onderzoek avr (aanvullend rapport), Een rapport van een bodemonderzoek ter aanvulling op een
of meer eerder opgestelde rapporten

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 29-02-2012

Auteur en kenmerk Grontmij PN 313826

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Recentelijk lelieafval gestort op de locatie - daarom onderzoek nodig om na te gaan
of hier een verontreiniging door is ontstaan.  Zowel in grond als in grondwater geen
verontreinigingen met de stoffen uit het NEN-pakket gemeten. En ook geen
bestrijdingsmiddelen!

SIKB-ID 1003950000000000000026009
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 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Dergmeerweg 0 (Harenkarspel) 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 

Rapportnaam VBO Toekomstig volkstuinencomplex Remmerdel

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Datum onderzoek 26-10-2011

Auteur en kenmerk Grontmij GM-003826

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Bgr: < AW.  Ogr: < AW.  Grw: barium, benzeen, xylenen > S

SIKB-ID 1003950000000000000021862

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN039500568

Naam locatie Dergmeerweg 0 (Harenkarspel)

Adres Dergmeerweg 0

Woonplaats 1749VA Warmenhuizen

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb GN039500568

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Dergmeerweg ong. (HK121).  Contour locatie ingetekend op basis van
contour in Globis. Contour onderzoek ingetekend op basis van contour
locatie, contour kadastraal perceel en het feit dat het om een onderzoek in
het kader van een transactie ging. Het rapport was niet beschikbaar.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Verkennend Onderzoek 1

 

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Sportlaan 0 te Warmenhuizen (Sportlaan / Dermeerweg) 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 

Rapportnaam Verkennend Onderzoek 1

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze norm

Aanleiding Transactie

Datum onderzoek 01-05-2001

Auteur en kenmerk Landview 2001632

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden bij de Opmerkingen

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Gw: olie,Cr>S. Olie mogelijk agv. stalling landbouwmachines buiten schuur.

SIKB-ID 0203950020070216030234155

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN039500465

Naam locatie Sportlaan 0 te Warmenhuizen (Sportlaan / Dermeerweg)

Adres Sportlaan 0

Woonplaats 1749VB Warmenhuizen

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb GN039500465

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Sportlaan ong. (HK172).  Contour locatie en onderzoek ingetekend op
basis van contour in Globis.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Indicatief Onderzoek 1

 

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Ontsluitingsweg tussen Veilingweg en Dergmeerweg 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

VO Ontsluitingsweg tussen Veilingweg en Dergmeerweg

 

Rapportnaam Indicatief Onderzoek 1

Soort onderzoek Indicatief onderzoek, Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er
sprake is van bodemverontreiniging

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Datum onderzoek 01-10-1992

Auteur en kenmerk Heidemij 633/WA92/H034/12833

Conclusie onderzoek De onderzoeksconclusies kunt u vinden bij de Opmerkingen

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Bg: indiv.PAK>A. Gw: BTEXN,olie>A. Mogelijk a.g.v. landbouwwerktuigen. Geen
belemmering woningbouw.

SIKB-ID 0203950020070216030234353

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN044102206

Naam locatie Ontsluitingsweg tussen Veilingweg en Dergmeerweg

Adres

Woonplaats -

Gemeente Schagen (0441)

Code bevoegd gezag Wbb GN044102206

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Voldoende onderzocht.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam VO Ontsluitingsweg tussen Veilingweg en Dergmeerweg

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
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 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek 06-09-2016

Auteur en kenmerk Prommenz 16069.rapport.02

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Attentie: onderzoek zowel in Tuitjenhorn als Warmenhuizen! Als Plaats voor
Warmenhuizen gekozen, is merendeel oppervlak.

Zintuiglijk plaatselijk bijmenging baksteen. Verder geen bodemvreemde materialen
en/of asbestverdacht materiaal.
Bovengrond: MM3 licht verontreinigd voor molybdeen (klasse wonen)
Ondergrond: MM5 licht verontreinigd voor hexachloorbenzeen (klasse industrie)
Grondwater: Ba, Co, Cu, Mo, Ni, Zn, Naftaleen > S. Nikkel eerst > I in pb 1 en pb 5;
bij heranalyse tegen de streefwaarde.
Waterbodem: verspreidbaar.

SIKB-ID 100441GN04410034818968768

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

 
Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)
 

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Toelichting

 
Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over

bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een perceel of een

plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn.

Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of

ondergrondse tank.  

 

Toelichting op de velden - bodemlokatie

 
Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare

onderzoek is toegekend. 
Ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/ of meer dan 100

m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of verspreiding nog niet zijn bepaald 
Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor

mens, ecologie of verspreiding vastgesteld. 
Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed 
Ernstig, urgentie niet bepaald 
Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is geen sprake van

een ernstig geval 
Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen) 
Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging (meestal op basis

van HO of preHO) 
Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico’s oplevert voor mens,

ecologie of verspreiding 
Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen aanleiding voor

vervolgonderzoek 
Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt genoemd

waarbinnen gesaneerd moet worden. 
Beschikte status (bevoegd gezag Wbb): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag Wbb een beschikking heeft

afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.  

Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst

toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is toegekend. 
Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is

van een ernstige verontreiniging. 
Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met asbest

verontreinigde grond. 
Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet- asbesthoudend 
Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen verdenkingen v.w.b. asbest. 
Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b. asbest. 
Vervolg in kader WBB:  

o     HO: historisch onderzoek 

o     OO: oriënterend onderzoek 

o     NO: nader onderzoek 

o     SO: saneringsonderzoek 

o     SP: saneringsplan 

 
Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking zijn vastgelegd 
Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of blootstellingsrisico’s

van de verontreiniging te verminderen 
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Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt 
Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb

aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere

sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek

niet noodzakelijk 
Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch voortvloeit uit de Wet

bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een ondergrondse tank. Doorgaans

wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht. 

 

Toelichting op de velden - bodemonderzoeken

 

Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe

grondwaterverontreinigingen. 
Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke risico’s voor

bewoning. 
Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties. 
BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks. 
Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/ of hergebruik. 
Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of verkennend

bodemonderzoek uit te voeren. 
Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te geven dat het een

globaal onderzoek betreft. 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het kader van het

Besluit uniforme saneringen. 
Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader van het Besluit

uniforme saneringen. 
Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het bepalen van de

omvang en risico’s van verontreiniging. 
Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van verontreiniging die na een

sanering is achtergebleven. 
Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van bodembedreigende

activiteiten. 
Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen, meestal volgend op

een HO. 
Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/of hergebruik. 
Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch) onderzoek verricht. 
Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering. 
Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen. 
Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet goedgekeurd

worden door het bevoegd gezag. 
Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwvergunningen, en

grondtransacties. 
Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken. 
Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen. 
Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen zijn meestal weergegeven

met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van verontreiniging is weergegeven als: 

o     S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging 

o     >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging 

o     >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging 

o     Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv) 

o     Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv) 

o     Gw: grondwater 

(c) 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord - Pagina 12 van 13 - 18-09-2019



�

�

�

1.

2.

3.

 

 

Toelichting op de velden - Historische bodembestanden

 
Het Historische Bodembestand (HBB) is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven

(Hinderwet, Wet Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.).  

 

Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt. Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten

uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier

overgenomen.  

 

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering). 

potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4) 
potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6) 
potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met spoed moet

worden aangepakt (klasse 7 en 8)  

 

Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan op beide

adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere dossiers over een bedrijf

gevonden).  

 

HBB-adreslocaties zijn verdenkingen die nog niet zijn meegenomen in bodemonderzoeken. Zodra de locatie

werkelijk wordt onderzocht, wordt deze aan een bodemlocatie gekoppeld. De activiteit is dan te vinden onder de

bodemlocatie. Daar staat ook of deze voldoende is onderzocht. 

 

Disclaimer

 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens op

het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht u informatie

tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt reageren per e-

mail naar postbus@odnhn.nl 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als

gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het

gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.  
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde

winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel

voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de

gebruiker. 

 

Contactinformatie

 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2, 1624 NR HOORN 

T 088-1021300, E postbus@odnhn.nl
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I nv e nt a r i s a t i e  v a n  n a t uu rw aa rd e n  -  Rem mer d e l   

  

  projectnummer: 218.00.12.02.00 

  

Van: De heer M. Kaspers 

Onderwerp: Inventarisatie van natuurwaarden - bestemmingsplan Remmerdel 

Datum: 12-02-2020 

 

 

KADER 

Om de uitvoerbaarheid van dit project 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 projectgebied ten behoeve van de inventarisatie op  

20 april 2018 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden 

tijdens het veldbezoek waren: onbewolkt, circa 22˚C en een zwakke wind. 

 

PROJECTGEBIED 

Het projectgebied betreft agrarische graslandpercelen aan de oostrand van Warmenhuizen ten oos-

ten en zuiden van de wegen Remmerdel en Dergmeerweg. Ten zuiden van het projectgebied ligt een 

volkstuincomplex en ten oosten grenst een akkerperceel aan het projectgebied.  

 

Het projectgebied bestaat vrijwel volledig uit intensief beheerd grasland. Aan de noordrand van  

het projectgebied staat een enigszins vervallen schuur met een met golfplaten bedekt zadeldak en 

muren die zijn opgetrokken uit bakstenen, glazen ruiten en houten gevelbetimmering. Aan de noord- 

en zuidrand van het projectgebied grenzen vrij brede watergangen. Opgaande beplanting ontbreekt 

op enkele jonge bomen en struiken na. Aan de zuidoostzijde van het projectgebied ligt een toe-

gangsweg naar de volkstuinen met enkele parkeerplaatsen. 

 

Het project omvat de bouw van woningen, waarbij de exacte inrichting van het projectgebied nog niet 

bekend is. 

 

 

 

                                                               
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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Impressie van het projectgebied met links het grasland en rechts de schuur (20 april 2018) 

 

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 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 bij ruimtelijke ontwik-

kelingen 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 Fauna2 (NDFF) via Quickscanhulp.nl3  

(© NDFF - quickscanhulp.nl 03-05-2018 11:44:09) blijkt dat in de omgeving van het projectgebied  

(0 - 1 kilometer) de laatste vijf jaar meerdere beschermde soorten zijn waargenomen.  

 

                                                               
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 projectge-

bied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie 

tot het projectgebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de 

Gegevensautoriteit Natuur staat hiervoor in. 
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Het projectgebied bestaat uit een soortenarm grasland met plantensoorten van zeer voedselrijke 

omstandigheden, zoals Engels raaigras, veldbeemdgras, paardenbloem, ridderzuring, krulzuring,  

vogelmuur, klein kruiskruid, hoenderbeet en paarse dovenetel. Beschermde plantensoorten zijn niet 

bekend uit de omgeving van het projectgebied en zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.  

Beschermde plantensoorten worden gezien de voedselrijke omstandigheden en inrichting ook niet 

verwacht binnen het projectgebied. 

 

Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen zijn niet waargenomen in het projectgebied tijdens 

het veldbezoek. Het is echter niet helemaal uitgesloten dat in de vervallen schuur aan de noordrand 

van het projectgebied huismussen broeden, doordat enkele invliegopeningen aanwezig zijn bij een 

raam en tussen de houten gevelbetimmering. De kans dat daadwerkelijk huismussen broeden in de 

schuur is heel klein doordat de soort niet is waargenomen, terwijl het veldbezoek midden in het 

broedseizoen is uitgevoerd. Een inspectie van de binnenzijde van de schuur kan zekerheid verschaf-

fen over de aanwezigheid van nesten van broedvogels, zoals huismus.  

 

In de opgaande beplanting langs de Dergmeerweg net buiten het projectgebied zijn tijdens het veld-

bezoek enkele nesten van houtduif en zwarte kraai aangetroffen. Het is niet op voorhand uitgesloten 

dat hier ransuil tot broeden komt, waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Ransuil maakt graag 

gebruik van verlaten nesten van ander vogelsoorten. Overige nesten van vogels met jaarrond  

beschermde nesten zijn niet aangetroffen in de bomen om het projectgebied. Mogelijk vormt het 

projectgebied wel een klein onderdeel van het foerageergebied voor vogels met jaarrond bescherm-

de nesten, zoals buizerd, kerkuil, ransuil en gierzwaluw. Het intensief beheerde grasland vormt  

echter geen hoogwaardig foerageergebied voor deze soorten. 

  

Tijdens het veldbezoek is een paartje kieviten in de akker naast het projectgebied waargenomen. De 

kans op broedende weidevogels in het projectgebied zelf is heel klein door de ligging nabij opgaande 

beplanting, bebouwing en het volkstuincomplex. Wel kunnen aan de oevers van de watergangen  

algemene watervogels als wilde eend en meerkoet tot broeden komen. De nesten van deze soort zijn 

uitsluitend tijdens het broedseizoen beschermd. 

 

De vervallen schuur aan de noordrand van het projectgebied is vrijwel zeker ongeschikt als vleer-

muisverblijfplaats. Door de ramen van de schuur was tijdens het veldbezoek te zien dat onder het 

golfplaten dak geen ruimtes aanwezig lijken te zijn waartussen vleermuizen weg kunnen kruipen en 

dat er eveneens geen ruimtes lijken te zijn in de muren die kunnen dienen als vleermuisverblijfplaats. 

Een inspectie van de binnenzijde van de schuur kan zekerheid verschaffen over de geschiktheid  

als vleermuisverblijfplaats. Doordat grotere bomen ontbreken, kunnen verblijfplaatsen van boom-

bewonende vleermuissoorten worden uitgesloten in het projectgebied. 
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Het plangebied is door het open karakter en het zeer intensieve gebruik van weinig waarde voor  

foeragerende vleermuizen. Te verwachten zijn soorten die kunnen foerageren in open gebieden,  

zoals de uit de omgeving bekende gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis 

(Quickscanhulp.nl). Het is niet uitgesloten dat de bomenrij langs de Dergmeerweg ten noorden van 

het projectgebied en de brede watergang ten zuiden van het projectgebied onderdeel vormen van 

een vliegroute van vleermuizen. 

 

Het projectgebied vormt geschikt biotoop voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoor-

ten, zoals veldmuis, huisspitsmuis en haas. Voor deze algemene soorten geldt in de provincie Noord-

Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Uit de directe omgeving van het projectgebied zijn ook een aantal niet-vrijgestelde grondgebonden 

zoogdiersoorten bekend, te weten wezel en hermelijn (Quickscanhulp.nl). Het projectgebied is onge-

schikt voor deze soorten door het zeer intensieve gebruik en het ontbreken van dekking door  

bijvoorbeeld houtsingels of ruigtestroken. Hooguit foerageren wezel en hermelijn incidenteel binnen 

het projectgebied. Het projectgebied is ook ongeschikt voor de uit de wijdere omgeving (1 - 5 kilome-

ter) van het projectgebied bekende niet-vrijgestelde soorten boommarter, bunzing en eekhoorn. 

 

In de wateren ten noorden en zuiden van het projectgebied kunnen enkele algemene amfibieënsoor-

ten voorkomen, zoals de uit de omgeving bekende soorten bruine kikker, bastaardkikker, gewone 

pad en kleine watersalamander (Quickscanhulp.nl). Voor deze algemene amfibieënsoorten geldt  

in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

 

Uit de wijdere omgeving van het projectgebied zijn met rugstreeppad en kamsalamander ook twee 

niet-vrijgestelde amfibieënsoorten bekend (Quickscanhulp.nl). De watergangen om het projectgebied 

vormen geen geschikt voortplantingsbiotoop voor deze soorten en het grasland binnen het project-

gebied is ongeschikt als landbiotoop voor deze niet-vrijgestelde amfibieën. 

 

Het projectgebied vormt geen geschikt biotoop voor beschermde reptielen, vissen of ongewervelden 

door het ontbreken van geschikt biotoop. 

 

TOETSING 

Een inspectie van de binnenzijde van de schuur kan zekerheid verschaffen over de geschiktheid van 

de schuur als broedplaats voor huismus of als verblijfplaats voor vleermuizen. Op basis van dit  

onderzoek kan worden bepaald of nader onderzoek naar huismus of vleermuizen nodig is. 
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Mogelijk vormt het projectgebied een klein onderdeel van het foerageergebied van enkele vogelsoor-

ten met jaarrond beschermde nesten en vleermuissoorten. In de omgeving van het projectgebied  

is voor de te verwachten soorten in ruime mate alternatief en hoogwaardiger foerageergebied aan-

wezig. Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten of vleermuizen door verlies 

van foerageergebied treden niet op. 

 

Zowel tijdens de aanleg- als de gebruiksfase dient een toename van lichtuitstraling richting de  

bomenrij langs de Dergmeerweg en de brede watergang aan de zuidrand van het projectgebied te 

worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van verlichting met 

gerichte armaturen. Indien dit niet mogelijk is, is nader onderzoek nodig om te bepalen of een vlieg-

route van vleermuizen aanwezig is. Op basis van het nader onderzoek kan worden bepaald of een 

ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd. 

 

Voor de overige vogelsoorten geldt dat, indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden 

uitgevoerd, in gebruik zijnde nesten van vogels in de directe omgeving kunnen 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.  

 

Bij uitvoering van het project gaat geen leefgebied van kamsalamander en rugstreeppad verloren. 

Wel wordt geadviseerd om bij graafwerkzaamheden tijdens de aanlegfase geen ondiepe plassen te 

laten ontstaan die kunnen dienen als voortplantingswater voor deze uit de wijdere omgeving van het 

plangebied bekende soort. Rugstreeppad is een pioniersoort die snel nieuw leefgebied kan kolonise-

ren. Indien deze soort zich vestigt op een bouwplaats, kunnen de werkzaamheden stilgelegd worden.  

 

Tot slot kunnen als gevolg van de werkzaamheden verblijfplaatsen van enkele algemene amfibieën- 

en zoogdiersoorten worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden 

gedood. De te verwachten beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen 

in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze 

soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van 

de Wet natuurbescherming 

 

Gebiedsbescherming 

Voor onderhavig projectgebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebieds-

bescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening. 
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WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000-

gebieden, die een internationale bescherming genieten. 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. 

 

WEIDEVOGELLEEFGEBIED 

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen 

specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aan-

gewezen. 

 

INVENTARISATIE 

De gronden van het projectgebied vormen geen onderdeel van een in het kader van de Wnb of het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid beschermd gebied. Het meest nabijgelegen gebied beschermd 

middels de Wnb betreft het Natura 2000-gebied Schoorlse duinen dat is gelegen op een afstand van 

ongeveer 5 kilometer ten zuidwesten van het projectgebied. De dichtstbijzijnde NNN-gebieden liggen 

op circa 4 kilometer ten noorden, westen en zuiden van het projectgebied. Op 1,5 kilometer ten  

oosten van het projectgebied ligt een natuurverbinding. Weidevogelleefgebieden liggen op ruim  

2,5 kilometer ten westen van het projectgebied. 

 

TOETSING 

Om een eventuele toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden als gevolg van het project 

in beeld te brengen, is een Aerius-berekening uitgevoerd. Uit de berekening komt naar voren dat het 

project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden, zodat (significant) 

negatieve effecten door vermesting en verzuring kunnen worden uitgesloten. 
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Gezien de ligging van het projectgebied op grote afstand van beschermde gebieden en de aard  

van het project, kunnen andere negatieve effecten op in het kader van de Wnb en het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid beschermde natuurgebieden op voorhand worden uitgesloten. 

 

Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandig-

heden en de aard van het plan een onvoldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. 

 

Een inspectie van de binnenzijde van de schuur kan zekerheid verschaffen over de geschiktheid van 

de schuur als broedplaats voor huismus of als verblijfplaats voor vleermuizen. Op basis van dit  

onderzoek kan worden bepaald of nader onderzoek naar huismus of vleermuizen nodig is. 

 

Daarnaast komt uit de inventarisatie naar voren dat lichtuitstraling richting de bomenrij langs de 

Dergmeerweg en de watergang ten zuiden van het projectgebied dient te worden voorkomen Indien 

dit niet mogelijk is, dient nader onderzoek te worden gedaan naar de aanwezigheid van een belang-

rijke vliegroute voor vleermuizen. 

 

Uit de ecologische inventarisatie is verder naar voren gekomen dat bij uitvoering van het project  

rekening moet worden gehouden met het broedseizoen. Tot slot wordt geadviseerd om tijdens 

graafwerkzaamheden tijdens de aanlegfase geen ondiepe plassen te laten ontstaan die kunnen  

dienen als voortplantingswater voor rugstreeppad.  

 

Een aanvullend onderzoek in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid is niet nodig. Een vergunning op grond van de Wnb voor gebieden is op  

voorhand niet nodig voor de beoogde activiteiten. De ontwikkeling is daarnaast op het punt van  

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 
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Noti t ie  st ikstofdeposi t ie  

Opdrachtgever: Gemeente Schagen projectnummer: 113.00.047.03.00 

Van: BügelHajema Adviseurs b.v. 

Onderwerp: Berekening stikstofdepositie tgv de woonuitbreiding Warmenhuizen - Oost, gemeente Schagen 

Datum: 03-03-2020 

 

1 .  I N L E I D I N G  

 

In het kader van het bestemmingsplan Woonuitbreiding Warmenhuizen-Oost in Warmenhuizen in de 

gemeente Schagen de is de depositie van stikstof ten gevolge van de bouw en het gebruik van de 

woningen op de hoek van de Remmerdel en Dergmeerweg berekend. Het project maakt de bouw van 

maximaal 150 woningen mogelijk op een locatie in het stedelijke woonmilieu (afbeelding 1). De depo-

sitie van stikstof in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze ont-

wikkeling, alsmede van het verkeer van en naar de locatie is berekend met het programmapakket 

AERIUS (14 januari 2020). Deze notitie vormt een toelichting op de berekening. 

In het gebied is de realisatie van maximaal 150 woningen voorzien (zie onderstaande afbeelding). 

 

 

Afbeelding 1. Overzichtstekening 
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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. Naast de bronnen van de gebouwen en mobiele werktuigen dienen ook de 

verkeersbewegingen op en van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. Con-

form de “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator, 2019” dient de verkeersgeneratie be-

schouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval 

wanneer het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel 

niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening 

heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden.  

Door de opdrachtgever is aangegeven dat de woningen gasloos worden uitgevoerd. Dit betekent dat 

er geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de ver-

warming. 

Ten behoeve van de berekening zijn de volgende invoergegevens in Aerius gebruikt. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de mobiele werktuigen en het (bouw)verkeer.  

Daarnaast is sprake van een fasering waarbij 50 woningen per jaar worden gerealiseerd. Wat betreft 

de aanleg van de wegenstructuur wordt er van uitgegaan dat deze in zijn geheel in het eerste jaar 

wordt aangelegd. 

 

fase 1 – 2020 (aanleg 50 woningen en verharding) 

- Wat betreft de mobiele werktuigen is rekening gehouden met het volgende gebruik en is uitge-

gaan van materiaal Stage Klasse IV. (tabel 1.1). De totale emissie van de mobiele werktuigen be-

draagt in 2020 ongeveer 30 kg NOx/jr. 

 

tabel 1.1 Emissie mobiele werktuigen 

functie aantal werktuig vermogen 

in kW 

belasting em. fac-

tor coef. 

eenheid draai-

uren 

stage 

klasse 

Emissie 

Nox tot 

woningen 50 

 

graafmachine 100 60% 0.3 4 u/ won. 

 

200 IV 3.6 kg  

 

50 

 

kraan 100 50% 0.4 4 u/ won. 

 

200 IV 4.0 kg  

 

50 

 

heistelling 200 60% 0.4 4 u/ won. 

 

200 IV 9.6 kg  

  50   betonstorter 200 50% 0.4 4 u/ won.   200 IV 8.0 kg  

verharding 4000 m3 graafmachine 100 60% 0.3 1 m3 2 min. 133 IV 2.4 kg  

 aanleg 12000 m2 trilplaat 10 40% 0.4 1 u/ 50 m2 240 IV 0.4 kg  

  4000 m3 kiepauto 100 60% 0.3 1 m3 2 min. 133 IV 2.4 kg  

totale emissie mobiele werktuigen                   30.4 kg  

 

- Emissie werkverkeer: 

 Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten. 

 - 6 ritten lichte motorvoertuigen per woning per werkdag gedurende 250 werkdagen; 

 - 2 ritten middelzware motorvoertuigen per woning per werkdag gedurende 250 werkdagen; 

 - 11 ritten zware motorvoertuigen per woning per jaar. 

 De emissie van het werkverkeer bedraagt ongeveer 279.4 kg NOx. 
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fase 2 – 2021 (aanleg 50 woningen en gebruik 50 woningen) 

- Wat betreft de mobiele werktuigen is rekening gehouden met het volgende gebruik en is uitge-

gaan van materiaal Stage Klasse IV. (tabel 1.2). De totale emissie van de mobiele werktuigen be-

draagt in 2021 ongeveer 25 kg NOx/jr. 

 

tabel 1.2 Emissie mobiele werktuigen  

functie aantal werktuig vermogen 

in kW 

belasting em. fac-

tor coef. 

eenheid draai-

uren 

stage 

klasse 

Emissie 

Nox tot 

woningen 50 

 

graafmachine 100 60% 0.3 4 u/ won. 

 

200 IV 3.6 kg  

 

50 

 

kraan 100 50% 0.4 4 u/ won. 

 

200 IV 4.0 kg  

 

50 

 

heistelling 200 60% 0.4 4 u/ won. 

 

200 IV 9.6 kg  

  50   betonstorter 200 50% 0.4 4 u/ won.   200 IV 8.0 kg  

totale emissie mobiele werktuigen                   25.2 kg  

 

- Emissie verkeer: 

 Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten. 

 - 4 ritten lichte motorvoertuigen per woning per werkdag gedurende 250 werkdagen; 

 - 1 ritten middelzware motorvoertuigen per woning per werkdag gedurende 250 werkdagen; 

 - 10 ritten zware motorvoertuigen per woning per jaar. 

 Wat betreft het woonverkeer (50 woningen) is rekening gehouden met de volgende ritten. 

 - 7 ritten lichte motorvoertuigen per woning per weekdag gedurende 365 dagen; 

 - 260 ritten middelzware motorvoertuigen per jaar. 

 De emissie van het werkverkeer bedraagt ongeveer 238.8 kg NOx. 

 

fase 3 – 2022 (aanleg 50 woningen en gebruik 100 woningen) 

- Wat betreft de mobiele werktuigen is rekening gehouden met het volgende gebruik en is uitge-

gaan van materiaal Stage Klasse IV. (tabel 1.3). De totale emissie van de mobiele werktuigen be-

draagt in 2022 ongeveer 25 kg NOx/jr. 

 

tabel 1.3 Emissie mobiele werktuigen  

functie aantal werktuig vermogen 

in kW 

belasting em. fac-

tor coef. 

eenheid draai-

uren 

stage 

klasse 

Emissie 

Nox tot 

woningen 50 

 

graafmachine 100 60% 0.3 4 u/ won. 

 

200 IV 3.6 kg  

 

50 

 

kraan 100 50% 0.4 4 u/ won. 

 

200 IV 4.0 kg  

 

50 

 

heistelling 200 60% 0.4 4 u/ won. 

 

200 IV 9.6 kg  

  50   betonstorter 200 50% 0.4 4 u/ won.   200 IV 8.0 kg  

totale emissie mobiele werktuigen                   25.2 kg  

 

- Emissie verkeer: 

 Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten. 

 - 4 ritten lichte motorvoertuigen per woning per werkdag gedurende 250 werkdagen; 

 - 1 ritten middelzware motorvoertuigen per woning per werkdag gedurende 250 werkdagen; 

 - 10 ritten zware motorvoertuigen per woning per jaar. 

 Wat betreft het woonverkeer (100 woningen) is rekening gehouden met de volgende ritten. 

 - 7 ritten lichte motorvoertuigen per woning per weekdag gedurende 365 dagen; 



 

datum 03-03-2020  projectnummer 113.00.047.03.00   4 

 

 

 - 260 ritten middelzware motorvoertuigen per jaar. 

 De emissie van het verkeer bedraagt ongeveer 308.7 kg NOx. 

 

fase 4 – 2023 en verder (gebruik 150 woningen) 

- Emissie verkeer (2023): 

 Wat betreft het woonverkeer (150 woningen) is rekening gehouden met de volgende ritten. 

 - 7 ritten lichte motorvoertuigen per woning per weekdag gedurende 365 dagen; 

 - 260 ritten middelzware motorvoertuigen per jaar. 

 De emissie van het verkeer bedraagt ongeveer 240.4 kg NOx. 

 

 

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 per fase in de bijlage 

opgenomen. 

 

 

Afbeelding 2. Model Aerius 
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4 .  R E K E N R E S U L T A T E N  E N  C O N C L U S I E  

 

De berekeningen met AERIUS genereert een rekenresultaat en een viertal pdf-bestanden waarin 

wordt geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met een overschrijding 

van een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar in fase 3, de fase met de hoogste emissie 

NOx. (afbeelding 3). De vier pdf-bestanden zijn separaat als bijlage opgenomen. 

 

 
Afbeelding 3 Rekenresultaat fase 3 

 

 

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 2 Invoergegevens, emissie NOx per onderdeel 

 

1
e
 fase 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RuwFtVusPH5P (03 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Schagen nvt, nvt Warmenhuizen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woonuitbreiding Remmerdel
(Warmenhuizen-Oost)

RuwFtVusPH5P

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 maart 2020, 13:43 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 309,91 kg/j

NH3 9,37 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie van in totaal 150 woningen

- Bouwfase 1:
   - aanleg 50 woningen ;
   - aanleg verharding

RuwFtVusPH5P (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

mobile werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 30,37 kg/j

(bouw)verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,04 kg/j 60,81 kg/j

(bouw) verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

7,33 kg/j 218,73 kg/j

RuwFtVusPH5P (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam mobile werktuigen
Locatie (X,Y) 111982, 526791
NOx 30,37 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW woningbouw -
graafmachine 100 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 3,60 kg/j

AFW woningbouw - kraan
100 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 4,00 kg/j

AFW woningbouw -
heistelling 200 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 9,60 kg/j

AFW woningbouw -
betonstorter 200 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 8,00 kg/j

AFW verharding -
graafmachine 100 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 2,39 kg/j

AFW verharding - trilplaat
10 kW

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW verharding - kiepauto 4,0 4,0 0,0 NOx 2,39 kg/j

RuwFtVusPH5P (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1
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Naam (bouw)verkeer
Locatie (X,Y) 112028, 526723
NOx 60,81 kg/j
NH3 2,04 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 75.000,0 / jaar NOx
NH3

16,83 kg/j
1,01 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

25.000,0 / jaar NOx
NH3

42,44 kg/j
1,00 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 550,0 / jaar NOx
NH3

1,54 kg/j
< 1 kg/j

Naam (bouw) verkeer
Locatie (X,Y) 113151, 526732
NOx 218,73 kg/j
NH3 7,33 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 75.000,0 / jaar NOx
NH3

60,55 kg/j
3,64 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

25.000,0 / jaar NOx
NH3

152,64 kg/j
3,60 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 550,0 / jaar NOx
NH3

5,54 kg/j
< 1 kg/j

RuwFtVusPH5P (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RuwFtVusPH5P (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 6/6



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RzXrwrEgno6G (03 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Schagen nvt, nvt Warmenhuizen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woonuitbreiding Remmerdel
(Warmenhuizen-Oost)

RzXrwrEgno6G

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 maart 2020, 13:19 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 263,89 kg/j

NH3 10,78 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie van in totaal 150 woningen

- Bouwfase 2:
   - aanleg 50 woningen ;
   - gebruik 50 woningen

RzXrwrEgno6G (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

mobile werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 25,20 kg/j

(bouw)verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,82 kg/j 59,80 kg/j

(bouw)verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

7,17 kg/j 165,63 kg/j

woonverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 13,26 kg/j

RzXrwrEgno6G (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam mobile werktuigen
Locatie (X,Y) 111982, 526791
NOx 25,20 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW woningbouw -
graafmachine 100 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 3,60 kg/j

AFW woningbouw - kraan
100 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 4,00 kg/j

AFW woningbouw -
heistelling 200 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 9,60 kg/j

AFW woningbouw -
betonstorter 200 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 8,00 kg/j

Naam (bouw)verkeer
Locatie (X,Y) 112028, 526723
NOx 59,80 kg/j
NH3 2,82 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 177.750,0 / jaar NOx
NH3

37,54 kg/j
2,26 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

12.760,0 / jaar NOx
NH3

20,89 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

1,38 kg/j
< 1 kg/j

RzXrwrEgno6G (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam (bouw)verkeer
Locatie (X,Y) 113151, 526732
NOx 165,63 kg/j
NH3 7,17 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 113.875,0 / jaar NOx
NH3

86,40 kg/j
5,21 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

12.630,0 / jaar NOx
NH3

74,28 kg/j
1,88 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

4,96 kg/j
< 1 kg/j

Naam woonverkeer
Locatie (X,Y) 111739, 527145
NOx 13,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 63.875,0 / jaar NOx
NH3

13,05 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

130,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RzXrwrEgno6G (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RzXrwrEgno6G (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RimyHawb2yQr (03 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Schagen nvt, nvt Warmenhuizen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woonuitbreiding Remmerdel
(Warmenhuizen-Oost)

RimyHawb2yQr

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 maart 2020, 20:27 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 334,18 kg/j

NH3 15,37 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie van in totaal 150 woningen

- Bouwfase 3:
   - aanleg 50 woningen ;
   - gebruik 100 woningen

RimyHawb2yQr (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 25,20 kg/j

(bouw)verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,22 kg/j 81,83 kg/j

(bouw)verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

9,66 kg/j 202,52 kg/j

(woon)verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,49 kg/j 24,63 kg/j

RimyHawb2yQr (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 111982, 526791
NOx 25,20 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW woningbouw -
graafmachine 100 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 3,60 kg/j

AFW woningbouw - kraan
100 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 4,00 kg/j

AFW woningbouw -
heistelling 200 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 9,60 kg/j

AFW woningbouw -
betonstorter 200 kW

4,0 4,0 0,0 NOx 8,00 kg/j

Naam (bouw)verkeer
Locatie (X,Y) 112028, 526723
NOx 81,83 kg/j
NH3 4,22 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 305.500,0 / jaar NOx
NH3

60,38 kg/j
3,66 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

12.760,0 / jaar NOx
NH3

20,09 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

1,36 kg/j
< 1 kg/j

RimyHawb2yQr (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1
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Naam (bouw)verkeer
Locatie (X,Y) 113151, 526732
NOx 202,52 kg/j
NH3 9,66 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 177.750,0 / jaar NOx
NH3

126,21 kg/j
7,65 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

12.630,0 / jaar NOx
NH3

71,44 kg/j
1,93 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

4,87 kg/j
< 1 kg/j

Naam (woon)verkeer
Locatie (X,Y) 111739, 527145
NOx 24,63 kg/j
NH3 1,49 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 127.750,0 / jaar NOx
NH3

24,43 kg/j
1,48 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

130,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RimyHawb2yQr (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RimyHawb2yQr (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S31rysNevPUL (03 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Schagen nvt, nvt Warmenhuizen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woonuitbreiding Remmerdel
(Warmenhuizen-Oost)

S31rysNevPUL

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 maart 2020, 20:27 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 240,54 kg/j

NH3 14,60 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie van in totaal 150 woningen

- Bouwfase 4:
    - gebruik 150 woningen

S31rysNevPUL (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

plangebied
Anders... | Anders...

- -

woonverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,78 kg/j 78,77 kg/j

woonverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

7,74 kg/j 127,44 kg/j

woonverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,08 kg/j 34,33 kg/j

S31rysNevPUL (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam plangebied
Locatie (X,Y) 111982, 526791
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 5,9 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam woonverkeer
Locatie (X,Y) 112053, 526732
NOx 78,77 kg/j
NH3 4,78 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 383.250,0 / jaar NOx
NH3

78,33 kg/j
4,77 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

260,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam woonverkeer
Locatie (X,Y) 113151, 526732
NOx 127,44 kg/j
NH3 7,74 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 191.625,0 / jaar NOx
NH3

126,74 kg/j
7,71 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

130,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S31rysNevPUL (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam woonverkeer
Locatie (X,Y) 111739, 527145
NOx 34,33 kg/j
NH3 2,08 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 191.625,0 / jaar NOx
NH3

34,14 kg/j
2,08 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

130,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S31rysNevPUL (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

S31rysNevPUL (03 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Schagen heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het Bestemmings-

plan Remmerdel in Warmenhuizen 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 akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een geluidge-

voelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De nieuw te realiseren 

woningen bevinden zich binnen de geluidzone van de Harenkarspelweg en Dergmeerweg. 

De aan de westzijde van de woonuitbreiding gelegen Remmerdel kent ter plaatse van het voornemen 

een maximum snelheid van 30 km/uur. De weg heeft daarmee in de zin van de Wet geluidhinder 

geen zone. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening en omdat de weg is uitgevoerd in klinkerverharding is toch besloten deze weg in 

het akoestisch onderzoek te betrekken. 

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van de woningen 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. 
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2 Situatie 

Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen op de zuidoostelijke hoek tussen de Dergmeer-

weg en de Remmerdel in Warmenhuizen in de gemeente Schagen. Voor deze locatie worden plannen 

voorbereid waarbij de realisatie van ongeveer 150 woningen mogelijk wordt gemaakt. De volgende 

afbeelding geeft de voorgenomen situering van de te realiseren woningen. 

 

 

Figuur 1. Locatie woongebieden obv het bestemmingsplan 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 in de nabijheid van het plangebied gelegen Dergmeerweg en Harenkarspelweg kennen een 

maximum snelheid van 60 km/uur en zijn gelegen in buitenstedelijk gebied. Deze wegen kennen 

derhalve een zone van 250 m. De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen de zones van 

deze wegen en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden. 

 

De ten westen van de bouwlocatie gelegen Remmerdel kent een maximum snelheid van 30 km/uur. 

Formeel behoeft in het kader van de Wet geluidhinder geen onderzoek plaats te vinden. Gelet op het 

beleid van de gemeente Schagen, in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van 

jurisprudentie wordt deze weg betrokken in het akoestisch onderzoek.  

Aangetoond moet worden of ten gevolge van deze weg sprake is van een acceptabel woon‐ en leef-

klimaat. Bij gebrek aan een wettelijk kader wordt bij de beoordeling van deze wegen aangesloten bij 

de normstelling die de Wgh kent voor gezoneerde wegen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

wordt als richtwaarde beschouwd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt als maximaal 

aanvaardbare waarde beschouwd.  

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 



 

  
Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Remmerdel - 23 juli 2020 
 

7 

gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In stedelijk gebied bedraagt deze waarde 63 dB. De 

locatie is in binnenstedelijk gebied 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). 

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 110 g 

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. 
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Voor de beoordeling van 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is 

rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Uit diverse onderzoeken1 blijkt dat bij rustig rijdend 

verkeer (dus niet versnellend naar 50 km/uur of meer) bij een snelheid van 30 km/uur het rolgeluid 

van de banden dominant is, net als bij gezoneerde wegen uit de Wet geluidhinder. 

In de berekeningen heeft daarom dienovereenkomstig een aftrek plaatsgevonden.  

 

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. 

  

                                                           

1 Zie o.a. “Praktijkreeks Geluid en Omgeving – Wegverkeerslawaai, Auteurs: W. Schoonderbeek, C. Padmos en H. 

van Leeuwen, Sdu–uitgevers, Den Haag 2014” waar op pagina 53, tabel 3.2 staat dat het omslagpunt waarbij rolge-

luid dominant wordt, optreedt bij een snelheid van 15 tot 25 km/uur bij personenwagens. Dit is gebaseerd op 

meerdere onderzoeken. 
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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 hoogtever-

schillen 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 9.0.4. 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. 

 

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 

Voor de verkeersgegevens van de Harenkarspelweg en Dergmeerweg is gebruik gemaakt van het 

akoestisch onderzoek “De ontbrekende Schakel” van 17 september 2015 (bijlage 2). Hierin is een 

prognose opgenomen van de verkeersintensiteiten voor het jaar 2026. Deze prognose is gecorri-

geerd naar het jaar 2031 door een verhoging van de verkeersintensiteiten toe te passen van 1% per 

jaar.  

 

De Remmerdel ontsluit ongeveer 100 woningen. Uitgaande van een verkeersgeneratie van ongeveer 

7 ritten per woning moet rekening worden gehouden met een totale verkeersgeneratie van ongeveer 

700 ritten per etmaal.   

 

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de realisatie van de ongeveer 150 woningen op 

de nieuwbouwlocatie. Eveneens uitgaande van een verkeersgeneratie van ongeveer 7 ritten per wo-

ning moet rekening worden gehouden met een totale verkeersgeneratie van ongeveer 1.050 ritten 

per etmaal. Deze ritten zijn gelijkmatig verdeeld over de Harenkarspelweg en het midden en oostelijk 

deel van de Dergmeerweg.  

 

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, 

trekkers met oplegger). 

Voor deze gegevens is eveneens gebruik gemaakt van bovengenoemd akoestisch onderzoek. 

 

De verkeersgegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel 2.  

 

  



 

  
Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Remmerdel - 23 juli 2020 
 

11 

Tabel 2. (Verwachte) verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak  

Weg Wegdek Etmaal intensiteit snelheid Periode  % Samenstelling verkeer 

  2031    % lmv % mzw % zw 

Harenkarspelweg dab 2.669 60 km/u dag 6,49 76 16 8 

    avond 2,90    

    nacht 1,32    

Dergmeerweg dab 799 50 km/u dag 6,49 93 4 3 

westelijk deel    avond 2,90    

    nacht 1,32    

Dergmeerweg dab 1.149 60 km/u dag 6,49 93 4 3 

tussenstuk    avond 2,90    

    nacht 1,32    

Dergmeerweg dab 2.396 60 km/u dag 6,49 76 16 8 

oostelijk deel    avond 2,90    

    nacht 1,32    

Remmerdel klinkers 700 30 km/u dag 7,00 97 2,5 0, 5 

noordelijk deel    avond 2,50    

    nacht 0,75    

Remmerdel klinkers 350 30 km/u dag 7,00 97 2,5 0, 5 

noordelijk deel    avond 2,50    

    nacht 0,75    

 

In de berekeningen is verder rekening gehouden met dicht asfaltbeton (referentiewegdek) als weg-

verharding van de Harenkarspelweg en Dergmeerweg en klinkerverharding van de Remmerdel. 
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Berekening geluidsbelastingcontouren 

De berekende 48, 53 en 58 dB cumulatieve geluidsbelastingcontouren op 4,5 m boven het maaiveld 

ter hoogte van het plangebied zijn weergegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding. Deze 

geluidsbelastingcontouren zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  

 

 

Figuur 2. 48, 53 en 58 dB gecumuleerde geluidsbelastingcontouren 

 

Uit deze berekening blijkt dat op basis van de op de verbeelding weergegeven woongebieden dat 

delen hiervan binnen de gecumuleerde 48 dB geluidsbelastingcontouren liggen. Dit geldt ook voor de 

in het ontwerp opgenomen woningen. 

6.2 Geluidsbelastingcontouren Dergmeerweg/Harenkarspelweg 

Uit de geluidsbelastingcontouren blijkt dat die van de Harenkarspelweg/Dergmeerweg bepalend zijn 

voor de te hoge geluidsbelasting. De vorm van het bestemmingsplan is echter zodanig gekozen dat 

de bouw van woningen een grote vrijheid kent wat betreft de locatiekeuze binnen de verschillende 

woongebieden. Daartoe zijn de 48, 53, 54, 55 en 56 dB geluidsbelastingcontouren vanwege deze 

wegen berekend. Op basis van deze contouren zou een hogere waarde kunnen worden vastgesteld. 
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Figuur 3. geluidsbelastingcontouren Dergmeerweg/Harenkarspelweg 

6.3 Berekening geluidsbelasting woningen binnen de 48 dB geluidsbelas-

tingcontour 

De berekende geluidsbelasting op de gevels van de woningen op basis van het ontwerp binnen de 

cumulatieve 48 dB geluidsbelastingcontouren Harenkarspelweg/Dergmeerweg en Remmerdel is 

weergegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onder-

staande 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 4. Waarneempunten 
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Tabel 3. Geluidsbelasting per waarneempunt per bouwlaag op basis van het ontwerp incl. aftrek ogv art. 110g Wgh 

woning waarneempunt Dergmeerweg/Harenkarspelweg 
  1e bouwlaag 2e bouwlaag 

1 1.1 43 dB 44 dB 

 1.2 44 dB 46 dB 

 1.3 50 dB 52 dB 

 1.4 51 dB 52 dB 

 1.5 49 dB 50 dB 

 1.6 49 dB 51 dB 

 1.7 46 dB 48 dB 

 1.8 33 dB 34 dB 

2 2.1 48 dB 49 dB 

 2.2 50 dB 51 dB 

 2.3 49 dB 51 dB 

 2.4 53 dB 54 dB 

 2.5 53 dB 54 dB 

 2.6 49 dB 50 dB 

 2.7 47 dB 48 dB 

 2.8 44 dB 44 dB 

3 3.1 44 dB 45 dB 

 3.2 48 dB 49 dB 

 3.3 30 dB 31 dB 

4 4.1 48 dB 49 dB 

 4.2 32 dB 33 dB 

5 5.1 49 dB 50 dB 

 5.2 33 dB 34 dB 

6 6.1 46 dB 47 dB 

 6.2 31 dB 32 dB 

7 7.1 47 dB 48 dB 

 7.2 31 dB 31 dB 

8 8.1 46 dB 47 dB 

 8.2 40 dB 40 dB 

 8.3 29 dB 30 dB 

9 9.1 47 dB 49 dB 

 9.2 51 dB 52 dB 

 9.3 46 dB 48 dB 

 9.4 32 dB 33 dB 

10 10.1 46 dB 48 dB 

 10.2 51 dB 52 dB 

 10.3 46 dB 48 dB 

 10.4 31 dB 31 dB 

11 11.1 46 dB 48 dB 

 11.2 50 dB 52 dB 

 11.3 46 dB 48 dB 

 11.4 34 dB 34 dB 

12 12.1 45 dB 47 dB 

 12.2 50 dB 52 dB 

 12.3 46 dB 48 dB 

 12.4 36 dB 36 dB 

13 13.1 45 dB 47 dB 

 13.2 50 dB 52 dB 

 13.3 46 dB 48 dB 

 13.4 38 dB 39 dB 

6.4 Toetsing 

Delen van de woongebieden voldoen niet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. 

De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. De woongebieden liggen 

allen binnen de 56 dB geluidsbelastingcontour.  

Een aantal woningen op basis van het ontwerp voldoet niet aan de ten hoogste toelaatbare geluids-

belasting van 48 dB. De gemeente Schagen zou daarom kunnen overgaan tot het verlenen van hoge-
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re grenswaarden voor wegverkeerslawaai. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluids-

belasting op basis van het ontwerp bedraagt maximaal 6 dB vanwege de Dergmeerweg/Harenkars-

pelweg. 

6.5 Cumulatie 

Er is alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen 

wordt overschreden, zoals genoemd in paragraaf 3.2. In het projectgebied is weliswaar sprake van 

meerdere bronnen, de overschrijdingen hebben echter betrekking op een bron waardoor cumulatie 

niet aan de orde is. 
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7 Hogere waarde 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van de woningen langs de Dergmeerweg/Haren-

karspelweg is hoger dan de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting. De gemeente kan in een dergelij-

ke situatie een hogere waarde tot ten hoogste 63 dB vaststellen. Deze waarde wordt niet overschre-

den. 

 

Conform het beleid van de gemeente kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan 

wordt aan de hoofdcriteria uit het Besluit geluidhinder. De in dit besluit gestelde voorwaarden heb-

ben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatre-

gelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 

landschappelijke of financiële aard. 

In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de wegen en daarna aan het betreffende 

pand. Daarbij is gedacht aan het volgende. 

- Bronmaatregelen 

Gelet op het feit dat het hier om een beperkt aantal woningen gaat is het niet reëel om op het 

betreffende wegvak een verhardingstype toe te passen met een hoger geluid reducerend ef-

fect dan het toegepaste DAB.  

Het toepassen van (beter) geluidreducerend asfalt, bijvoorbeeld in de vorm van dunne dekla-

gen B, op de Dergmeerweg/Harenkarspelweg resulteert in een verminderde geluidsbelasting 

van ongeveer 3 dB op de betreffende woningen en is daarmee geen doeltreffende maatregel.  

- Vergroting afstand bron-waarneempunt  

Vergroting van deze afstand is om stedenbouwkundige redenen niet gewenst omdat hiermee 

het bouwprogramma in de knel komt.  

- Maatregelen in het overgangsgebied 

Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om 

stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet gewenst. 

 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de wegen of in het overdrachtsgebied niet 

mogelijk of wenselijk zijn. Dat betekent voor de woningen: 

- Maatregelen aan de gevel 

De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 8 dB. 

Omdat maatregelen aan de weg of tussen de weg en de woningen niet mogelijk zijn, zullen in 

de te realiseren woningen, indien noodzakelijk, zodanige gevelmaterialen worden toegepast 

dat de wettelijke binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet wordt overschre-

den. In het traject waarin de omgevingsvergunning voor het bouwen van de betreffende wo-

ningen 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  
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gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Onderstaand is in 

de tabel aangegeven aan welke wering de betreffende gevels dienen te voldoen. 

 

Tabel 4. Benodigde geluidwering per gevel op basis van het ontwerp vanwege de Dergmeerweg/Harenkarspelweg 

woning gevel wettelijke 1e bouwlaag 2e bouwlaag 

  binnenwaarde geluidsbelasting1) wering geluidsbelasting1) wering 

1 1.3 33 dB 55 dB 22 dB 57 dB 24 dB 

 1.4 33 dB 56 dB 23 dB 57 dB 24 dB 

 1.5 33 dB 54 dB 21 dB 55 dB 22 dB 

 1.6 33 dB 54 dB 21 dB 56 dB 23 dB 

2 2.1 33 dB nvt dB 202) dB 54 dB 21 dB 

 2.2 33 dB 55 dB 22 dB 56 dB 23 dB 

 2.3 33 dB 54 dB 21 dB 56 dB 23 dB 

 2.4 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 

 2.5 33 dB 58 dB 25 dB 59 dB 26 dB 

 2.6 33 dB 54 dB 21 dB 55 dB 22 dB 

3 3.2 33 dB nvt dB 202) dB 54 dB 21 dB 

4 4.1 33 dB nvt dB 202) dB 54 dB 21 dB 

5 5.1 33 dB 54 dB 21 dB 55 dB 22 dB 

9 9.2 33 dB 56 dB 23 dB 57 dB 24 dB 

10 10.2 33 dB 56 dB 23 dB 57 dB 24 dB 

11 11.2 33 dB 55 dB 22 dB 57 dB 24 dB 

12 12.2 33 dB 55 dB 22 dB 57 dB 24 dB 

13 13.2 33 dB 55 dB 22 dB 57 dB 24 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 de Dergmeerweg/Harenkarspelweg en Remmerdel op de 

gevels van de te realiseren woningen in het kader van de woonuitbreiding Warmenhuizen – Oost in 

Warmenhuizen in de gemeente Schagen. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de op de verbeelding weergegeven woongebieden niet vol-

doet niet voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft het wegverkeerslawaai. Indien afgeweken wordt 

van het ontwerp zal voor deze woningen aanvullend onderzoek moeten worden verricht.  

Verder blijkt uit het onderzoek dat een deel van de te realiseren woningen op basis van het ontwerp 

niet voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft het wegverkeerslawaai. De overschrijding van de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 6 dB vanwege de Dergmeerweg/Haren-

karspelweg.  

Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wet-

houders van de gemeente Schagen een hogere waarde te verlenen. Gemotiveerd is waarom maatre-

gelen 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. 

 



 

 

Bijlagen 

 



 

 

BIJLAGE 1 – REKENBLADEN WEGVERKEERSLAWAAI 

  



 

 

Opbouw model 

  



 

 

Geluidsbelastingcontouren Dergmeerweg/Harenkarspelweg/Remmerdel 

  



 

 

Geluidsbelasting vanwege de Dergmeerweg/Harenkarspelweg 

  



 

 

Geluidsbelasting vanwege de Remmerdel 

  



 

 

Invoergegevens en rekenresultaten 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

BIJLAGE 2 – VERKEERSGEGEVENS AKOESTISCH RAPPORT  “DE ONTBREKENDE SCHAKEL” 
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datum 2-3-2020

dossiercode    20200302-12-22613

Project: Uitbreidingsplan Remmerdel Warmenhuizen
Gemeente: Schagen
Aanvrager: Michiel Kaspers
Organisatie: Bugel Hajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Michiel Kaspers,

Voor het plan Uitbreidingsplan Remmerdel Warmenhuizenheeft 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 proceduremoet 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 conceptwateradvies. 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 Uitbreidingsplan Remmerdel Warmenhuizen. 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:

20.0042919



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

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

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

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

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

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

Waterkwaliteit en riolering

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

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

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

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

www.dewatertoets.nl



 
 
 
Geachte heer/mevrouw , 
 
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke 
ontwikkeling in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In de bijlage vindt u de 
documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de 
toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:  

 paragraaf geen waterschapsbelang  

 standaard waterparagraaf korte procedure  

 uitgangspuntennotitie normale procedure  

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets: 

Toetsresultaat download  

Samenvatting download  

Geüpload bestand download  

Plandata download  

Gisdata download  

 
 
Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
postbus: Postbus 250 
postcode: 1700 AG 
plaats: Heerhugowaard 
telefoon: 072-5828282 
 

 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de 
geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de 
opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.  

 



datum 2-3-2020

dossiercode    20200302-12-22613

Gegevens aanvrager:
Michiel Kaspers
Bugel Hajema Adviseurs
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE
LEEUWARDEN

m.kaspers@bugelhajema.nl

Gegevens project:
Uitbreidingsplan Remmerdel Warmerhuizen

Warmenhuizen

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

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

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

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

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

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

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

Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan, tracébesluit,
landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee

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



Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
41512 m2

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

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

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

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

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

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen

www.dewatertoets.nl
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Fase 1 Fase 2

D

LEGENDA

Nieuw water 4111 m²(fase 1)

Groen(talud) 1894 m²(fase 1)

Bestaande/nieuwe boom

Bestrating rijbaan 3102 m²(fase 1)

Speelplaats

Mogelijke locatie trafo

Plangebied  34737 m²(fase 1)

Fietspad/fietsstraat 646 m²(fase 1)

Bestrating wandel en voetpad 1742 m²(fase 1)

Groen(wadi) 1478 m²(fase 1)

Groen(gras) 5621 m²(fase 1)

type A 2x totaal 966m²(fase 1) Type F 4x totaal 1232m²(fase 1)
type B 1x totaal 618m²(fase 2) Type F 10x totaal 4152m²(fase 2)
type C 1x totaal 1020m²(fase 2) Type G 1x totaal 918m²(fase 2)
Type D 33x totaal 4674m²(fase 1) Type H 1x totaal 834m²(fase 2)
Type D 32x totaal 4165m²(fase 2) Type K 1x totaal 2622m²(fase 1)
Type E 5x totaal 2374m²(fase 1)
Type E 8x totaal 4404m²(fase 2)

Bebouwing

Plangebied  30745 m²(fase 2)

Nieuw water 3749 m²(fase 2)

Groen(talud) 2427 m²(fase 2)

Bestrating rijbaan 2236 m²(fase 2)

Bestrating 'Brink' 1992 m²(fase 2)

Bestrating wandel en voetpad 942 m²(fase 2)

Groen(wadi)  592 m²(fase 2)

Groen(gras) 1631 m²(fase 2)

Grasdoorlatende verharding 163 m²
(fase 1)

Grasdoorlatende verharding 713 m²
(fase 2)

Fietspad/fietsstraat 207 m²(fase 2)

Parkeerplaatsen/-koffers reguliere
bestrating 2120 m²(fase 1)

Kavels 11722 m²(fase 1)
Kavels 15036 m²(fase 2)

Haag 548 m²(fase 1)
Haag 188 m²(fase 2)

Parkeerplaatsen/-koffers reguliere
bestrating 546 m²(fase 2)

Ruimte voor de leefomgeving





 
Van: Wessels, Joris [mailto:J.Wessels@hhnk.nl]  

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 14:50 
Aan: Michiel Kaspers 

CC: Noble, Klaas Le 

Onderwerp: Advies watertoets uitbreidingsplan Remmerdel te Warmenhuizen 

 
Beste Michiel, 
 
Op 2 maart 2020 heeft u een verzoek om watertoets ingediend via de digitale watertoets voor het 
bestemmingsplan Remmerdel te Warmenhuizen. De reactie in het kader van deze digitale watertoets 
(ons registratienummer 20.0042919 / PRS 3584) is bijgevoegd bij deze e-mail. In deze digitale 
watertoets is aangegeven dat een zogenaamde normale procedure moest worden gevolgd, vanwege 
de aangegeven geplande verhardingstoename van meer dan 2.000 m². Op 17 maart 2020 heeft het 
hoogheemraadschap om aanvullende informatie gevraagd, op 18 maart 2020 heeft u deze informatie 
gestuurd. Hierbij mijn reactie als aanvulling op de genoemde digitale watertoets. 
 
Het plan behelst de bouw van de wijk Remmerdel te Warmenhuizen. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 03751-09 in de polder Geestmerambacht. Het ter plaatste 
geldende streefpeil is NAP –2,40 meter.  
 
Eigendom HHNK 
Perceel WMH00I37, de wegsloot langs de Dergmeerweg, is in eigendom van het 
hoogheemraadschap. Het gedeelte van deze secundaire watergang dat gedempt gaat worden, moet 
worden verkocht door het hoogheemraadschap (aan de initiatiefnemer). Dit gebeurt aan de hand 
van een taxatie, dus voor marktconform prijzen. Hiervoor moet contact worden opgenomen met het 
hoogheemraadschap. 
 
Verhardingstoename 
Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename van 
verharding en bebouwing tot gevolg heeft. Uitgaande van de door u aangeleverde gegevens vindt 
binnen het plangebied een verhardingstoename plaats van circa 33.062 m2. Dit is de aangegeven 
verharding in de tabel van uw mail van 18 maart 2020, plus de 'onverharde' grasdoorlatende 
verharding. Omdat de ondergrond hier klei is, zal zonder infiltratiekratten praktisch geen hemelwater 
infiltreren, daarom wordt dit ook gezien als verharding. Door deze toename aan verharding zal de 
neerslag versneld worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen zal de 
waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren. 
 
De initiatiefnemer van het ruimtelijk plan is verantwoordelijk voor de regeling, de financiering en de 
realisatie van compenserende maatregelen. Om de effecten van de verhardingstoename te 
compenseren dient het wateroppervlak in het peilgebied uitgebreid te worden met 2969 m2 
waterberging (9% van de verhardingstoename). Hierbij is uitgegaan van een peilstijging van 0,60 
meter die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, een bemaling capaciteit van 14,4 mm/dag, 
een gescheiden rioolstelsel, een drooglegging van 1,8 meter en grondsoort klei. 
 
Dempen en graven watergangen 
De watergang langs de Dergmeerweg die deels wordt gedempt, moet worden gecompenseerd: elke 
m² die wordt gedempt moet één op één worden gecompenseerd. In het huidig ontwerp wordt 560 
m² gedempt, 33.062 m² verhard. De geplande 5788 m² nieuw oppervlaktewater is daarom ruim 
voldoende. 



 
Het nieuw te graven water, voor zowel de demping als de verhardingstoename, moet aan de 
volgende randvoorwaarden voldoen: 

 De watergangen zijn tenminste 6 meter breed; 

 De watergangen zijn tenminste 1 meter diep; 

 Bruggen of dammers met duikers zijn tenminste 1,10 meter hoog, 1 meter diep en hebben een 
doorvaartbreedte van 2,5 meter; 

 Bij scherpe bochten van watergangen (90 graden) moet de watergang 8 meter breed zijn; 

 Om de +/- 200 meter zal een maaiboot-te-waterlaatplaats gerealiseerd moeten worden. 
 
Reden voor deze randvoorwaarden is omdat het water na aanleg stedelijk water is dat wordt 
onderhouden door het hoogheemraadschap. In stedelijk gebied doen wij dat varend, daarom de 
benoemde minimale afmetingen.  
 
Op de bijgevoegde schets (.jpg) staan een aantal mogelijke knelpunten in het huidig ontwerp 
aangegeven.  
 
Wadi's 
In principe is het hoogheemraadschap voorstander van maatregelen die klimaatadaptief zijn. Wadi's 
behoren tot deze maatregelen. Gezien de ondergrond op deze locatie, klei, is het risico dat het 
hemelwater beperkt infiltreert in de bodem. Het is slim om daar in het ontwerp rekening mee te 
houden, door bijvoorbeeld de wadi aan te sluiten aan een watergang of hemelwaterafvoer, waarop 
het dan vertraagd (!) op kan afvoeren. Wij kunnen hiermee natuurlijk met u in overleg treden. 
 
Waterkwaliteit/riolering 
De ontwikkeling voorziet in de nieuwbouw van vele woningen. Het uitgangspunt bij de gemeente 
Schagen en het hoogheemraadschap is dat bij nieuwe ontwikkelingen een gescheiden rioolstelsel 
wordt aangelegd waarbij het hemelwater van schone oppervlakken gescheiden wordt afgevoerd van 
het huishoudelijke afvalwater. Omdat dit schone hemelwater nu of in de toekomst wordt geloosd op 
het plaatselijke oppervlaktewater adviseren wij u om toe te zien op het terughoudend toepassen van 
uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink, stoffen die de waterkwaliteit schaden en 
problemen geven bij de afzet van slootbagger. 
 
Ondanks de toename van afvalwater verwacht het hoogheemraadschap voor onze persleidingen en 
AWZI geen probleem. 
 
Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en wegen in 
het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 m2 verharding is een 
watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit 
van aanvraag en/of werken is het belangrijk om hierover in een vroeg stadium overleg te starten, 
zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt voorkomen dat onnodige onderzoeken 
worden gedaan. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die hiermee is gemoeid. 
 
Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan kunt u vinden op 
www.hhnk.nl . Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om de 
formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Denkt u in het bijzonder aan de goedkeuring van 
eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden voor het verlenen van de 
vergunning/ontheffing. Voor extra vragen betreffende het indienen van een ontheffings- en/of 
vergunningsaanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren u 
om ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen. 



 
Tot slot 
Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoek ik u vriendelijk mij een geactualiseerde versie 
toe te sturen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft kunt u contact 
met mij opnemen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Joris Wessels 
Regioadviseur 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
B Stationsplein 136| 1703 WC | Heerhugowaard 
P Postbus 250 | 1700 AG | Heerhugowaard 
T 072 582 8292 / 06 2046 2129 
 
@ J.Wessels@hhnk.nl 
W www.hhnk.nl 
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M.e. r . -aanmeldnot i t ie  

  

Opdrachtgever: Gemeente Schagen projectnummer: 218.00.12.02.00 

  

Aan: Het bevoegd gezag: gemeente Schagen 

Van: BügelHajema Adviseurs B.V. 

Onderwerp: Planontwikkeling Woonuitbreiding Remmerdel te Warmenhuizen 

Datum: 22 april 2020  

 

 

1.  Inleiding 

 

1.1 PLANIDEE EN PLANLOCATIE 

Voor Warmenhuizen bestaat behoefte aan uitbreiding van de woningvoorraad. Aan de oostkant 

van het dorp, ten oosten van Remmerdel en ten zuiden van de Dergmeerweg, is in Polder 

Geestmerambacht 6,5 hectare agrarische grond in beeld als uitleglocatie. Uitgangspunt is om 

hier een woonwijk van maximaal 150 woningen te realiseren.  

 

 

Figuur 1. Planlocatie  
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Figuur 2. Stedenbouwkundig plan 

 

Het stedenbouwkundig plan zal gefaseerd uitgevoerd worden in drie delen. Binnen elke fase is een 

hoge mate van flexibiliteit beoogd (en mogelijk) doordat in het plan sprake is van drie afgeronde 

eenheden binnen een samenhangend kader. Binnen elke fase zal sprake zijn van een gedifferenti-

eerd programma, zodat vraag gestuurd kan worden gebouwd.  

 

Het stedenbouwkundig plan is geen vastomlijnde ontwikkeling. Fase 1 heeft een concreet karakter en 

zal naar alle waarschijnlijkheid in 2021 en 2022 uitgevoerd worden. Het plan is voor de fasen 2 en 3 

minder vastomlijnd. Het is denkbaar dat het plan voor deze toekomstige fasen bijgesteld zal worden. 

Gezien het doel om vraag gestuurd te ontwikkelen en de looptijd van het plan zal bij de start van ie-

der deelplan nader bekeken moeten worden op welke wijze het deelplan binnen de kaders van dit 

beeldkwaliteitsplan kan bijdragen aan de kwaliteit van het geheel. Deze kanttekening geldt niet alleen 

voor het programma en de spelregels, maar ook voor de referentiebeelden en fasering. 

 

Ten zuiden van de planlocatie ligt een volkstuincomplex en aan de oostkant zijn de agrarische gron-

den voor akkerbouw in gebruik. Het plangebied bestond bij de veldinventarisatie in april 2018 vrijwel 

uit volledig intensief beheerd grasland.  
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1.2 AANLEIDING 

Medio 2018 heeft een eerste verkenning omtrent relevante omgevingsfactoren plaatsgevonden om 

een uitspraak te kunnen doen of de planlocatie voldoende potentie heeft voor woningbouwontwikke-

ling. Samengevat is de conclusie dat er kan worden gesproken van een kansrijk gebied. Op basis 

hiervan worden nu vervolgstappen gemaakt. Voorliggende m.e.r.-aanmeldnotitie is zo’n vervolgstap. 

Hierna kunnen nog verdere verfijningen worden uitgewerkt, zoals het opzetten van een stedenbouw-

kundig ontwerp en inrichtingsplan, en overleg met de provincie over benodigd woningbouwcontin-

gent.  

 

Omdat de woonuitbreiding niet passend is in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen zal  

op termijn een bestemmingsplan moeten worden opgesteld. De activiteit die hierbij mogelijk zal 

worden gemaakt, valt onder onderdeel D11.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 

(m.e.r.). Onderdeel D11.2 betreft: ‘uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 

bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. Op de planlocatie zal bestemmingswijziging van de agrari-

sche cultuurgronden naar wonen met de benodigde bouwvlakken plaatshebben waarin de woningen 

mogelijk kunnen worden gemaakt. 

 

Met het beoogde plan van maximaal 150 woningen in een gebied van 6,5 ha worden de bij de catego-

rie behorende drempelwaarden niet overschreden of zijn niet van toepassing (oppervlakte van  

200 ha of meer, 2.000 of meer woningen en bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m
2
 of meer). Dit 

betekent dat voor het toekomstig op te stellen ruimtelijk plan een vormvrije m.e.r.-beoordeling geldt. 

Hieruit dient te blijken of niet alsnog een m.e.r.-procedure op grond van het Besluit m.e.r. moet wor-

den doorlopen. In het navolgende is deze vormvrije m.e.r.-beoordeling behandeld. 

 

Van toepassing is het gewijzigd Besluit m.e.r. van 07-07-2017, waarin de implementatie van Richtlijn 

2014/52/EU is opgenomen die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU. Dit is de richtlijn die ziet 

op projecten (kolom 4). De wijzigingsrichtlijn is voor het overgrote deel geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer (Wm).  

 

Eén van de belangrijkste gevolgen van de wijziging van het Besluit m.e.r. is dat een vormvrije m.e.r.-

beoordeling moet worden doorlopen door middel van een aanmeldnotitie. Dit is geregeld in artikel 2 

lid 5 Besluit m.e.r. Voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit 

voor het milieu en geeft een conclusie omtrent de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Aan de hand 

van deze informatie kan het bevoegd gezag een beslissing nemen of de voorgenomen activiteit  

belangrijke nadelige milieugevolgen zal hebben en er voor de voorgenomen activiteit een milieuef-

fectrapport (MER) dient te worden opgesteld. Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt te zijner tijd bij het 

ruimtelijk plan gevoegd. 
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1.3 INITIATIEFNEMER EN BEVOEGD GEZAG 

Gemeente Schagen heeft een voortrekkersrol in het op gang brengen van de projectontwikkeling. De 

gemeente heeft derhalve ook zelf opdracht voor het opstellen van voorliggende aanmeldnotitie  

gegeven. Het bevoegd gezag in dezen is ook de gemeente Schagen. 

 

1.4 PLANOLOGISCHE INPASSING 

In het plangebied zijn de bestemmingsplannen: 

1. Warmenhuizen, als vastgesteld op 25-09-2012, en; 

2. Warmenhuizen – Volkstuinen, als vastgesteld op 15-05-2012,  

van de voormalige gemeente Harenkarspel van kracht.  

 

Vanuit beide bestemmingsplannen geldt de bestemming ‘Agrarisch – Cultuurgrond’, met beperkte 

bouwmogelijkheden, voor de betrokken gronden. Dit juridisch-planologisch regime is niet passend 

voor de beoogde woningbouw. Derhalve zal bestemmingswijziging moeten plaatsvinden waarmee 

een nieuw en passend juridisch-planologisch kader voor het toekomstig gewenst gebruik en het 

bouwen ten behoeve van de woonfunctie wordt geboden. 

 

1.5 PROCEDURELE ASPECTEN 

Voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure gelden de volgende stappen: 

1. Het bevoegd gezag moet beoordelen of voor de activiteit een milieueffectrapportage moet 

worden gemaakt. Hierop moet binnen zes weken nadat de initiatiefnemer alle informatie heeft 

verstrekt, worden beslist door het bevoegd gezag.  

2. Van deze beslissing wordt binnen dezelfde termijn mededeling gedaan bij de aanvrager. De 

beslissing die wordt genomen, moet worden gebaseerd op de informatie die is verstrekt in de 

aanmeldnotitie.  

3. Daarnaast houdt het bevoegd gezag bij de beslissing rekening met de relevante criteria van 

bijlage III bij de m.e.r-richtlijn en andere beoordelingen van gevolgen voor het milieu. Dit moet 

ook terugkomen in de motivering van de beslissing (zie artikel 7.17 derde en vierde lid Wm). 

4. Het beoordelingsbesluit dient als bijlage bij het uiteindelijk te nemen besluit – het bestem-

mingsplan – te worden opgenomen.  

5. Ten slotte wordt het beoordelingsbesluit door de initiatiefnemer toegevoegd aan de aanvraag 

om omgevingsvergunning. 

N.B.:  Als het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is, dan neemt deze de beslissing of een m.e.r. moet 

worden opgesteld in een zo vroeg mogelijk stadium (vóór de terinzagelegging van het  

ontwerpbesluit). Het is voor het bevoegd gezag niet noodzakelijk hiervoor een aanmeldnotitie 

op te stellen. Bij complexe projecten is het in het kader van de transparantie echter goed  

mogelijk dat wél een aanmeldnotitie wordt opgesteld, zoals in voorliggend geval. Het bevoegd 
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gezag moet de beslissing nemen over de vraag of een MER moet worden opgesteld. Om deze 

beslissing te nemen moet ze dezelfde informatie vergaren als een particuliere initiatiefnemer 

of ondernemer. Daarnaast moet deze informatie ook aan dezelfde beoordelingscriteria wor-

den getoetst. 

 

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt aangemerkt als een ‘beslissing inzake de procedure ter voorbe-

reiding van een besluit’. Dit betekent dat op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) tegen een m.e.r.-beoordelingsbesluit geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij deze beslissing 

de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Omwonen-

den worden daarbij volgens de jurisprudentie niet als “rechtstreeks belanghebbenden” aangemerkt. 

 

Voor alle niet rechtstreeks belanghebbenden geldt dat bezwaren over het m.e.r.-beoordelingsbesluit 

pas kunnen worden ingebracht in de procedure van het uiteindelijk te nemen besluit; dit betreft dus 

het toekomstig op te stellen ruimtelijk plan om de bestemmingswijziging mogelijk te maken. In de 

dan te doorlopen ruimtelijke procedure, kan door een ieder worden ingesproken en bezwaar worden 

gemaakt op het planvoornemen. Zo nodig kan beroep worden ingesteld door diegenen die tijdig 

hebben gereageerd. 

 

1.6 INHOUDSVEREISTEN AANMELDNOTITIE 

Doel van een aanmeldnotitie ten behoeve van de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is om op objectieve 

wijze informatie over mogelijk relevante milieugevolgen van de voorgenomen activiteit te verzame-

len. Met deze informatie kan het bevoegd gezag een oordeel geven over de noodzaak van het door-

lopen van een m.e.r.-procedure. 

 

Een m.e.r.-beoordeling betekent dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: ‘Nee, tenzij....’ 

 

De ‘belangrijke nadelige gevolgen’ moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader van 

bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG). Bijlage III noemt drie hoofd-

thema’s: 

- de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico van 

ongevallen); 

- de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu); 

- de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en waar-

schijnlijkheid van het effect). 
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2 .  B e o o r d e l i n g  

 

 Criteria Beschrijving van mogelijke effecten Noodzaak 

m.e.r.-

procedure  

Hoofdthema 1: Kenmerken van het project 

A. De omvang van het pro-

ject. 

D11.2 Mogelijkheid tot stedelijk ontwikkelingsproject (drem-

pelwaarde: > 100 ha of > 2.000 woningen of bedrijfsvloerop-

pervlakte > 200.000 m2). Het planvoornemen omvat realisatie 

van maximaal 150 woningen in een gebied van circa 6,5 ha. 

Genoemde drempelwaarden worden hiermee niet overschre-

den. 

Nee 

B. De cumulatie met andere 

projecten. 

Volgend op voorliggend planidee is in een gebied van circa 4,1 

ha in de driehoek tussen Dergmeerweg, Oostwal en Haren-

karspelweg momenteel ook een dorpsuitbreiding van circa 40 

tot 60 woningen in onderzoek. Beide projecten leiden in totaal 

niet tot een dusdanig grootschalig project dat op voorhand van 

negatieve effecten kan worden gesproken.  

Nee 

C. Gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen. 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van rea-

lisatie van de gebouwde omgeving zal in principe plaatsvinden 

op een conventionele manier en geeft geen aanleiding aanzien-

lijke gevolgen voor het milieu te veronderstellen, zodanig dat 

daarvoor een MER zou moeten worden uitgevoerd. 
  
Reguliere woonbebouwing wordt doorgaans gerealiseerd met 

onder meer steenachtige materialen, beton, staal, glas en hout. 

Het gaat hierbij om grondstoffen die niet bijzonder schaars zijn. 

Daarnaast zullen de toekomstige woningen gerealiseerd moe-

ten worden met aandacht voor duurzame energie(systemen), 

ingegeven door onder andere de huidige verplichting in het 

Bouwbesluit om aardgasloos te bouwen. 

Nee 

D. De productie van afval-

stoffen. 

Afvalstoffen komen vrij en/of ontstaan als gevolg van normaal 

gebruik van bebouwing. Bouwafval kan bij de aanleg - evenals 

huishoudelijk afval in de gebruiksfase - op de gebruikelijke wij-

ze worden ingezameld en verwerkt. Het gaat hierbij om afval-

soorten die geschikt zijn voor hergebruik. Over het algemeen 

kan ruim 90% van het bouwafval worden ingezet als grondstof 

voor nieuwe producten. Het is daarom essentieel om bouwaf-

val goed te scheiden. Dit begint op de bouwplaats. 

Nee 

E. Verontreiniging en hinder. Aanlegfase: enkel tijdens de bouw. 
 
Gebruiksfase: er vindt toename van verkeer als gevolg van het 

planvoornemen met consequenties voor geluid en luchtkwali-

Nee 
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 Criteria Beschrijving van mogelijke effecten Noodzaak 

m.e.r.-

procedure  

teit in de directe omgeving van de planlocatie plaats maar dit 

leidt niet tot relevante milieueffecten. Gelet op de omvang van 

het plan draagt het planvoornemen namelijk slechts in ‘niet in 

betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit. Daarnaast kunnen 

in het planontwerp de effecten van wegverkeerslawaai worden 

beperkt door bijvoorbeeld het treffen van verkeerskundige 

(snelheidsremmende) maatregelen en het aanbrengen van 

geluidsreducerende wegdekverharding. 
 
Een eventuele toename van stikstofdepositie op Natura 2000-

gebied als gevolg van het planvoornemen is middels een Aeri-

usberekening in beeld gebracht. Hieruit komt naar voren dat 

significant negatieve effecten door vermesting en verzuring kan 

worden uitgesloten (0,00 mol/ha/jaar op het meest nabijgele-

gen verzuringsgevoelige Natura 2000-gebied Schoorlseduinen). 
 
De milieueffecten die vanuit de omgeving op het plangebied 

optreden (geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai, spuitzo-

nes vanwege gewasbeschermingsmiddelen en biociden) zijn 

bestudeerd. Schadelijke effecten hiervan op toekomstige be-

woners kunnen worden voorkomen door rekening te houden 

met geldende richtafstanden bij het opstellen van het planont-

werp.  

F. Het risico van zware on-

gevallen en/of rampen, 

waaronder rampen door 

klimaatverandering. 

Binnen en nabij het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen 

gelegen waarvan een plaatsgebonden risicocontour of  

invloedsgebied van het groepsrisico over het plangebied gesi-

tueerd is. Daarnaast is in de nabijheid geen sprake van trans-

portroutes met vervoer van gevaarlijke stoffen die van invloed 

zijn op het plangebied. De meest nabijgelegen risicobronnen 

liggen met 1,1 km op ruime afstand en zijn daarmee niet van 

invloed op de planlocatie. Met het planvoornemen worden 

voorts geen risicovolle inrichtingen mogelijk gemaakt.  

Nee 

G. Risico’s voor de menselij-

ke gezondheid. 

Het planvoornemen maakt geen ruimtelijke ontwikkeling moge-

lijk met effecten op de volksgezondheid (zoals hinderveroor-

zakende objecten/activiteiten). Een goed ontwerp van de toe-

komstige woon- en leefomgeving op de planlocatie kan juist in 

positieve zin bijdragen aan de gezondheid van toekomstige 

bewoners. 

Nee 

Hoofdthema 2: Plaats van het project 

A. Het bestaande grondge- De planlocatie omvat gronden die tot op heden in gebruik zijn Nee 
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 Criteria Beschrijving van mogelijke effecten Noodzaak 

m.e.r.-

procedure  

bruik. voor de agrarische sector. Momenteel is sprake van een vrijwel 

volledig intensief beheerd graslandperceel op de planlocatie, 

met daarop een veldschuur van beperkte omvang (circa 10 m x 

16 m) ten behoeve van opslag.  

B. Relatieve rijkdom aan en 

de kwaliteit en het rege-

neratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen 

van het gebied. 

Het plangebied heeft door het huidige gebruik geen hoge eco-

logische waarde. Het meest nabijgelegen gebied beschermd 

door de Wet natuurbescherming betreft het Natura 2000-

gebied Schoorlseduinen op 5,0 km afstand ten zuidwesten. De 

dichtstbijzijnde NNN-gebieden (Natuur Netwerk Nederland) 

liggen op ongeveer 4,0 km ten noorden, westen en zuiden van 

de planlocatie. Op circa 1,5 km ten oosten is een natuurverbin-

ding aanwezig. Weidevogelleefgebied is op ruim 2,5 km ten 

westen gesitueerd. 
 
Geconstateerd kan worden dat gebieden met (hogere) natuur-

waarden op een behoorlijke afstand van de planlocatie liggen 

en derhalve door het planvoornemen niet negatief zullen wor-

den beïnvloed. Er bestaat namelijk geen directe ecologische 

relatie tussen de planlocatie, aard van het plan (woningbouw-

voornemen met uitsluitend lokale effecten) en de soorten- en 

gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden in de regio. 

Nee 

C. Het opnamevermogen 

van het natuurlijke milieu, 

met in het bijzonder aan-

dacht voor gevoelige ge-

bieden. 

Vanwege het huidige gebruik heeft het plangebied geen hoge 

ecologische waarde. Het planvoornemen leidt niet tot signifi-

cant negatieve effecten op bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden, 

het NNN of weidevogelleefgebied. De uitgevoerde ecologische 

toetsing als opgenomen in de onderzoeksrapportage van mei 

2018 bevestigt dit.  
 
Het plangebied is verder in een gebied gesitueerd met een lage 

archeologische verwachtingswaarde. Onderzoek is noodzakelijk 

bij ingrepen groter dan 10.000 m2 op grond van het beleid van 

de voormalige gemeente Harenkarspel, als ook vastgelegd in 

het geldende bestemmingsplan. Adviesinstantie Archeologie 

West-Friesland is daarop om een beoordeling gevraagd. Hieruit 

blijkt dat er voor wat betreft archeologie geen belemmeringen 

zullen ontstaan.  
 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn voorts geen negatieve 

effecten te verwachten. Voor de verdere planuitwerking dient 

de herziene provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

2018 te worden betrokken om tot een gebiedseigen planont-

Nee 
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 Criteria Beschrijving van mogelijke effecten Noodzaak 

m.e.r.-

procedure  

werp te komen. Het gaat hier om aandacht voor het ensemble 

West-Friesland West, met als landschappelijke karakteristiek 

het oude zeekleilandschap met hoger gelegen kreekruggen en 

laaggelegen kommen. Het gebied rondom Warmenhuizen  

betreft een ruilverkaveld landschap. 

Hoofdthema 3: Kenmerken van het potentiële effect 

A. De aard, de orde van 

grootte en het ruimtelijk 

bereik van de effecten 

(bijvoorbeeld geografisch 

gebied en omvang van de 

bevolking die getroffen 

kan worden). 

De effecten als gevolg van het bouwproject zullen beperkt blij-

ven tot enkele tientallen meters. Bewoners aan de Remmerdel 

verliezen uitzicht op het open landschap. Er kan juridisch ge-

zien geen aanspraak op het behoud van uitzicht worden ge-

daan. 
 
Het plangebied ligt verder op grote afstand van gebieden met 

beschermde natuurwaarden (zie 2B). Het bereik van het plan-

voornemen reikt niet tot Natura 2000-gebied. 

Nee 

B. Het grensoverschrijdende 

karakter van het effect. 

Van grensoverschrijdende milieueffecten is geen sprake. Nee 

C. De intensiteit en de com-

plexiteit van het effect. 

De potentieel aanzienlijke effecten op de directe woon- en leef-

omgeving wijzigen niet significant als gevolg van de ontwikke-

ling van het plangebied. Het effect is beperkt tot het plangebied 

en nabije omgeving. Relevante milieuaspecten voor onderzoek 

zijn bodem, ecologie, externe veiligheid, geluidhinder, water, 

bedrijvenhinder en luchtkwaliteit. Hiertoe is al een verkennen-

de onderzoeksrapportage opgesteld waaruit geen redenen 

blijken om aan te nemen dat sprake is van onoverkomelijke 

belemmeringen voor planontwikkeling op deze planlocatie. 

Nee 

D De waarschijnlijkheid van 

het effect, de verwachte 

aanvang, de duur, de 

frequentie en de omkeer-

baarheid van het effect. 

De effecten duren zo lang de planlocatie voor woningbouw in 

gebruik zal zijn. De effecten zijn uitsluitend omkeerbaar door 

het gebruik te beëindigen en de hiertoe gerealiseerde bebou-

wing op te ruimen. Omdat mag worden uitgegaan van een 

duurzaam gebouwde omgeving gaat het hierbij dan ook in  

zekere zin om een onomkeerbare ontwikkeling. 

Nee 

E. De cumulatie van effecten 

met de effecten van an-

dere projecten.  

Als eerder aangegeven (Zie 1B) is ook een woongebied aan de 

overzijde van de Dergmeerweg voor een aantal van 40 tot on-

geveer 60 woningen in onderzoek. Samen met voorliggend 

planidee zijn de totale effecten niet zodanig dat van negatieve 

effecten gesproken kan worden. Er wordt niet uitgegaan van 

cumulerende effecten. 

Nee 

F. De mogelijkheid om de 

effecten doeltreffend te 

Er zijn als gevolg van het planvoornemen geen effecten op de 

omgeving te verwachten waarvoor op voorhand mitigerende 

Nee 



 

datum 03-03-2020  projectnummer 218.00.12.02.00   10 

 

 

 

 Criteria Beschrijving van mogelijke effecten Noodzaak 

m.e.r.-

procedure  

verminderen. maatregelen aan de orde zijn. 

 

 

3 .  C o n c l u s i e  

 

In voorliggende notitie zijn de gevolgen van het realiseren van maximaal 150 woningen op een uitleg-

locatie ten oosten van Warmenhuizen besproken. De studie is vormgegeven aan de hand van de re-

levante criteria die staan opgenomen in de Wet milieubeheer en bijlage III bij Richtlijn 2014/52/EU 

(waarmee Richtlijn 2011/92/EU is gewijzigd). Dit betekent dat gekeken is naar de kenmerken van de 

activiteit, de locatie van de activiteit en de gevolgen van de activiteit voor het milieu.  

 

Het project is in zekere zin onomkeerbaar, maar heeft in vergelijking met de drempelwaarde van een 

stedelijk ontwikkelingsproject een relatief geringe omvang. Wanneer er geen ‘belangrijke nadelige 

gevolgen’ zijn voor het milieu is het conform de wetgeving en de vigerende praktijk niet nodig om een 

volledige m.e.r.-procedure te doorlopen.  

 

Uit voorliggende notitie kan worden opgemaakt dat het gezien de aard van de activiteit en de zorg-

vuldigheid waarmee het plan kan worden ingepast en gerealiseerd kan worden, is uitgesloten dat de 

activiteit belangrijke nadelige gevolgen met zich mee zal brengen voor het milieu. Omdat er geen 

sprake is van relevante effecten, zijn er geen redenen gezien die het doorlopen van een m.e.r.-

procedure zinvol maken. Een m.e.r.- procedure wordt niet noodzakelijk geacht.  
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Algemene opmerkingen vanuit overlegpartners 

 

 

Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) met ingang van 4 augustus 2020 gedurende een periode van 6 

weken ter inzage gelegen. Binnen de hiervoor bedoelde termijn zijn geen zienswijzen 

ontvangen. Van drie overlegpartners is een reactie ontvangen met een aantal 

algemene opmerkingen. In deze nota wordt ingegaan op deze algemene 

opmerkingen.  

 

Ingekomen algemene opmerkingen: 

1. Provincie Noord Holland, 3 september 2020; 

2. Liander, 7 september 2020; 

3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), 8 september 2020. 

 

Provincie Noord Holland 

Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) Remmerdel ziet er prima uit. Ook een aantal punten 

over biodiversiteit en groen en meer duidelijkheid dat de parkeervoorzieningen 

worden voorzien van hagen en bomen. Het woord circulair komt verder niet voor in 

het verhaal, maar duurzaamheid lijkt wel een belangrijk item. Het BKP geeft dus ook 

wat meer inzicht in de aandachtspunten die in het ARK-advies van 18 juli 2018 zijn 

meegegeven. Behandeling in de ARO is niet meer aan de orde.  

 

De woningen zitten nu wel in de concept KWK. Daarmee kan voldaan worden aan 

artikel 5a. Het is nog wel verstandig om de afstemming met de collega’s van de KWK 

te doen. De aantallen kunnen van invloed zijn op andere woningbouwlocaties. Zo 

telt ’t Zand 228 woningen, Muggenburg Zuid 250 en deze locatie 150 woningen.  

 

Reactie: 

De opmerking met betrekking tot het BKP is voor kennisgeving aangenomen. Er vindt 

nadere afstemming plaats over de woningen in de KWK.  

 

Liander 

Vanuit Liander hebben wij geen opmerkingen op het plan. 

 

Reactie: 

De opmerking is voor kennisgeving aangenomen. 

 

HHNK 

1. Watertoetsadvies 

In het voortraject is op 25 maart 2020 door het hoogheemraadschap een aanvullend 

watertoetsadvies opgesteld en toegestuurd, in aanvulling op het concept digitale 

watertoetsadvies (zie bijlage). In bijlage 7 van het ontwerp bestemmingsplan is het 

digitale advies toegevoegd aan de toelichting. Echter, het totale watertoetsadvies 

omvat zowel het digitale advies als het aanvullende watertoetsadvies. Het verzoek 

om dit volledige advies op te nemen in bijlage 7. 

 

Reactie: 

Het aanvullend watertoetsadvies is toegevoegd aan bijlage 7.  

 

2. Het watertoetsadvies is een advies wat dient als input voor de  waterparagraaf. 

Hierbij is het aan de partij die het bestemmingsplan verder opstelt om dit advies 

te verwerken in het bestemmingsplan. Het is jammer om te lezen dat er niet 

aangegeven wordt op welke wijze de verschillende onderdelen uit het advies in 

het plan worden verwerkt, maar het advies letterlijk is overgenomen in de 



waterparagraaf. Aangezien het aanvullende watertoetsadvies letterlijk en 

integraal in de waterparagraaf is overgenomen, geldt dit ook voor de door ons 

destijds gemaakte spelfouten. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat 'ondanks de 

toename van afvalwater verwacht het hoogheemraadschap voor de 

persleidingen en AWZI geen probleem'. Deze laatste afkorting moet uiteraard zijn, 

RWZI (rioolwaterzuivering).  

 

Reactie: 

In de toelichting is, waar mogelijk, alsnog aangegeven op welke wijze de 

verschillende onderdelen uit het advies in het plan worden verwerkt en zijn de 

gemaakte spelfouten verbeterd.  

 

3. Tevens is in de waterparagraaf 4.6 een figuur 10 opgenomen met mogelijke 

knelpunten, welke destijds bij ons aanvullende watertoetsadvies is meegestuurd 

(zie de bijlage in de meegestuurde email). Echter, in de toelichting is dit figuur niet 

zichtbaar en staat er enkel een vorm van verwijzing met een IMRO code. Het 

verzoek om dit aan te passen. 

 

Reactie: 

De afbeelding is opnieuw toegevoegd.  

 

4. Inrichting watersysteem 

Voor de volledigheid wil ik nog meegeven dat, mocht het bestemmingsplan het 

mogelijk maken om bij de woningen gelegen aan het water, een steiger of vlonder 

aan te brengen, hierbij rekening gehouden dient te worden met het beleid van het 

hoogheemraadschap en de vrije doorvaartbreedte die tenminste 6 meter moet 

bedragen. Dit in verband met het varend onderhoud van het water wat na 

oplevering van de woonwijk zal worden uitgevoerd door het hoogheemraadschap. 

Uit het bestemmingsplan kan ik helaas de breedte van de waterlopen niet opmaken, 

maar dit is een aandachtspunt voor de verder uitwerking. Het zou zonde zijn als 

nieuwe bewoners een mooie kavel aan het water hebben gekocht en dit ook willen 

beleven door het aanbrengen van een steiger, en blijkt dat men hier geen 

toestemming voor kan krijgen in verband met een 'beperkte' waterbreedte. Het 

verzoek om hier bij de verdere uitwerking aandacht voor te hebben. 

 

Reactie: 

In de nadere planuitwerking wordt rekening gehouden met de gemaakte 

opmerkingen.  

 

5. Ruimtelijke adaptatie 

Wat ik ten slotte nog mis in dit plan en wat hopelijk nog verder zijn uitwerking zal 

krijgen in de verdere planvorming, is aandacht voor ruimtelijke adaptatie. In een tijd 

van een hevig besef van klimaatverandering en de impact die wij hier zelf op 

hebben in plannen, is het onvermijdelijk om hier geen aandacht aan te besteden. 

Thema's als hitte, wateroverlast, droogte en overstroming zouden een vast onderdeel 

moeten zijn van dergelijke omvangrijke plannen. Het nadenken over de vorm van 

bestrating, waterdoorlatendheid, opvang en vasthouden van hemelwater, creëren 

van schaduwplekken, beperken van opwarming van de waterleiding, toepassen van 

groene daken etc. kunnen een mooie uitwerking zijn in deze mooie nieuwe woonwijk. 

In dit plangebied lijkt er veel aandacht te zijn voor de het toepassen van groen, 

verspreid door de wijk, en het integreren van water. Echter, hoe mooi zou het zijn om 

betrokkenen en nieuwe bewoners ook te informeren waarom er op welke manier 

rekening wordt gehouden met de verschillende thema's. Dit draagt ook bij aan het 

besef van inwoners voor deze onderwerpen en de opgave waar de gemeente voor 

staat. 

 



Reactie: 

In de nadere planuitwerking wordt rekening gehouden met de gemaakte 

opmerkingen.  

 

6. Vergunningen en ontheffingen 

Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, 

waterkeringen en wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het 

aanleggen van ≥800 m² verharding is een watervergunning of ontheffing van het 

hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en/of 

werken is het belangrijk om hierover in een vroeg stadium overleg te starten, zodat 

onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt voorkomen dat onnodige 

onderzoeken worden gedaan. Houdt rekening met de noodzakelijke proceduretijd 

die hiermee is gemoeid. 

 

Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan is te 

vinden op www.hhnk.nl. Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag 

adviseren wij om de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Denk in het bijzonder 

aan de goedkeuring van eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden 

voor het verlenen van de vergunning/ontheffing. Voor extra vragen betreffende het 

indienen van een ontheffings- en/of vergunningsaanvraag kan contact worden 

opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren om ruim voordat men van 

plan is met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen. 

 

Reactie: 

De watervergunning zal worden aangevraagd en de gemeente zal hierover contact 

opnemen met het HHNK. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Remmerdel;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0441.BPWHZRemmerdel-VA01 met de bijbehorende regels en bijlage;

1.3  verbeelding:

de verbeelding bestaande uit het blad, met het nummer 

NL.IMRO.0441.BPWHZRemmerdel-VA01 van het bestemmingsplan Remmerdel met 

bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden 

zijn aangegeven;

1.4  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;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  aanduidingsvlak:

een op de verbeelding: aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 

aanduidingsgrens;

1.8  aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 

al dan niet in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.9  achtererfgebied:

Erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op 

meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw;

1.10  afhankelijke woonruimte:

woonruimte die een ruimtelijke eenheid vormt met de bestaande woning en waarin een 

gedeelte van de huishouding uit oogpunt van mantelzorg is gevestigd;
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1.11  bebouwing:

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

1.12  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein, 

douw- dan wel bestemmingsvlak- aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.13  bed & breakfast:

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van logies 

en ontbijt in het hoofd- of bijgebouw;

1.14  beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis:

De uitoefening van een dienstverlenend beroep of -bedrijf, op een zodanige wijze dat:

a. de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt;

b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in 

overeenstemming is, waarbij:

1. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast;

2. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van 

de woning;

3. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca, behoudens webwinkels of 

postorderbedrijven zonder opslag van goederen;

4. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;

1.15  beroeps- c.q. bedrijfsoppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden 

beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- 

en administratieruimten en dergelijke;

1.16  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18  bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende 

omgevingsvergunning;

1.19  bijgebouw

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch en functioneel opzicht ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

1.20  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw. of 

ander bouwwerk, met een dak
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1.21  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk;

1.22  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.23  bouwlaag:

het geheel van op gelijke vloerhoogte gelegen ruimte in een gebouw, een zolderverdieping 

of vliering wordt hieronder niet begrepen;

1.24  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;

1.25  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.26  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.27  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden, of een 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;

1.28  bruto vloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de binnenwerkse ruimte(n) die wordt gebruikt voor bed & 

breakfast of een beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis; inclusief opslag- en 

administratieruimten en dergelijke;

1.29  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.30  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit;

1.31  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of 

vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een 

seksclub en een seksautomatenhal;
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1.32  evenement:

een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak van een beperkte duur en zoals 

bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Onder de duur van de activiteit wordt 

eveneens de periode verstaan die benodigd is voor het opbouwen en afbreken van de 

voor de activiteit benodigde voorzieningen;

1.33  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;

1.34  gebruiksmogelijkheden:

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende 

bestemming te gebruiken;

1.35  geluidgevoelig object

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen 

zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit geluidhinder;

1.36  hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 

en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder 

c.q. het Besluit geluidhinder;

1.37  hoofdgebouw:

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het 

perceel aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkst is;

1.38  horeca:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het 

bedrijfsmatig verstrekken van logies, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, 

met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie:

1.39  horecabedrijf:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 

verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een 

vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie:

1.40  incidenteel evenement:

een eenmalig, niet periodiek terugkerend evenement;

1.41  kampeermiddel

een tent, tentwagen, kampeerauto, camper, toercaravan of enig ander voertuig of 

onderkomen, niet zijnde een bouwwerk, dat naar aard en verschijningsvorm daarmee gelijk 

te stellen is, met de bedoeling deze te plaatsen op een kampeerterrein;

1.42  kap:

een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5° met het horizontale vlak;
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1.43  mantelzorg:

het op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband bieden van zorg aan een 

ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak;

1.44  meetverschil:

een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het 

veld en een aangegeven bestemmings- of bouwgrens;

1.45  milieusituatie:

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van 

scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet 

op het voorkómen dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of 

trilling;

1.46  onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken, voer- en 

vaartuigen, toer- en stacaravans alsmede kampeerauto's, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken, alsook tenten;

1.47  onzelfstandige woonruimte:

een woning niet zijnde zelfstandige woonruimte/woning;

1.48  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan 

wel met ten hoogste één wand;

1.49  paardenbak/paardrijbak:

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond 

dan gras, kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en 

pony’s en/of het anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij 

behorende voorzieningen;

1.50  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 plaatselijk aan te houden waterpeil;

1.51  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 wordt in ieder geval 

verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, of een 

prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in 

combinatie met elkaar;
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1.52  stacaravan:

een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat 

mede gelet op afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op 

de verkeerswegen ook over grotere afstanden als aanhangsel van een auto te worden 

voortbewogen en die door zijn plaatsing als bouwwerk is aan te merken;

1.53  straat- en bebouwingsbeeld:

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate 

van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede 

verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding 

tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen 

bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.54  tuin:

beplant deel van het erf;

1.55  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;

1.56  verkeersveiligheid:

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer, die wordt bepaald door de 

mate van overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) 

en de (mogelijke) effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de 

gedragingen van verkeersdeelnemers;

1.57   volkstuinen:

gronden waarop voor particulier gebruik op recreatieve wijze voedings- en diergewassen 

worden geteeld;

1.58  voorgevel:

de naar de weg (eventueel voetpad en met inachtnemening van het bepaalde in artikel 7, 

lid 7.2, onder 7.2.3 d) gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, 

constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt;

1.59  voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid 

uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

1.60  vrij beroep:

een beroep in verband met iemands individuele, persoonlijke kwaliteiten, die in het 

algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen;

1.61  webwinkels en postorderbedrijven:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder niet begrepen de uitstalling ten verkoop, 

van goederen die uitsluitend worden verkocht door middel van een schriftelijke en/of 

elektronische opdracht en die niet ter plaatse aan de koper ter hand worden gesteld; 
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1.62  weg:

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder 

begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende 

bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende parkeergelegenheden;

1.63  wonen:

het bewonen van een woning al dan niet in een woongebouw;

1.64  woning:

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, geschikt en bestemd voor de zelfstandige 

huisvesting en hoofdverblijf van één afzonderlijk huishouden dan wel naar de aard daarmee 

gelijk te stellen groep personen;

1.65  woningsplitsing:

het maken van meer dan 1 zelfstandige woning of appartement in een bestaande woning;

1.66  woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 

omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.67  woonsituatie:

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van 

om die woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de 

daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van 

hinder;

1.68  zelfstandige woonruimte/woning:

een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegangsdeur die de bewonener van 

binnen en buiten op slot kan doen. In de woning moet een in ieder geval aanwezig zijn: 

eigen woon/slaapkamer, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water, een 

aansluitpunt voor een kooktoestel en een toilet met waterspoeling. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.2  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  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;

2.4  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 

hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5  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;
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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. voet- en rijwielpaden; 

d. waterlopen en waterpartijen,

met daaraan ondergeschikt:

e. openbare nutsvoorzieningen; 

f. incidentele evenementen; 

g. recreatief medegebruik; 

h. tuinen, erven en terreinen,

met de daarbijbehorende:

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel: 

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en straten met ten hoogste 2x1 rijstrook, waarbij opstelstroken en busstroken niet 

worden meegeteld en met dien verstande dat kruispunten van wegen met elk 2x1 

rijstrook zijn toegestaan; 

b. fiets- en voetpaden, bermen, sloten, bruggen, tunnels, straatmeubilair, werkterrein en 

andere verkeersvoorzieningen. 

c. parkeer- en picknickplaatsen; 

d. op- en overslagplaatsen voor landbouwproducten; 

e. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding,

met de daarbij behorende:

f. bermbeplanting en bermsloten; 

g. voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Bushaltes en dergelijke zijn hierbij 

inbegrepen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingengelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van gebouwen zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 

b. de oppervlakte per gebouw zal ten hoogste 75 m² bedragen;

c. er mogen geen overkappingen worden gebouwd. 

4.2.2   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve 

van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer,zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen.
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Artikel 5  Verkeer - Verblijf

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonstraten en pleinen; 

b. voet- en rijwielpaden;

c. parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

d. groenvoorzieningen; 

e. waterlopen en waterpartijen; 

f. openbare nutsvoorzieningen; 

g. recreatief medegebruik; 

h. incidentele evenementen; 

i. tuinen, erven en terreinen;

met de daarbijbehorende:

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten 

behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 

m bedragen.

5.2.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het bestemmingsvlak, 

zodanig dat wegen uit meer dan twee rijstroken bestaan; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van incidentele 

evenementen, zodanig dat: 

1. het aantal evenementen meer dan drie per jaar bedraagt; 

2. de gronden en bouwwerken langer dan 10 dagen per jaar worden gebruikt voor 

evenementen.
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterlopen en waterpartijen; 

b. oevers; 

c. bermen en beplanting; 

d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en natuurwaarden;

met daaraan ondergeschikt:

e. groenvoorzieningen; 

f. paden; 

g. openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen.

6.2.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing, ten behoeve van:

a. een goede waterhuishouding; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

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

6.3.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 

omgevingsvergunning vereist:

a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

b. het afgraven of dempen van watergangen.

6.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in lid 6.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.
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6.3.3  Toetsingscriteria

De in lid 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en/of natuurwaarden van 

de gronden.
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Artikel 7  Woongebied

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in een woning en in een woongebouw, al dan niet in combinatie met ruimte 

voor: 

1. een beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis; 

2. mantelzorg;

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen en woongebouwen;

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

d. tuinen, erven en paden

e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder parkeervoorzieningen;

f. groenvoorzieningen;

g. water;

h. openbare nutsvoorzieningen;

i. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

Bed & breakfast is toegestaan in of bij een bewoonde woning, met dien verstande dat: 

1. de bed & breakfastfunctie zowel in het hoofdgebouw als in bijgebouwen is toegestaan;

2. gebruik als bed & breakfast ondergeschikt is aan de hoofdfunctie;

3. het verboden is om zonder omgevingsvergunning meer dan 9 slaapplaatsen aan te  

bieden;

4. de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bed and breakfastfunctie niet meer  bedraagt 

dan 30% van het bruto vloeroppervlakte van de hoofdfunctie;

5. parkeren op eigen erf dient plaats te vinden.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Bebouwingspercentage bouwperceel

a. Het bebouwingspercentage per bouwperceel met hoofdgebouwen zal ten hoogste 50% 

van de omvang van één bouwperceel bedragen. 

a. Het bebouwingspercentage per bouwperceel met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen zal ten hoogste 50% van de omvang van één bouwperceel bedragen, 

met dien verstande dat de oppervlakte van het hoofdgebouw niet in dit percentage is 

begrepen. Indien ter plaatse van de aanduiding "geluidzone - hogere waarde" 

geluidgevoelige objecten worden gebouwd, kan een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van deze geluidgevoelige objecten uitsluitend worden verleend indien door het 

bevoegd gezag een besluit is genomen tot het afwijken van de voorkeursgrenswaarde 

tot ten hoogste de hogere grenswaarde. Voorgaande volgt uit  Bijlage 6 bij de 

toelichting, voortkomend uit de ligging van de Dergmeerweg, zijnde de bron van het 

geluid. 

7.2.3  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen en woongebouwen worden gebouwd; 

b. de afstand van niet aaneengebouwde hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens 

zal ten minste 3,00 m bedragen; 

c. de afstand van de voorgevel van hoofdgebouwen tot de openbare weg dan wel het 

openbaar groen zal ten minste 1,00 m bedragen;

d. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel gericht op de openbare weg te worden 

gebouwd, met dien verstande dat indien een hoofdgebouw wordt gebouwd ter 
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plaatse van de aanduiding "overige zone - voorgevelrichting hoofdgebouw" de 

voorgevel van dat hoofdgebouw gericht dient te zijn op het openbare groen dat 

aansluitend op de bestaande woonwijk ter plaatse van de Remmeldel wordt/is 

gerealiseerd;

e. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw zullen ten hoogste de ter plaatse van 

de aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)" aangegeven 

hoogten bedragen, met dien verstande dat:

1. woongebouwen ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - 

woongebouw" mogen worden gebouwd tot een goothoogte van ten hoogste 3,5 

m en een bouwhoogte van ten hoogste 12 m; 

2. overige woongebouwen mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van ten 

hoogste 12 m;

f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen, 

met uitzondering van overige woongebouwen als bedoeld in e2, deze mogen plat 

worden afgedekt tot ten hoogste de in e2 aangeven bouwhoogte.

7.2.4  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de 

volgende regels:

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen niet minder dan 1 m achter 

(het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

bij woningen mag niet meer bedragen dan: 

1. 60 m², bij bouwpercelen tot en met een oppervlakte van 500 m²; 

2. 100 m², bij bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 500 m²; 

met dien verstande dat:

a. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen ten hoogste 100% van de oppervlakte van de woning zal 

bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

bij woongebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m2 per woning in een 

woongebouw;

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen, dan wel niet meer dan de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte 

vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd, indien 

deze meer is; 

e. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 

f. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen; 

g. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

7.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 7 m bedragen;

b. het aantal vlaggenmasten zal ten hoogste 1 bedragen;

c. de bouwhoogte van zwembaden zal ten hoogste 3 m bedragen;

d. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorste bouwgrens zal ten hoogste 2 m 

bedragen;

e. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens zal ten hoogste 1 m 

bedragen;

f. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5 m 

bedragen.
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7.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de oriëntatie van de 

voorgevel van een hoofdgebouw ten behoeve van het stedenbouwkundige beeld zoals 

dat is verwoord in het Beeldkwaliteitsplan opgenomen als Bijlage 1 bij de toelichting dan 

wel diens rechtsopvolger. 

7.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

7.2.3 onder f en toestaan dat, ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen, 30% van 

het dak plat wordt afgedekt, mits het plat afgedekte deel zich ten minste 1 m onder de 

vergunde bouwhoogte bevindt en passend is in straat- en bebouwingsbeeld. Bij de 

beoordeling in het kader van de passendheid in het straat- en bebouwingsbeeld wordt het 

Beeldkwaliteitsplan opgenomen als Bijlage 1 bij de toelichting dan wel diens rechtsopvolger 

betrokken. 

7.5  Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld artikel 7.1 wordt in ieder 

geval aangemerkt:

a. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de 

woonfunctie voor zelfstandige bewoning;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps of 

bedrijfsactiviteit aan huis, zodanig dat de beroeps c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer 

bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de 

aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat deze oppervlakte 

niet meer bedraagt dan 50 m²;

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

verblijfsrecreatie;

d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor de aanleg van een paardenbak 

met de daarbijbehorende bouwwerken;

e. het veranderen, vervangen of vergroten van een woning mag niet leiden tot:

1. de vorming van een extra woning; 

2. de vorming van een extra onzelfstandige woonruimte;

f. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van 

vrijstaande woningen indien niet ten  minste 2 parkeervoorzieningen per vrijstaande 

woning op het eigen erf zijn gerealiseerd en in stand worden gehouden. Het genoemd 

minimumaantal parkeervoorzieningen per vrijstaande woning dient gerealiseerd te zijn 

binnen 3 maanden na gereed komen van (bouw)werkzaamheden op basis van een 

verleende omgevingsvergunning.

7.6  Afwijken van de gebruiksregels

7.6.1  Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.5 

onder a en toestaan dat bijgebouwen en overkappingen bij een woning worden gebruikt 

ten behoeve van mantelzorg, mits:

a. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie van 

een bevoegde arts dan wel instelling beschikt;

b. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast;

c. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de parkeerdruk in 

de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet onevenredig 

toeneemt;
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d. er geen sprake is van een zelfstandige woning;

e. het totaal aantal toegestane vierkante meters aan bijgebouwen ten behoeve van 

inwonende ouders/familieleden niet wordt overschreden;

f. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing of 

overlijden) het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte wordt beëindigd 

en de woonvoorzieningen worden verwijderd.

7.6.2  Woningsplitsing met, of zonder, bouwkundige  aanpassing 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.5 

onder e1 en toestaan dat woningen worden gesplitst, met dien verstande dat;

a. het splitsen van een woning gerealiseerd dient te worden binnen de bestaande  

bebouwing; 

b. de woningen, nadat splitsing heeft plaatsgevonden, elk een  gebruiksoppervlakte van 

ten minste 35 m² hebben;

c. de afwijking zoals bedoeld in dit sublid slechts wordt 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; 

d. de woning die gerealiseerd wordt ten gevolge van de splitsing passen moet binnen  het 

regionale woningbouwprogramma; 

7.6.3  Vorming van onzelfstandige woonruimte met, of zonder, bouwkundige  aanpassing

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.5 

onder e2 en een extra  onzelfstandige woonruimte toestaan in een door de eigenaar 

bewoonde woning, met dien verstande dat:

a. de toegevoegde onzelfstandige woonruimte gerealiseerd dient te worden binnen de  

bestaande bebouwing; 

b. de toegevoegde onzelfstandige ruimte een gebruiksoppervlakte van ten minste 12 m² 

heeft; 

c. de afwijking zoals bedoeld in dit artikel slechts wordt 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;

d. de woning die gerealiseerd wordt ten gevolge van de splitsing passen moet binnen het 

regionale woningbouwprogramma.

7.6.4  Voorwaarden

De in lid 7.6.1 genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits er 

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. het straat- en bebouwingsbeeld; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de verkeersveiligheid; 

e. de woonsituatie.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9  Algemene bouwregels

9.1  Maximum aantal woningen in bestemming Woongebied

Het gezamenlijk maximum aantal woningen in de bestemming 'Woongebied' mag niet 

meer bedragen dan 150 woningen (inclusief woningen in woongebouwen).

9.2  Bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 

bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 

gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende 

daken, alsmede erkers, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen buiten beschouwing 

gelaten, mits de bouw- dan wel bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt 

overschreden.

9.3  Kelders

Onder woningen en daarbij behorende aan- en uitbouwen mogen kelders worden 

gebouwd, met dien verstande, dat:

a. de kelder loodrecht onder de woning en/of daarbij behorende aan- en uitbouwen 

wordt gebouwd;

b. de maximale diepte van de kelder, gemeten vanaf de onderkant van de begane 

grond, 4 meter bedraagt.

9.4  Maximale bouwhoogte van gebouwen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van 

gebouwen, worden plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 

lichtkappen, buiten beschouwing gelaten, mits:

de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt;

de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het dakvlak 

bedraagt;

de verhoging leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale 

(bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt.

9.5  Parkeervoorzieningen

a. 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 de 

normen die zijn opgenomen in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip 

van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 9.5 onder a indien:

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of,

2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien,

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie 
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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 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Strijdig gebruik

10.1.1  Beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis

Een woning en/of bedrijfswoning en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en 

bijgebouwen mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, mits:

a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het bruto 

vloeroppervlak van de betreffende woningen en de daarbij behorende aan-, en 

uitbouwen en bijgebouwen;

b. het geen detailhandel of horeca betreft;

c. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de 

woning;

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen 

ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt;

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de 

verkeers- en parkeerdruk optreedt;

f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische karakter van de 

omgeving.

10.1.2  Algemeen strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruiken of laten gebruiken als staan- of ligplaats voor onderkomens;

b. het gebruiken of laten gebruiken als sport- of wedstrijdterreinen, parkeerterreinen, 

kampeer- of caravanterreinen, woonwagen- of andere kampen, dagcampings en lig- of 

speelweiden, met uitzondering van - voor zover toegestaan - een kleinschalige 

camping;

c. het aanwezig of opgeslagen hebben van één of meer aan hun gebruik onttrokken 

machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel onderdelen daarvan en het opgeslagen 

hebben van ongerede en onklare machines, voer-, vaar-, of vliegtuigen;

d. het gebruiken of laten gebruiken als opslagplaats, dan wel stort- of bergplaats van al 

dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, behoudens indien en voor zover 

zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte beheer van de 

gronden;

e. de opslag van bagger en grondspecie behoudens indien en voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de wettelijke onderhoudsplicht van naastgelegen 

waterpartijen;

f. het gebruiken of laten gebruiken als volkstuin voorzover gronden niet zijn voorzien van 

de aanduiding “volkstuin”;

g. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonschepen;

h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden, bouwwerken en woonschepen ten 

behoeve van een seksinrichting;

i. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor paardenbakken;

j. het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke 

woonruimte.

10.2  Parkeervoorzieningen

a. Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende 

parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, 

 400



 bestemmingsplan Remmerdel

wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota 

Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode.

b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 10.2 onder a indien:

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of,

2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;

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 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Ondergeschikte afwijkingen

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken, kan 

het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels 

van het plan voor:

a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en 

percentages (met uitzondering van de 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 bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een 

hoogte van ten hoogste 15 m;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten ten behoeve van 

telecommunicatiedoeleinden worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 40 m;

e. het aanleggen van verhardingen ten behoeve van een betere ontsluiting van agrarische 

gronden en ten behoeve van fiets- en wandelpaden;

f. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van (vaar)wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 

verkeersveiligheid en/of intensiteit daartoe aanleiding geeft;

g. het bepaalde in het plan en toestaan dat gebouwen ten behoeve van 

nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, telecommunicatie, sanitaire voorzieningen, 

kunstwerken en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt;

2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 15 m 

bedraagt.

De onder a tot en met g genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden 

verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. het landschaps- en bebouwingsbeeld;

c. de milieusituatie;

d. de verkeersveiligheid;

e. de archeologische en aardkundige waarden.

11.2  Mantelzorg

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels kan worden afgeweken, 

kunnen burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning afwijken van de 

desbetreffende regels van het plan voor:

a. het gebruik van een bijgebouw bij een (bedrijfs)woning als afhankelijke woonruimte;

b. de bouwregels voor bijbehorende bouwwerken bij een (bedrijfs)woning, zoals 

opgenomen in de bestemmingsregels, en extra bouwmogelijkheden bieden voor de 

bouw van een bijgebouw ten behoeve van mantelzorg; 

mits:

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden over een indicatie van een 

bevoegde arts dan wel instelling beschikt;

2. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de 

parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet 
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onevenredig toeneemt;

3. er geen sprake is van een zelfstandige woning;

4. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing 

of overlijden) het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte wordt 

beëindigd en de woonvoorzieningen worden verwijderd;

5. de oppervlakte van een nieuw te bouwen bijgebouw, c.q. mantelzorgwoning ten 

hoogste 100 m² bedraagt,

6. het bebouwingspercentage van het achtererf ten hoogste 75% bedraagt;

7. de bouwhoogte van een bijgebouw c.q. mantelzorgwoning niet meer dan 3,5 m 

bedraagt.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

12.1  Relatie met andere regelgeving

Burgemeester en wethouders kunnen bestemmingsregels wijzigen in die zin dat de in het 

bestemmingsplan opgenomen verwijzingen naar wetten, verordeningen, circulaires, 

publicaties, instanties en dergelijke worden 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 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in sublid a met maximaal 10%.

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 

plan.

13.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met het bestemmingsplan strijdig 

gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 

verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid 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. Sublid 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 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan 'Remmerdel' van de gemeente Schagen."
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Bijlage bij regels
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Bijlage 1  Beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis
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