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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van de wens van initiatiefnemer 

Fluwel om de locatie aan de Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug uit te breiden met een aantal 

kleinschalige toeristische voorzieningen. Op deze locatie bevindt zich op dit moment Tulpenland: 

een museum/themapark dat in het teken staat van de promotie van de bollenteelt en de 

ontstaansgeschiedenis van het gebied met daarbij recreatieve voorzieningen en een natuurlijke 

speel- en beleefplek voor kinderen. Dit wordt gecombineerd met bollengerelateerde bedrijvigheid 

en horeca.  

 

Beoogd is om dit huidige multifunctionele centrum uit te breiden met kleinschalige recreatieve 

activiteiten, zoals het realiseren van een integrale, gebiedsgerichte informatievoorziening en het 

aanleggen van een recreatieve route ter ondersteuning van de huidige activiteiten. Het doel is om 

op deze manier de beleving en de aantrekkingskracht van het park te vergroten. Enerzijds vindt de 

ontwikkeling plaats op het huidige themapark. Zo is beoogd een informatiepunt te realiseren in de 

noordwestelijke hoek van het huidige terrein. Anderzijds vindt de ontwikkeling plaats op 

omliggende gronden die nu formeel nog geen deel uitmaken van het themapark. Het gaat hier om 

percelen ten zuiden van het huidige terrein. Het gebied waar recreatieve activiteiten ten behoeve 

van het park plaatsvinden wordt derhalve vergroot. Op deze gronden is voorzien in de ontwikkeling 

van verschillende recreatieve activiteiten. Op deze manier vormt het park een meer dynamisch en 

interactief geheel, onder meer met als doel de toeristen de natuur / bollenvelden van dichtbij te 

laten beleven.  

 

Daarnaast wordt het huidige bestemmingsplan ten aanzien van o.m. de plaatsing van kleinschalige 

bouwwerken op het terrein van Tulpenland als weinig flexibel en daarmee beperkend ervaren: er 

bestaat nu weinig ruimte voor een flexibele inrichting van het terrein. Flexibiliteit is gewenst in het 

kader van de beoogde continue ontwikkeling van het museum/themapark, mede met het oog op 

het kunnen inspelen op de marktontwikkelingen. Beoogd wordt dan ook meer flexibiliteit in het plan 

mogelijk te maken.  

 

Onderhavig bestemmingsplan bestaat uit planregels, een verbeelding, een toelichting en een 

aantal separate bijlagen. Onderhavige toelichting dient als motivering bij de te volgen procedure. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Belkmerweg 65 en bevindt zich ten zuidwesten van de kern 

Sint Maartensvlotbrug en ten zuiden van het buurtschap Sint Maartenszee, gelegen in de Zijpe- en 

Hazepolder.  

 

Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Zijpe, sectie G, nummers 271, 2947 

(gedeeltelijk), 2949, 2950 (gedeeltelijk) en 2960 (gedeeltelijk). Zie bijlage I voor een weergave van 

de betreffende percelen. 

 

Op onderstaande figuren is de situering van de planlocatie in de omgeving weergegeven. 
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Figuur 1.1 

Topografische kaart met hierop globaal in rood de planlocatie aangegeven 

 

 
Figuur 1.2 

Overzicht locatie (rood omkaderd) 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van de locatie waarop de ontwikkeling betrekking heeft gelden twee 

bestemmingsplannen. Op de huidige locatie van Tulpenland geldt het bestemmingsplan 

‘Belkmerweg 65’ dat door de gemeenteraad van Schagen op 26 juni 2012 is vastgesteld. De 

gronden waar het huidige park zich bevindt hebben de bestemmingen ‘Recreatie – Dagrecreatie’  

en ‘Natuur - Waardevolle houtopstanden’. Ook gelden de dubbelbestemmingen ‘Waarde - 

Archeologie – 3’ en ‘Waarde - Archeologie - 5’. Het plan bevat verder een drietal bouwvlakken 

binnen de recreatieve bestemming. 

 

Op basis van de regels van het vigerende bestemmingsplan is het toegestaan om binnen de 

bestemming ‘Recreatie – Dagrecreatie’ gebouwen ten behoeve van een museum te bouwen. 

Echter, gebouwen mogen alleen in het bouwvlak gerealiseerd worden. De beoogde locatie van de 

informatievoorziening is niet gesitueerd binnen een bouwvlak. Ten behoeve van dit 

informatiecentrum dient een bouwvlak te worden opgenomen. 

 

De locatie van de aanvullende recreatieve activiteiten is gelegen in het bestemmingsplan 

‘Buitengebied Zijpe’, welke door de gemeenteraad van Schagen is vastgesteld op 18 mei 2016. 

Deze gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch’. Daarnaast geldt de dubbelbestemming ‘Waarde 

– Archeologie 6’ en is het gebied aangeduid als ‘bollenconcentratiegebied’.  

 

Volgens de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ is het binnen de agrarische 

bestemming niet toegestaan om recreatieve activiteiten uit te oefenen. De geplande uitbreiding van 

Tulpenland wordt door de vigerende planologie niet mogelijk gemaakt. De planologie kent verder 

geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden om het plan te realiseren. Om te komen tot de 

voorgestane ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan (postzegelplan) benodigd. Ten 

behoeve van deze ontwikkeling is onderhavig bestemmingsplan opgesteld. 
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1.4 Planvorm 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden door 

middel van de op de verbeelding aangegeven bestemmingen en de regels die daarop betrekking 

hebben, de in het bestemmingsplan begrepen gronden voor bepaalde doeleinden aangewezen. 

Daarbij worden regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor het gebruik van 

bouwwerken en onbebouwde gronden. De juridische regeling is opgebouwd conform de 

SVPB 2012, de landelijke standaard voor het vervaardigen van bestemmingsplannen, die bij de 

invoering van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) als verplichte opbouw is opgenomen. 

 

Het bestemmingsplan bestaat formeel uit twee juridische onderdelen: 

 een verbeelding: een digitaal GML-bestand met een specifiek nummer, in dit geval 

NL.IMRO.0441.BPBGZblkmrwg65-VA01; 

 regels: deze regels zijn in de SVBP 2012 zoveel mogelijk gestandaardiseerd (onder andere de 

volgorde, indeling, benaming, begripsbepalingen, overgangsbepalingen en de slotbepaling). 

 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aangegeven, met 

bijbehorende verklaringen. De verklaringen leggen een verbinding tussen de op de verbeelding 

aangegeven bestemmingen en de regels. De verbeelding is opgebouwd volgens de richtlijn 

SVBP 2012. 

1.5 Leeswijzer 

De toelichting bij dit bestemmingsplan bestaat uit zeven hoofdstukken. Na de inleiding wordt in 

hoofdstuk 2 het relevante beleid dat ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan geformuleerd. In 

hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving van de huidige en toekomstige situatie gegeven. De 

verschillende milieuaspecten die van invloed kunnen zijn op de ruimtelijke ontwikkeling komen aan 

bod in hoofdstuk 4. Een toelichting op de juridische aspecten van dit bestemmingsplan wordt 

gegeven in hoofdstuk 5. Daarin wordt ingegaan op enkele bepalingen per bestemming. In 

hoofdstuk 6 ligt de focus op het aspect handhaving en de economische uitvoerbaarheid. 

Afgesloten wordt met hoofdstuk 7 waarin de procedure wordt beschreven met aandacht voor de 

onderdelen inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
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2 Planologisch beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid dat ruimtelijk/functioneel relevant is voor de 

planlocatie. Het betreft hier zowel ruimtelijk beleid als facet- en sectorbeleid op de verschillende 

beleidsniveaus. 

2.1 Rijksbeleid 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR - 2012) 

De SVIR is op 13 maart 2012 vastgesteld en vervangt de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. De 

SVIR geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. In de Structuurvisie is de ambitie 

geformuleerd dat Nederland in 2040 behoort tot de top 10 van de concurrerende landen van de 

wereld door een goede ruimtelijk economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor 

bedrijven en kenniswerkers. Verder beoogd het Rijk voor het hele land een veilige en gezonde 

(woon- en werk)omgeving. 

Daar streeft het Rijk naar met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 

voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met 

elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere 

verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. 

Zo laat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene 

ruimte op regionale schaal over aan provincies. Dit zal inhouden dat de betekenis van de nationale 

structuurvisie voor het bestemmingsplangebied zodoende zeer beperkt zal blijven. Het relevante 

beleidskader wordt gevormd door provincie en gemeente, zie hiervoor onderstaande paragrafen 

2.2 en 2.3.  

 

Toetsing 

Voorliggend bestemmingsplan maakt de realisatie van een thematisch kampeerterrein mogelijk. Dit 

is een dermate kleinschalige ontwikkeling die niet direct raakt aan het nationaal beleid zoals 

opgenomen in de SVIR. 

2.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 

getreden. Dit besluit bevestigt in juridische zin de kaderstellende uitspraken, zoals opgenomen in 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  

 

In het Barro is een aantal projecten die van rijksbelang zijn, opgenomen en met behulp van digitale 

kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan 

bestemmingsplannen moeten voldoen. 

Ten tijde van de inwerkingtreding van het Barro waren zes ‘projecten’ beschreven: 

 Project Mainport ontwikkeling Rotterdam. 

 Kustfundament. 

 Grote rivieren. 

 Waddenzee en Waddengebied. 

 Defensie. 
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 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Na de publicatie van het Barro, is het besluit per 1 oktober 2012 gewijzigd. Met de wijziging zijn 

algemene regels voor bestemmingsplannen aan het besluit toegevoegd. Zo bepaalt het Barro 

onder meer dat bestemmingsplannen de doorvaart voor schepen niet mogen belemmeren als in 

het plan zich een vrijwaringzone van een rijksvaarweg bevindt. Verder staat eveneens in dit besluit 

dat bestemmingsplannen binnen reserveringsgebieden geen plannen mogen bevatten die 

uitbreidingen van het spoor belemmeren. Een bestemmingsplanwijziging mag ook geen 

belemmering bevatten voor het gebruik en geschikt maken van elektriciteitsproductie-installaties, 

kernenergiecentrales, hoogspanningsverbindingen, buisleidingen, de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), primaire waterkeringen (buiten het kustgebied) en het IJsselmeergebied. 

 

Naast het Barro is ook de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) in werking 

getreden. In het Barro is bepaald dat bij ministeriële regeling verschillende militaire terreinen, 

gebieden, objecten en zones worden aangewezen, waar gemeenten bij de vaststelling van 

bestemmingsplannen rekening mee moeten houden. In de Rarro wordt daar uitvoering aan 

gegeven. 

 

Toetsing 

Het beoogde plan is niet in strijd met het Barro en is eveneens niet in strijd met de Rarro. Het 

beoogde plan past derhalve binnen het rijksbeleid. 

2.1.3 Besluit ruimtelijke ordening 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de ladder voor duurzame verstedelijking 

geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten 

motiveren met oog voor de onderliggende vraag in de regio, de beschikbare ruimte binnen het 

bestaande stedelijke gebied en een multimodale ontsluiting.  

 

De definitie voor een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1, lid 1, Bro) luidt als volgt: 

Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van 

een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame 

verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

en infrastructurele besluiten nagestreefd. 

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 Bro moet bij ruimtelijke ontwikkelingen sprake zijn van 

zorgvuldig ruimtegebruik en dient overprogrammering te worden voorkomen. Middels de 'ladder 

voor duurzame verstedelijking' vindt een toetsing door de gemeente plaats. De 'stappen van de 

ladder' worden in artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt omschreven: 

1. Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte?; 

2. Kan binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio in de behoefte worden 

voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie 

of anderszins?; 

3. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied 

kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/#Hoofdstuk1_11_Artikel111
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locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 

ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing 

en bereikbaarheid). 

 

Toetsing  

Dit bestemmingsplan maakt aanvullende activiteiten bij een bestaand museum/themapark 

mogelijk. Gelet op het kleinschalige karakter van het ontwikkelingsplan voorziet dit plan niet in een 

stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van het Bro. Hierbij is 

(conform huidige jurisprudentie) relevant de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden ten opzichte 

van het huidige bestemmingsplan. Voor de oprichting van een informatiecentrum en enkele 

kleinschalige recreatieve bouwwerken is sprake van slechts een kleine toevoeging aan bouwvlak. 

De bebouwingsmogelijkheden nemen niet dusdanig toe dat sprake is van een wezenlijke wijziging 

en de bebouwing vindt plaats binnen dan wel aansluitend aan het bouwperceel. Daarbij gaat het in 

casu met een recreatieve functie gericht op tulpen/bollenteelt niet om een ingrijpende 

functiewijziging. Dit betekent dat formeel gezien de ladder niet hoeft te worden doorlopen. Echter 

dient wel in het kader van een goede ruimtelijke ordening een beoordeling plaats te vinden ten 

aanzien van de behoefte. In onderstaande paragrafen wordt hier nader op ingegaan. 

2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 

Met de inwerkingtreding van de Wro is elke overheidslaag verplicht een structuurvisie op te stellen 

en haar ruimtelijke belangen te benoemen. De Provincie Noord-Holland heeft in dit kader een 

nieuwe structuurvisie opgesteld. Deze ‘Structuurvisie Noord-Holland 2040: kwaliteit door veelzijdig-

heid’ is op 16 februari 2010 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vaststelling van de visie heeft  

door Provinciale Staten heeft op 21 juni plaatsgevonden.  

 

In de structuurvisie is de sturingsfilosofie uit het eerdere streekplan ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-

Holland Noord’ van vrijheid-kwaliteit-samenwerking en de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten 

en inzichten opgenomen.  
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Figuur 2.1 

Themakaart Structuurvisie met de Belkmerweg behorend tot het fietsnetwerk 

 

In de structuurvisie is aangegeven dat recreatie en toerisme belangrijk zijn voor een aantrekkelijk 

leefklimaat voor bewoners en bezoekers van de provincie. Daarbij leveren deze sectoren een 

belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid in Noord-Holland. Het zijn allebei 

sectoren met goede groeiperspectieven. De provincie Noord-Holland wil openbaar toegankelijke 

basisvoorzieningen voor recreatie op regionale en bovenregionale schaal tot stand brengen en het 

binnenlandse en buitenlandse toeristisch bezoek naar en binnen Noord-Holland bevorderen. Een 

van de doelen is het creëren van voldoende en gedifferentieerd aanbod van sociaal-culturele 

voorzieningen en ruimte voor recreatieve en toeristische voorzieningen.  

 

Er is binnen de provincie behoefte aan ruimte voor groei van toeristische en recreatieve onder-

nemers. De ruimtevraag voor deze recreatieve en toeristische voorzieningen valt vrijwel altijd 

buiten bestaand bebouwd gebied.  

 

De Provincie Noord-Holland zet zich daarbij in voor het ontwikkelen van een compleet, toegankelijk 

en samenhangend regionaal netwerk van recreatieve verbindingen, voor wandelen, fietsen en 

varen. De provincie zet zich waar nodig extra in voor het realiseren van volwaardige recreatie-

knooppunten, waarin meerdere functies worden gecombineerd zoals parkeren, fietsverhuur, 

informatievoorziening en horeca. Zo wordt het recreatieaanbod aantrekkelijker en beter ontsloten. 
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De provincie Noord-Holland hanteert bij nieuwe recreatieve ontwikkelingen de uitgangspunten: 

onderbouwing van nut en noodzaak, het zo veel mogelijk oplossen van samenhangende opgaven 

(bijvoorbeeld bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu) en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De 

provincie neemt in haar afweging van nut en noodzaak de behoefte aan geschikte ruimte voor de 

recreatief toeristische sector mee. 

 

Toetsing 

In onderhavige toelichting wordt nader ingegaan op bovengenoemde uitgangspunten. In het kader 

van de ontwikkeling van het plan is dan ook rekening gehouden met deze uitgangspunten. Het 

plan draagt bij aan een meer divers en aantrekkelijker recreatieaanbod (met daarbij een uitbreiding 

van toeristische informatievoorziening) nabij andere recreatieve activiteiten en kan daarmee van 

toegevoegde waarde zijn om te komen tot een samenhangend regionaal netwerk. 

2.2.2 Strategisch Beleidskader Economie 

Het Strategisch Beleidskader Economie is vastgesteld door Provinciale Staten op 23 mei 2016. Dit 

beleidskader bevat de hoofdlijnen van het economisch beleid en geeft de door de provincie 

gewenste richting van de economie voor de middellange termijn aan: een duurzame, 

vernieuwende en ondernemende economie. 

 

De provincie Noord-Holland heeft een veelzijdige en krachtige economie met een zeer grote 

bijdrage aan de nationale economie. Hoewel Noord-Holland niet een echte grote specialisatie 

heeft, is er toch enige kleuring richting (internationale) handel, logistiek, financiële en zakelijke 

dienstverlening, ICT en vrije tijd (o.a. toerisme). Binnen de provincie heeft het gebied Noord-

Holland Noord een aantal sterke clusters zoals agribusiness, offshore, marine, duurzame 

energievoorziening en toerisme. De provincie acht het belangrijk om deze en andere kansrijke 

clusters te versterken en/of cross-overs tussen de clusters te stimuleren. 

 

Ten aanzien van toerisme en verblijfsrecreatie wordt opgemerkt dat er in Noord-Holland een 

mismatch is tussen vraag en aanbod. De toeristische sector biedt als groeisector echter volop 

kansen. In Noord-Holland Noord is voldoende potentie en is toerisme een belangrijke economische 

sector, maar de kansen die toerisme biedt, worden onvoldoende benut. Toerisme kan hier ook een 

belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheidsopgave voor het gebied, door het leggen van 

slimme combinaties en vanwege het arbeidsintensieve karakter van de sector. Het internationaal 

toerisme is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen en het is de verwachting dat vooral het aantal 

buitenlandse toeristen zal blijven toenemen (16 miljoen in 2020 in Nederland). Concurrentie van 

andere (Europese) landen neemt echter ook toe. Belangrijkste opgave is om de buitenlandse en 

binnenlandse bezoekers in Noord-Holland te blijven trekken en om hen beter te spreiden in tijd en 

ruimte. 

 

Een belangrijk aspect hierbij is dus het optimaal faciliteren van de marktvraag, zowel in de vorm 

van nieuwe ontwikkelingen (vernieuwing en ruimte voor ondernemerschap), als ook uitbreiding en 

herstructurering van bestaand aanbod. Daarnaast is een essentiële opgave voor de sector om een 

kwaliteit- en innovatieslag te maken naar een duurzame toekomst voor de sector. De provincie 

streeft ernaar om toerisme te laten bijdragen aan andere sectoren (cultuur, recreatie en natuur) en 

bredere opgaven als leefbaarheid. Beoogd is een samenhangend vrijetijdsproduct. Daarnaast blijft 

de provincie zich inzetten op regionale identiteit en duurzame ontwikkeling van toerisme. Voor een 
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betere spreiding in tijd en ruimte zet de provincie een marketingstrategie in die een duidelijk 

onderscheid maakt tussen de verschillende bestemmingen in Noord-Holland.  

 

Het uitvoeringsdeel van het Strategisch Beleidskader Economie is de Uitvoeringsagenda 

Economie (opgesteld augustus 2016). De provincie kiest voor de focus van het versterken van het 

vestigingsklimaat. Recreatieve en culturele voorzieningen spelen hier ook een rol bij. Hierbij is 

aandacht voor regionale identiteitsprofielen en regionale beeldverhalen. 

Bijzondere landschappen en cultuurhistorische tradities bieden kansen voor toerisme. Ze kunnen 

elkaar versterken en bepalen mede de identiteit van een gebied of regio. Regionale culturele 

identiteit kan de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van regio's verbeteren. Het zorgt voor 

samenhang in het cultuur-toeristisch aanbod en biedt economische kansen voor de 

vrijetijdsbranche. Daarom ondersteunt de provincie projecten die landschap, cultuur en toerisme 

met elkaar verbinden, zoals 'regionale identiteit' om regio's bewust te maken van hun eigenheid en 

die identiteit economisch te benutten ('regionale beeldverhalen'). 

 

Toetsing 

Toerisme is een belangrijke economische sector en levert een wezenlijke bijdrage aan de 

economische ontwikkeling van zowel de kust, het platteland als het stedelijk gebied. Een 

aantrekkelijk toeristisch aanbod levert een positieve bijdrage aan de internationale 

concurrentiepositie. Vanwege de steeds kritischer wordende consument en veranderingen in de 

vraag worden de aspecten als kwaliteit, beleving en diversiteit in het toeristisch aanbod steeds 

belangrijker en ontstaan er nieuwe markten en productmarkt-combinaties. Een kleinschalig 

recreatief themapark gekoppeld aan thema’s als tulpen en natuur is hier een goed voorbeeld van. 

Het betreft hier een ruimtelijke ontwikkeling waarbij op de regionale identiteit wordt ingezet. Er 

wordt een product-marktcombinatie en een aanbod gecreëerd dat aansluit bij de (ruimtelijke) 

kwaliteit van de regio. 

De realisatie van aanvullende activiteiten op het themapark betreft een kleinschalige ontwikkeling 

welke bijdraagt aan het recreatieve medegebruik, de vitaliteit van het landschap en de 

concurrentiepositie van de provincie. 

2.2.3 Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Tezamen met de hiervoor geschetste structuurvisie is de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

(PRV) op 21 juni 2010 door Provinciale Staten vastgesteld. De meest recente actualisatie is 

vastgesteld op 1 maart 2017. 

 

Het plangebied behoort tot het ‘landelijk gebied’ en het ‘gebied voor grootschalige landbouw’. De 

aanwezige bebouwing binnen het plangebied is aangeduid als zijnde bestaand bebouwd gebied 

(BBG). Een deel van het plangebied betreft een ‘aardkundig waardevol gebied’. Zie onderstaande 

figuren. 
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Figuur 2.2 

Uitsnede kaart bestaand bebouwd gebied (rood) en landelijk gebied (groentinten (overig gebied)) 

met hierop globaal het plangebied aangegeven 

 

 
Figuur 2.3 

Uitsnede kaart aardkundige waarden met hierop globaal het plangebied aangegeven 
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Artikel 8 

Artikel 8 van de verordening gaat in op de binnen de provincie gelegen aardkundige waarden. Een 

deel van de planlocatie is aangewezen als ‘aardkundig waardevol gebied’. In artikel 8 staat 

beschreven dat in de toelichting van een bestemmingsplan moet worden aangegeven in hoeverre 

rekening is gehouden met de in het gebied voorkomende bijzondere aardkundige waarden zoals 

beschreven in het Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden (vastgesteld door 

Provinciale Staten op 12 januari 2004, nr. 68). 

 

Artikel 14 

In de verordening is ten aanzien van het landelijk gebied een bepaling (artikel 14) opgenomen dat 

op locaties gedefinieerd als landelijk gebied in principe geen nieuwe verstedelijking gerealiseerd 

mag worden.  

In de ruimtelijke verordening wordt onder verstedelijking verstaan: alle functies die verband houden 

met wonen, bedrijvigheid, glastuinbouw, voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse 

infrastructuur, stedelijk water en stedelijk groen, voor zover deze het oprichten van bebouwing 

mede mogelijk maken.  

De provincie staat bij bepaalde situaties echter wel verstedelijking toe indien: 

 De noodzaak van de verstedelijking in het landelijk gebied is aangetoond; 

 Er geen mogelijkheid is voor herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren 

binnen bestaand bebouwd gebied; 

 Het bepaalde in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseisen) in acht wordt genomen.  

 

Artikel 15 

Bij verstedelijking in het landelijke gebied dient rekening gehouden te worden met de volgende 

aspecten zoals ook genoemd in de ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’:  

 de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden; 

 de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 

 de openheid van het landschap; 

 de historische structuurlijnen; 

 cultuurhistorische objecten. 

 

Daarbij dient aangegeven te worden in welke mate rekening is gehouden met: 

 de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; 

 de ordeningsprincipes van het landschap; 

 de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse; 

 de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid); 

 de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en 

de maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in 

relatie tot de nieuwe functies. 

 

Artikel 26e 

De bepalingen ten aanzien van gebieden voor grootschalige landbouw zijn opgenomen in artikel 

26. In het kader van onderhavige ontwikkeling is hetgeen opgenomen onder 26e van toepassing. 

Hierin is bepaald dat onder voorwaarden verbrede landbouw op agrarische bouwpercelen is 

toegestaan. Nieuwbouw ten behoeve van nevenfuncties als kleinschalige vormen van bijzondere 

huisvesting, werken, recreatie, onzelfstandige detailhandel en zorgfuncties is toegestaan binnen 
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het agrarisch bouwperceel, indien de bestaande bebouwing daarvoor ontoereikend of ongeschikt 

is.  

 

Toetsing 

Ten aanzien van artikel 8: het plangebied is gedefinieerd als het aardkundig waardevol gebied ‘De 

Garst, polder het Koegras’. Het betreft hier een door de mens na 1600 aangelegde stuifdijk, die 

later is verstoven. Tegenwoordig is er echter weinig over van de oorspronkelijke vorm. In het 

document Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden wordt aangegeven dat 

het gebied niet zonder meer mag worden afgegraven en worden geëgaliseerd. Bij de realisatie van 

het plan wordt hiermee rekening gehouden (zie ook hoofdstuk 4 van deze toelichting). 

 

Ten aanzien van artikel 14: het betreft in casu een kleinschalige vorm van recreatie (een 

informatieknooppunt gericht op de regionale identiteit) waar binnen de regio behoefte aan bestaat, 

zoals o.a. blijkt uit voorgaande paragraaf. De provincie stimuleert daarbij duurzaam toeristisch 

ondernemen. In het licht van de potentiële groei kan met de voorgestane ontwikkeling tegemoet 

gekomen worden aan de bestaande vraag en een bijdrage worden geleverd aan verbreding van 

het toeristisch aanbod en daarmee de leefbaarheid in de regio. Ten aanzien van nut & noodzaak 

kan verder het volgende worden vermeld. Noord-Holland is een populaire bestemming voor 

toeristen en recreanten. Met jaarlijks 20 miljoen overnachtingen bekleedt Noord-Holland de 

nummer 1 positie in Nederland. Toerisme is een belangrijke economische sector. Niet alleen voor 

de regio Amsterdam, maar ook voor Noord-Holland Noord. Belangrijk is dat de sector zich kan 

blijven ontwikkelen. Dat betekent onder meer dat ondernemers ruimte nodig hebben om hun 

aanbod aan te passen aan de veranderende consumentenbehoeften en daar waar nodig uit te 

breiden.  

In 2013 heeft de provincie door RoyalHaskoningDHV onderzoek laten uitvoeren naar vraag, 

aanbod en ruimtebehoefte van recreatieve voorzieningen in Noord-Holland tot 2020. Hierin is 

onder meer het volgende opgenomen. Vraag naar dagrecreatie blijft op peil, invloeden van 

economie, klimaat, technologie en demografie hebben invloed op consumentengedrag: De 

vrijetijdsbesteding buitenshuis van de Nederlander blijft al jaren op peil, ook al zijn er signalen dat 

deze recentelijk afneemt onder invloed van sociale media en online gamen. De hoeveelheid vrije 

tijd die wordt besteed aan betaalde vormen van vrijetijdsbesteding als sporten, recreatie, cultuur en 

horeca is sinds de jaren 70 met 1,5 uur per week toegenomen. De klimaatverandering, die zal 

zorgen voor meer aaneengesloten warme dagen, biedt kansen voor de kustzones. Vergrijzende 

consumenten vragen meer aandacht voor gezondheid, comfort en veiligheid. De economische 

crisis leidt tot dalende bestedingen maar het aantal vakanties daalt veel minder. De sociale media 

en online informatie beïnvloeden in toenemende mate het keuzeproces van de consument. Een 

uitdaging voor ondernemers! 

 

Voor (verblijfs)recreatieve voorzieningen is het in de praktijk lastig om hard aan te tonen dat er 

vraag is naar een plan. De vraagontwikkeling is gegeven de onzekerheden van de conjunctuur, het 

weer en de ontwikkeling van het internationale toerisme moeilijk te voorspellen. De provincie 

verwacht wel dat aannemelijk wordt gemaakt dat er vraag is naar het plan. 

Het geplande informatiecentrum op het terrein van Tulpenland is mede vanuit de provincie een 

gewenste ontwikkeling (waarvoor ook reeds subsidie is verleend). Er is behoefte aan extra 

informatievoorziening. Een dergelijk informatiepunt waar de mogelijkheid bestaat voor 

verschillende (lokale) organisaties waaronder VVV, Staatsbosbeheer, recreatieve ondernemers, 

het hoogheemraadschap, het Zijper Museum, ECN en LTO om informatie te verstrekken, draagt bij 
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aan het verbreden van het informatieaanbod en daarmee de recreatie in de regio. En het 

informatiepunt zelf is een aanvullende toeristische attractie bij Tulpenland. De activiteiten op de 

aansluitende percelen betreffen tevens gewenste recreatieve aanvullingen op de huidige 

activiteiten van dit museum/themapark. 

 

De ontwikkeling vindt overigens plaats nabij overige recreatieve voorzieningen in de omgeving. 

Gezien het feit dat het in casu gaat om specifieke activiteiten, welke passend zijn bij de huidige 

activiteiten op het terrein en inspelen op de (economische/toeristische) identiteit van de regio is 

niet te verwachten dat de recreatieve aanvullingen conflicteren met bestaand aanbod en resulteren 

in onaanvaardbare leegstand in de omgeving. 

De voorgestane recreatieontwikkeling is gekoppeld aan het bestaande tulpenmuseum. Dit is dan 

ook de reden dat deze kleinschalige ontwikkeling beoogd is op deze locatie op het bestaande 

terrein (in geval van het informatiecentrum) dan wel grenzend aan het museum / themapark (in 

geval van kleinschalige recreatieve activiteiten (o.a. in de kas)). Voor dit specifieke aan Tulpenland 

gekoppelde plan bestaat niet de mogelijkheid deze elders te ontwikkelen op een ander bestaand 

park / terrein. 

 

Ten aanzien van artikel 15: middels onderhavig bestemmingsplan worden op de aan Tulpenland 

aansluitende agrarische gronden tevens een dagrecreatieve functie mogelijk gemaakt. Het op de 

betreffende locatie uitbreiden van het themapark betreft een relatief kleinschalige ontwikkeling. 

Binnen de planlocatie zijn geen omvangrijke bebouwingsmogelijkheden voorzien; het 

informatiecentrum krijgt een oppervlakte van ca. 200 m2. De in het plan opgenomen bouwvlakken 

komen nagenoeg overeen met het bestaand bebouwd gebied en binnen de bestemmingen ‘Natuur 

- Waardevolle houtopstanden’ en ‘Recreatie - Dagrecreatie’ zijn de bebouwingsmogelijkheden ten 

aanzien van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten de bouwvlakken beperkt. 

Gezien de minimale ruimtelijke ontwikkeling / verandering binnen de planlocatie worden de 

aanwezige landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de locatie behouden en mogelijk 

versterkt. De uitstraling naar de omgeving toe blijft daarmee vergelijkbaar met de huidige situatie. 

Daarenboven is op dit perceel aan de Belkmerweg 65 sprake van een seizoensgebonden activiteit. 

Het museum is enkel in de maanden april t/m oktober geopend. 

Verder wordt verwezen naar hetgeen opgenomen in hoofdstuk 3, waarin onder meer is ingegaan 

op de ontwikkelingsgeschiedenis en ordeningsprincipes van het landschap. 

 

Ten aanzien van artikel 26e: voor wat betreft de locatie van de ontwikkeling is relevant dat de 

beoogde recreatievoorziening als nevenfunctie niet is te realiseren binnen bestaande bebouwing. 

In de bestaande bebouwing is niet de benodigde ruimte aanwezig dan wel leent deze zich niet voor 

een dergelijk type ontwikkeling.  

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat met onderhavig bestemmingsplan wordt voldaan 

aan de eisen die provincie Noord-Holland stelt in de PRV. Er is sprake van realisatie van een 

informatiecentrum en het toevoegen van een recreatiefunctie aan agrarische gronden. Het 

bestemmingsplan is met inachtneming van de in artikel 8, 14, 15 en 26e geschetste voorwaarden 

opgesteld.  
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2.2.4 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vindt zijn legitimiteit in de kaders van de provinciale 

structuurvisie en verordening. 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. 

 

De provincie Noord-Holland wil ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd verant-

woord omgaan met het verleden. De provincie wil de Noord-Hollandse landschappen optimaal 

gebruiken door hun kenmerkende kwaliteiten te benutten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

Met de leidraad wordt het behoud en de ontwikkeling van de Noord-Hollandse cultuur-

landschappen nagestreefd. Nieuwe plannen dienen de ontwikkelingsgeschiedenis, de 

ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristieken van het landschap en de inpassing in de 

wijdere omgeving als uitgangspunt te hanteren. 

 

Op de landschapstypenkaart bij het beleidskader ligt de planlocatie in het zogenoemde aandij-

kingenlandschap. Aandijkingen zijn aangeslibde zand- en slibplaten langs de oorspronkelijke 

kustlijn, die vanaf de aangrenzende hogere gronden zijn ingedijkt en zo zijn toegevoegd aan het 

land. Deze gebieden zijn als geheel ingericht, vaak grootschalig, geometrisch en open. 

Van belang is rekening te houden met de historische structuurlijnen (noord-zuid gerichte wegen en 

waterlopen) en de cultuurhistorische objecten, waaronder stolpboerderijen. Ook met de openheid 

als belangrijke karakteristiek van dit gebied dient rekening te worden gehouden.  

 

Toetsing 

Het plan betreft slechts een kleinschalige toevoeging van activiteiten aan het museum/themapark. 

Er wordt voorzien in het ontwikkelen van een informatiecentrum op het bestaande terrein van 

Tulpenland. De toevoeging van het perceel aan de zuidzijde van Tulpenland grenst aan het huidige 

terrein. De hier aanwezige recreatieve activiteiten bevinden zich aan de achterzijde van bestaande 

bebouwing en daarmee grotendeels uit het zicht.  

 

Met de uitbreiding blijft het open karakter van de omgeving met de lineaire bebouwingslinten in 

stand. De kwaliteit van het landschapsbeeld, welke mede wordt bepaald door het agrarisch 

grondgebruik, wordt hiermee niet negatief beïnvloed. De aanwezige zichtlijnen langs de 

Belkmerweg en de hieraan gelegen losstaande agrarische bedrijven en woningen blijven met de 

functieverandering bestaan. 

2.3 Gemeentelijk beleid 

2.3.1 Visie en missie Schagen 2013 

Op economisch vlak kenmerkt de gemeente zich door de aanwezigheid van een grote diversiteit 

aan ondernemers en ondernemerschap. Dit zorgt voor een gezond lokaal ondernemersklimaat. 

Dat wil de gemeente behouden en versterken. Op het ruimtelijke vlak kent de gemeente unieke 

ruimtelijke kwaliteiten: de diversiteit van stad, strand en platteland, gecombineerd met de 

cultuurhistorie van het gebied. Zij zorgt voor een goede afstemming en balans tussen de 

aanspraak die mensen, diensten, bedrijven en organisaties maken op de gemeentelijke ruimte en 

de ruimte die zij wil behouden voor natuur en landschap. De verdere ontwikkeling van de 

economische sectoren maakt hier nadrukkelijk deel van uit. Het strand en de kuststrook hebben 
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een belangrijke functie voor toerisme en recreatie. Het platteland heeft een belangrijke functie 

inzake de agribusiness. De gemeente zet in op groei van een van de pijlers van de gemeente: 

recreatie en toerisme, de steeds belangrijk wordende vrijetijdseconomie. De gemeente werkt met 

partners samen op de terreinen van agribusiness, duurzame energie, maritiem-marine-offshore, 

vrijetijdseconomie en gezondheidszorg. 

 

De vrijetijdseconomie in de nieuwe gemeente vormt de verbinding tussen toerisme (het verblijven) 

en recreatie (het vermaken) en wordt gezien als een groeisector. Ook in deze groeisector 

ontwikkelt de gemeente met kwaliteit door te zorgen voor samenhang en profiel. Zij zet zich in voor 

kwaliteitsverbetering van de bestaande faciliteiten en een ruim aanbod van goed onderhouden 

wandel-, fiets-, vaar- en andersoortige routes. Op het gebied van watergerelateerde recreatie zijn 

er kansen ter verbetering en uitbreiding. De gemeente ziet volop kansen voor een verdere 

versterking van de samenwerking tussen de agrarische en de toeristisch-recreatieve sector. 

 

De combinatie van stad, strand en platteland maakt de gemeente uniek en compleet. Deze 

diversiteit, in combinatie met de cultuurhistorie van het gebied, moet behouden blijven. Steeds 

meer mensen zoeken rust en ruimte in het landelijk gebied. Anderen zijn op zoek naar cultuur, 

evenementen, drukte en manifestaties die in de stad zijn te vinden. Op het gebied van ruimtelijke 

inrichting ontwikkelt de gemeente met kwaliteit, waarbij zij oog heeft voor haar unieke natuur- en 

landschapswaarden. 

 

De gemeente kenmerkt zich door een cultuurlandschap: het ruimtelijke karakter is in hoge mate 

bepaald door ingrepen van de mens. Door de eeuwen heen speelden de bescherming tegen het 

water en de landwinning door inpoldering en droogmakerij een belangrijke rol bij de ruimtelijke 

inrichting. In de karakteristiek en de verscheidenheid van het huidige landschap is die 

wordingsgeschiedenis op veel plaatsen nog te herkennen. Overgangen als de Westfriese 

Omringdijk, het Polderlandschap en het Zwanenwater zijn typerend voor het gebied. Ook in 

cultuurhistorisch opzicht kenmerkt het landschap zich door een grote verscheidenheid. 

 

Als gevolg van ontwikkelingen in de landbouw gaat het landelijk gebied een tijd van verandering 

tegemoet. Het platteland biedt mede daardoor volop ruimte voor toerisme en recreatie. Er is een 

groeiende behoefte in Nederland om – het liefst op niet al te grote afstand van de eigen voordeur – 

te kunnen ontspannen in het landelijk gebied. De gemeente biedt daartoe tal van mogelijkheden. 

De kuststrook is voor de gemeente van essentieel belang vanwege haar unieke karakter: zee, 

duinen en bollenvelden. De gemeente werkt samen met haar partners aan de veiligheid en het 

behoud van de natuur- en landschapswaarden van de kuststrook. Op diverse plekken wordt er 

ruimte gecreëerd voor de waterbergingsfunctie. In het kader van de kustversterking heeft het 

hoogheemraadschap gekozen voor een zeewaarts zandige oplossing, waardoor er ruimte ontstaat 

voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van ontwikkeling van natuur en 

toerisme. 

 

Door gebruik te maken van het regionale netwerk en van fietsknooppunten kunnen fietsers via 

attractieve routes het gebied bewonderen. Toerisme en recreatie hebben baat bij een verdere 

ontwikkeling van de recreatievaart, benutting van het strand en de toegankelijkheid van 

natuurgebieden, wandel-, fiets-, vaar- en overige routes. 

Geconcludeerd wordt: het strand en de kuststrook hebben nu en zullen in de toekomst belangrijke 

functies vervullen inzake toerisme en recreatie evenals de agribusiness. 
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Toetsing 

De kleinschalige uitbreiding van een museum is passend binnen de visie en missie van de 

gemeente. 

2.3.2 Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit 

De reisgids voor ruimtelijke kwaliteit (9 februari 2016) betreft het welstandsbeleid van de 

gemeente. Dit beleid vervangt de oude welstandsnota, welke een samenvoeging betrof van de 

welstandsnota’s van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. 

De doelen van deze Reisgids zijn: het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, 

de spelregels voor welstand duidelijk maken en een objectieve, efficiënte en transparante 

beoordeling van bouwplannen mogelijk maken. 

 

Voor de meeste bouwwerken geldt een normaal, regulier welstandsniveau. Het gaat dan om 

bouwwerken in de gebieden Buitengebied, Komgebied, Werkgebied en Recreatiegebied, 

met uitzondering van Bijzondere gebouwen, complexen en ontwikkelingen. Voor de bouwwerken 

waarvoor een regulier welstandsniveau geldt, gebruikt de gemeente de algemene en 

gebiedsgerichte welstandscriteria. In de criteria staat in algemene bewoordingen waaraan een 

bouwwerk moet voldoen. De gemeente stapt af van een beleid waarin we exact voorschrijven hoe 

de gebouwde omgeving eruit moet komen te zien. De meeste goede ideeën komen namelijk bij 

initiatiefnemers en ontwerpers zelf vandaan. 

 

Onderhavig plangebied behoort tot het buitengebied. Dit deelgebied omvat de gebieden met een 

overwegend agrarische functie en kent een grote mate van openheid. Het buitengebied bestaat 

landschappelijk gezien uit drie gebieden: het Westfries landschap, het kustgebied en het 

polderlandschap. 

 

Binnen het buitengebied behoort het plangebied tot het polderlandschap. De polders zijn door hun 

begrenzingen herkenbare landschappelijke eenheden. Het gebied kent een grote mate van  

openheid en het grondgebruik bestaat uit bollenteelt, grasland en in mindere mate akkerland. Het 

ruimtelijk beeld van het polderlandschap wordt vooral bepaald door de structuur van vaarten en 

wegen met daarlangs gevarieerde en verzorgde vrijstaande bebouwing met de verfijnde details, 

evenals de doorzichten naar het achterliggende landschap maken zij deel uit van de  

landschappelijke kenmerken. Het bebouwingsbeeld bestaat uit oude agrarische bedrijfslocaties 

welke complexmatig zijn uitgegroeid. De bebouwing bestaat voornamelijk uit boerderijen, 

landgoederen en vrijstaande (bedrijfs)woningen. Het gebied strekt zich uit vanaf de Westerduinweg 

tot aan het Noord-Hollands Kanaal en sluit aan op de Zijperdijk. 

Het ruimtelijke contrast tussen het oudere West-Friesland en duinlandschap enerzijds en de  

grootschalige polders anderzijds is behoudenswaardig en kan in de toekomst worden versterkt. 

 

Voor het buitengebied geldt een regulier welstandsniveau. De beoordeling van plannen is met 

name gericht op behoud van de landschappelijke waarde, een zorgvuldige inpassing van 

bebouwing, rekening houdend met de zichtbaarheid over een grotere afstand. De situering van 

de bebouwing op de kavel en de relatie met de openbare weg is hier richtinggevend. Belangrijk is 

dat typen gebouwen worden gebouwd zoals dat gebruikelijk is voor het gebied. 

Criteria zijn onder meer: landschappelijke inpassing van bebouwing, ondergeschiktheid 

bijgebouwen aan hoofdgebouw, bij nieuwbouw leggen van relatie met het landschap en uitstraling 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 22 

van het aanwezige bebouwingscluster, en grote oppervlakten in donkere gedekte kleuren 

uitvoeren. 

 

Toetsing 

Bij de invulling van de ontwikkeling is rekening gehouden met hetgeen in de reisgids opgenomen. 

Er is sprake van een samenhangend geheel aan bebouwing, zoveel mogelijk ingepast in groen. 

Verder wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

2.3.3 Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen 

De reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen (6 mei 2015) geeft de visie van de gemeente Schagen 

op ruimtelijke ontwikkelingen. Het is tevens het beleid voor het afwijken van bestemmingsplannen. 

De gemeente kan aan de hand van deze reisgids ontwikkelingen die gewenst zijn beter faciliteren 

en onderbouwen.  

 

Ten aanzien van het aspect ‘recreëren’ is opgenomen dat bijdragen aan een gevarieerd aanbod 

in de toeristische sector maatwerk vereist. Dit geldt ook voor het aantrekkelijk houden van de 

gemeente voor recreanten. Voor het realiseren van recreatie geldt dat per initiatief gekeken wordt 

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

het onderscheidend vermogen van het gebied.  

 

Verwezen wordt naar regelgeving van Rijk en provincie, waaronder de ladder voor duurzame 

verstedelijking, de provinciale structuurvisie en verordening, de Handreiking verblijfsrecreatie en de 

Leidraad landschap en cultuurhistorie. 

De provincie streeft een goede, duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling na, waarbij 

overaanbod en aantasting van het landschap worden voorkomen. 

Ten aanzien van de regio is vermeld dat een sterke regio bijdraagt aan de kracht van de gemeente 

Schagen. Daarom is regionale samenwerking essentieel. Plannen buiten bestaand bebouwd 

gebied worden regionaal afgestemd. Het doel van deze afstemming is dat ruimtelijke 

ontwikkelingen op het gebied van recreatie daar komen waar zij bijdragen aan de kracht van de 

gemeente Schagen. Voegt de ontwikkeling iets toe aan het bestaande recreatieaanbod? Worden 

bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen aangesproken? 

 

Voor de gemeente dienen ontwikkelingen iets toe te voegen aan het bestaande recreatieaanbod. 

Het kan voorkomen dat een ontwikkeling niet passend is binnen het geldende bestemmingsplan, 

maar wel gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld als de ontwikkeling een aanvulling is op het bestaande 

toeristische aanbod. De toeristische sector is namelijk continu in ontwikkeling en de markt is niet te 

voorspellen. De gemeente gaat daarom voor maatwerk. 

 

Toetsing 

Het plan ziet op een recreatieve toevoeging aan een bestaande recreatievoorziening. Het betreft 

een ontwikkeling waarbij wordt beoogd de unieke sfeer te versterken waarbij kleinschaligheid en 

diversiteit wordt verbonden aan de beleving van het omliggende land. Met betrekking tot nut & 

noodzaak kan vermeld worden dat de locatie kansrijk is: toevoeging van relatief kleinschalige 

recreatieve activiteiten bij een huidig recreatieaanbod. Het plan sluit aan bij de visie van deze 

reisgids.  

Omdat het plan gaat om een relatief kleinschalige uitbreiding van een onderneming met een 

zorgvuldige landschappelijke inpassing is er nauwelijks sprake van regionale uitstraling/effecten. 
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Met de landschappelijke opzet is rekening gehouden met de bestaande structuren en kenmerken, 

de openheid van het landschap en de aanwezige omgevingswaarden. Uit het oogpunt van 

toerisme en recreatie draagt de toevoeging van activiteiten op Tulpenland bij aan het creëren van 

een aantrekkelijk recreatief milieu. Kortom, met de geplande recreatieve ontwikkeling wordt bijge-

dragen aan het aantrekkelijk maken van het achterland zonder daarbij de openheid en de aan-

wezige zichtlijnen aan te tasten. 
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3 Planbeschrijving 

3.1 Algemeen 

Attractiepark Tulpenland, gesitueerd aan de Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug, betreft een 

museum/themapark dat gericht is op allerlei aspecten van de tulp en de bollencultuur. Tulpenland 

ligt in een zeer toeristisch gebied. De Nederlandse tulpenvelden hebben een aantrekkende 

werking. In het museum/themapark wordt aan toeristen en bewoners informatie geboden over de 

regio, de geschiedenis van de tulp en de economische betekenis van de bollensector. Deze 

recreatieplek geeft bezoekers een intensieve beleving van het landschap, de cultuurhistorische 

waarden en de natuur.  

 

Doelstelling 

Initiatiefnemer wil de presentatie van de bollensector internationaal versterken en daarmee 

inspelen op een toename van het aantal toeristen uit Amerika, Azië, Rusland en andere 

opkomende landen. Het aantrekken van toeristen uit andere delen van de wereld (nu vooral uit 

Duitsland en Nederland) biedt perspectief op groei van de lokale economie. 

 

Initiatiefnemer is daarom voornemens om op het huidige park enkele aanvullende toeristische 

activiteiten te realiseren. Een daarvan is het ontwikkelen van een integraal gebiedsgericht 

informatiecentrum. Het beoogde effect hiervan is het verbreden van het informatieaanbod over 

toeristische attracties in de omgeving, de geschiedenis van de polder, duurzame energie, 

landbouw, natuurgebieden in de omgeving, technologische ontwikkelingen en actuele 

maatschappelijke discussies over het gebied. Daarnaast wordt aan de zuidzijde van het terrein 

voorzien in kleinschalige recreatieve activiteiten. 

 

Om de potentie van het park en de regio nog beter te benutten wordt binnen het plangebied 

voorzien in recreatieve routes. Het doel is om bezoekers van het gebied de bollenteelt van dichtbij 

te laten beleven.  

3.2 Bestaande situatie 

Ruimtelijke structuur 

Het plangebied is gelegen in de Zijpe- en Hazepolder. Deze circa 6.750 hectare grote polder is 

definitief bedijkt in de jaren 1596 en 1597 en wordt nu voornamelijk gekenmerkt door een 

rechthoekige kavelstructuur.  

In de polder vindt veelal bloembollenteelt en veeteelt plaats. Kenmerkend voor de ruimtelijke 

structuur in deze polder is de noord-zuid gerichtheid van wegen (Groote Sloot, Rijksweg N9, 

Belkmerweg, etc.) en waterlopen (Groote Sloot, Noord-Hollands Kanaal). 

 

De Belkmerweg betreft een doorgaande weg met voornamelijk aan weerszijden agrarische 

bedrijfsbebouwing en enkele vrijstaande woningen. Deze weg is nabij en parallel aan de rijksweg 

N9 gesitueerd, die de belangrijkste verkeersader in het gebied is.  

 

Aan de Belkmerweg en op korte afstand ten noordoosten van het plangebied is een bungalowpark 

gesitueerd. Ten westen en ten zuiden van het perceel liggen agrarische gronden die voor een 
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groot deel in bezit zijn van initiatiefnemer. Ten oosten en zuiden van het plangebied zijn agrarische 

bedrijfsgebouwen (deels kassen), een bedrijfswoning en een burgerwoning gesitueerd. 

 

 
Figuur 3.1 

Overzicht van de bestaande situatie 

 

De planlocatie ligt binnen het poldergebied aan de zuidrand van het dorp Sint Maartensvlotbrug op 

de grens van bebouwd gebied en de landelijke omgeving. Het plangebied betreft een gebied van 

ca. 520 m bij 210 m en heeft een oppervlakte van circa 10 ha. 

 

Op het oostelijke deel van het plangebied bevindt zich het huidige Tulpenland. Het park bevat 

onder andere een voormalige stolpboerderij welke nu als museum fungeert en inspiratietuinen. 

Ook zijn er momenteel al een aantal recreatieve routes die gezien kunnen worden als een open 

tentoonstelling om de tulpen- en bollencultuur optimaal te kunnen beleven.  

 

 
Figuur 3.2 

Luchtfoto Tulpenland en omgeving (west gericht; met kadastrale grenzen) 
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Functionele structuur 

De planlocatie is gelegen in een overwegend landelijk gebied, betreffende een bollenconcen-

tratiegebied. Naast de bollenteelt wordt het gebied gekenmerkt als natuur- en recreatiegebied.  

 

Gelegen binnen dit bollenconcentratiegebied is Schagen te typeren als een groene plattelands-

gemeente in de Kop van Noord-Holland. Het is een gemeente met een hoofdzakelijk agrarisch 

landschap, bestaande uit vele bollenvelden, met op een aantal plekken kleine dorpskernen. Het 

grondgebied van de gemeente heeft een uitgesproken landelijk karakter. 

 

Sint Maartensvlotbrug / Sint Maartenszee is na Callantsoog de populairste vestigingsplaats voor 

aanbieders van recreatieve voorzieningen. Direct ten noordoosten van het plangebied bevinden 

zich recreatieve voorzieningen in de vorm van een bungalowpark. Op een wat grotere afstand ten 

noorden en noordwesten van de planlocatie liggen eveneens recreatieve verblijfsvoorzieningen. 

Bij Sint Maartensvlotbrug ligt verder ‘Het Wildrijk’, een van de weinige bosgebieden in het polder-

landschap van de Kop van Noord-Holland. 

 

De ten westen en zuiden van Tulpenland gesitueerde gronden hebben met het vigerende 

bestemmingsplan een agrarische bestemming.  

3.3 Toekomstige situatie 

3.3.1 Planonderdelen 

Onderdeel van het plangebied, dat overigens reeds aanwezig is en planologisch wordt mogelijk 

gemaakt op grond van het vigerende bestemmingsplan, is een recreatief centrum (museum) voor 

de promotie van de bollenteelt en ontwikkeling van aanverwante zaken (speelvoorzieningen, klein-

schalige horeca, kwaliteitsverbetering perceel met geriefbos, etc.). 

 

Middels dit geldende bestemmingsplan worden concreet de volgende ontwikkelingen op het terrein 

reeds mogelijk gemaakt. In de stolpboerderij gaat het hierbij om: 

 een tulpencentrum (museum) incl. tentoonstellingsruimte; 

 verkoopgelegenheid voor bollen en bollengerelateerde producten; 

 een kleinschalige bij het museum behorende horecavoorziening; 

 een bedrijfswoning met bijhorend bijgebouw (schuur), onder meer in verband met de veiligheid 

buiten openingstijden. 

 

Op het terrein rondom de stolpboerderij betreffen dit: 

 de instandhouding en verdere ontwikkeling van de waardevolle houtopstanden, welke middels 

recreatieve / educatieve wandelpaden toegankelijk worden gemaakt; 

 het huidige tuinhuis verbouwen dan wel vervangen tot kleinschalig informatiegebouw (filmhuis); 

 een natuurlijke speel- en beleefplek voor kinderen; 

 parkeervoorzieningen met hierbij een uitbreiding van de houtopstanden aan de west- en 

noordzijde van het perceel. 
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Met onderhavig bestemmingsplan worden relatief kleinschalige aanvullingen hierop beoogd. Het 

gaat hierbij om: 

1. een integraal gebiedsgericht informatiecentrum met een oppervlakte van ca. 200 m2; 

2. aan het museum gerelateerde informatieverstrekking in bestaande kas; 

3. kleinschalige recreatieve activiteiten (o.a. ontspanningsweide met zitgelegenheden, 

recreatieve route door omgevormde zeecontainers met aan het museum gerelateerde 

informatieverstrekking). 

 

Tulpenland functioneert in feite als informatiecentrum voor de bollensector. De belangrijkste 

doelgroep van de informatievoorziening zijn de toerist en de lokale bevolking uit de gehele regio. 

Door aansluiting te zoeken bij andere belangrijke sectoren in de directe omgeving kan deze 

informatievoorziening qua thema worden uitgebreid. 

 

Met de realisatie van een integraal gebiedsgericht informatiecentrum is een verbreding van het 

bestaande informatiepakket beoogd. Het betreft een aanvullende toeristische attractie bij 

Tulpenland. Door de presentatie van het toeristische aanbod en de ontwikkeling van 

vooraanstaande bedrijven en instanties ontstaat synergie tussen alle betrokken partijen die 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en die inzicht geven aan de toerist in de weerspiegeling 

van het verleden, heden en toekomst van het gebied en de daarin zichtbare kenmerken. De 

combinatie van een informatiecentrum (met onder meer een VVV) met het bestaande Tulpenland 

en de omliggende tulpenvelden zorgt voor een aanzuigende werking in de regio en komt ten goede 

aan het aanwezige recreatieve aanbod. Het informatiecentrum trekt een breder publiek naar het 

attractiepark en de bollenvelden; het verstrekt de relatie tussen de bollensector en de regionale 

ontwikkelingen in bredere zin. 

 

Met het totaal aan geplande aanvullingen wordt het recreatieve aanbod op Tulpenland verbreed, 

wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht voor en de verblijftijd van bezoekers. 

 

Daarnaast worden met het plan nabij het bestaande museum/park aanvullende dagrecreatieve 

voorzieningen mogelijk gemaakt. Er is geen sprake van een significante toename aan bebouwing. 

Vanuit het tulpencentrum/-museum kunnen excursies gehouden worden naar het naastliggende 

bollenbedrijf, waarmee naast de historie van de tulp ook juist de moderne bollenteelt met al haar 

ontwikkelingen en innovatie onder de aandacht wordt gebracht. Onderstaand figuur geeft de 

planopzet op de betreffende percelen weer. 
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Figuur 3.3 

Ontwikkelingen op en aansluitend aan huidig terrein Tulpenland globaal weergegeven 

3.3.2 Bezoekersaantallen (verantwoording) 

In het vigerende bestemmingsplan is deze paragraaf opgenomen. Met de aanvullende recreatieve 

activiteiten is niet te verwachten dat een significante wijziging plaatsvindt ten aanzien van hetgeen 

hierin opgenomen. 

 

Uitgangspunt is dat het tulpencentrum gedurende het toeristische seizoen van Noord-Holland voor 

bezoekers open is. Het centrum is, enkel in de daguren, circa zeven maanden van het jaar open 

(eind maart, begin april t/m oktober). Naar opgave van de initiatiefnemers zal het museum/centrum 

uiteindelijk, na enkele jaren, 50.000 bezoekers op jaarbasis trekken. Op dit moment (2016/2017) 

trekt Tulpenland ca. 12.500 bezoekers per jaar. 

 

Binnen de grenzen van de voormalige gemeente Zijpe zijn 6.784 verblijfsaccommodaties 

aanwezig, verdeeld over in totaal 18 campings, 29 minicampings, 46 recreatiewoningterreinen en 

een aantal losse recreatiewoningen. Daarnaast zijn er nog diverse hotels, pensions en 

appartementen. In totaal heeft Zijpe meer dan 30.000 slaapplaatsen en zijn er meer dan 1,5 

miljoen toeristische overnachtingen per jaar. Het aantal dagtoeristen bedraagt daarnaast tussen de 

1,3 en 1,5 miljoen per jaar. Jaarlijks wordt het gebied dus bezocht door een groot aantal toeristen. 

Een kwart daarvan komt uit eigen land, de rest vooral uit Duitsland. Het gaat vooral om gezinnen 

met kinderen. Daarnaast wordt de groep 55-plussers steeds belangrijker. 

 

Bepalend voor een verantwoording van de verwachte bezoekersaantallen is onder andere de 

vraag waarom bezoekers naar Noord-Holland Noord (en dus ook de gemeente Schagen) komen 

en wat doen zij tijdens hun verblijf? Uit de gegevens blijkt dat voor verschillende gebieden in de 

regio Noord-Holland Noord verschillende bezoekmotieven en bijbehorende activiteiten te 
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onderscheiden zijn1. Deze gebieden zijn op een ‘vlekkenkaart’ hieronder weergegeven. Bij elke 

vlek zijn de bijbehorende bezoekmotieven en activiteiten vermeld, zie figuur 3.4. 

Het grondgebied van de gemeente is deels gelegen in het profiel natuur. Het profiel van natuur, 

rust, ontspanning en gezelligheid is terug te zien in het activiteitenpatroon van de kustbezoekers. 

Vooral de activiteiten wandelen en fietsen zijn populair bij de toeristen die in de kuststrook 

verblijven. Publieksonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Cultuurcompagnie Noord-Holland2 

bevestigd dat veel bezoekers van musea hun bezoek aan een museum veelal combineren met 

andere activiteiten zoals wandelen en fietsen. Verder heeft het onderzoek uitgewezen dat gemid-

deld 35% van de bezoekers ouder is dan 55 jaar en dat de helft van de bezoekers met twee 

personen komt.  

De initiatiefnemers van het tulpencentrum zien de hiervoor beschreven toeristen als belangrijke 

doelgroep. Het voornemen bestaat dan ook een gerichte marketingstrategie te continueren / verder 

te ontwikkelen die zich richt op deze doelgroep. Te weten, toeristen die hoofdzakelijk verblijven op 

de campings en recreatieterreinen in de nabijheid van het tulpenmuseum en interesse hebben in 

natuur, fietsen en gezelligheid. 

 

 
Figuur 3.4 

Toeristische vlekkenkaart met de bijbehorende bezoekmotieven en activiteiten 

 

1 Amsterdam Leisure Consultancy - Toeristische kansen Noord-Holland Noord, Groeten uit Noord-Holland Noord , 

Amsterdam, oktober 2007. 

2 Vanaf 1 juli 2011 zijn Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland samen verder gegaan 

onder de naam Cultuurcompagnie Noord-Holland. Cultuurcompagnie Noord-Holland is partner voor de Provincie 

Noord-Holland in de uitvoering van haar cultuurbeleid. 
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Zoals aangegeven komen er naar verwachting van de initiatiefnemers circa 50.000 bezoekers per 

jaar. Aanvankelijk zullen er in de aanloopjaren minder bezoekers komen. De raming is tot stand 

gekomen op basis van een aantal gegevens. 

1. De belangrijkste doelgroep van het museum is de groep toeristen die verblijft op de campings 

en recreatieterreinen in de nabijheid van het tulpenmuseum (grondgebied voormalige 

gemeente Zijpe). De gemiddelde verblijfsduur in de verschillende accommodaties is circa een 

week. Er zijn ruim 1,5 miljoen toeristische overnachtingen per jaar in het gebied, oftewel ca. 

250.000 toeristen in totaal (1.500.000/ 6 dagen = 250.000). De initiatiefnemers willen op termijn 

15% tot 20% van deze toeristen naar het museum trekken. Concreet komt dit neer op tussen 

de 37.500 en 50.000 bezoekers. 

2. Volgens CBS Statline is er sprake van gemiddeld 27.000 bezoekers per museum (2007)3. 

Hierbij zijn de grootste publiekstrekkers (gemengde musea) inbegrepen. Wanneer naar de 

meer representatieve musea wordt gekeken, komt het berekende gemiddelde neer op 

37.300 bezoekers per jaar. Cijfers van het CBS tonen aan dat musea in de categorie 

’natuurlijke historie’ gemiddeld 33.000 bezoekers per jaar hebben. Musea in de categorie 

‘beeldende kunst’ hebben gemiddeld 55.000 bezoekers per jaar en musea in de categorie 

‘bedrijf en techniek’ hebben gemiddeld 18.000 bezoekers. 

Het tulpenmuseum/-centrum past het beste in de categorie ‘natuurlijke historie’. In het museum 

staat vooral de historie van de tulp en de ontwikkeling van de bollenteelt in Noord-Holland cen-

traal. 

Een museum dat qua karakter en doelgroep vergelijkbaar is met het tulpenmuseum is de 

Museumveiling Broeker Veiling in Broek op Langedijk. Dit museum heeft gemiddeld 49.000 

bezoekers per jaar4. In lijn met deze cijfers is het aannemelijk dat het tulpenmuseum in de 

aanvangsjaren circa 30.000 bezoekers per jaar zal trekken en uiteindelijk maximaal 50.000 

bezoekers per jaar. In de huidige situatie trekt Tulpenland ca. 12.500 bezoekers per jaar. 

3.4 Ruimtelijke kwaliteit 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat rekening gehouden moet worden met de Provinciale 

Verordening van de Provincie Noord-Holland. Deze verordening schrijft voor dat in geval van 

verstedelijking in het landelijk gebied er voor het plan een zogenoemde ruimtelijke kwaliteitseis 

geldt (artikel 15).  

 

In onderhavige paragraaf wordt de door de verordening gewenste verantwoording van de mate 

waarin met de nieuwe functie rekening is gehouden uitgewerkt. 

3.4.1 De ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap 

Het tulpenmuseum/themapark is gelegen in de Zijpe- en Hazepolder. Deze polder was tot de 12e 

eeuw een hoogveengebied, beschermd door de duinenrij waarop gemeenschappen als 

Hondsbosch en Callantsoog zijn ontstaan. De ontginning van het veen ten behoeve van akker-

bouw leidde er toe dat het land verlaagd werd en mede dankzij een verhoging van de zeespiegel 

kwam het gebied in gevaar. Door stormvloeden in de 12e, 13e en 14e eeuw ontstond aldus een 

zeegat, Sipe (wat ‘geul’ betekent) genoemd. 

 

3 Het CBS publiceert een tweejaarlijkse museumstatistiek. De meest recente versie is de publicatie 2010 over de cijfers 

van 2007. 

4 LAgroup, Naar een beter toeristisch product in de regio Noordwest-Holland, Amsterdam 28 maart 2008, Bijlage 9.  
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Al vanaf de 13e eeuw was er sprake van bedijkingswerkzaamheden. Onder andere de Westfriese 

Omringdijk ontstond in deze periode. Desondanks viel het Noorderkwartier regelmatig ten prooi 

aan nieuwe stormvloeden, waarbij grote gebieden onder water kwamen te staan. Het was de 

kanunnik en kunstschilder Jan van Scorel die in de 16e eeuw het initiatief nam om de definitieve 

bedijking van de Zijpe ter hand te nemen en daar een plan voor maakte. Een aantal pogingen 

mislukte, maar in 1597 werd de dijk om de Zijpepolder dan toch gedicht. Kort na de drooglegging 

ontstonden de eerste buurtschappen in de polder zoals Oudesluis, Schagerbrug, 

Sint Maartensbrug en Burgerbrug, verbonden door de Grote Sloot, die de polder in de lengte 

doorsnijdt. 

De polder werd vanaf circa 1600 door een twintigtal molens bemalen, iedere molen nam een eigen 

deel (ook wel afdeling genoemd) voor zijn rekening. Het gebied werd hiertoe verkaveld en aan de 

delen werden de letters van het alfabet (A tot en met U, de letter J komt niet voor) toegekend. 

Na de drooglegging werd de polder vooral voor veeteelt gebruikt. In de tweede helft van de 19e 

eeuw volgde, net als in de aangrenzende Anna Paulownapolder en Wieringerwaard, ook de bloem-

bollenteelt. Heden ten dage wordt de polder rondom Zijpe nog in belangrijke mate gekarakteriseerd 

door de bloembollenteelt. 

 

Met de ontwikkeling van het plan wordt bewust rekening gehouden met de ontwikkelingsgeschie-

denis van het landschap. In het algemeen kan gesteld worden dat een bijzonder landschap kansen 

kan bieden voor toerisme. In de provincie Noord-Holland zijn op dit moment reeds verschillende 

projecten bekend, waarbij het landschap en toerisme met elkaar worden verbonden. Een voor-

beeld hiervan is de ‘Westfriese Omringdijk’. Deze unieke dijk wordt als kenmerkend landschaps-

element gebruikt om nieuwe culturele en toeristische producten te ontwikkelen. 

 

Op dit moment worden door Tulpenland al bepalende eigenschappen van het cultuurhistorisch 

landschap, met name de bollenvelden, cultureel/toeristisch product vermarkt. De historie en de 

huidige praktijk ten aanzien van (het verbouwen van) de tulpen kunnen in het museum, op de 

bijbehorende percelen en in de directe omgeving worden bekeken en ervaren. Met de ontwikkeling 

van het informatiecentrum en aanvullende recreatieve activiteiten wordt beoogd de 

cultuurhistorische waarden nog meer te benadrukken. Dit zorgt voor een verbreding van de 

toeristische attracties in de regio. 

3.4.2 De ordeningsprincipes van het landschap 

Het gebied heeft een grootschalige en planmatige opzet. Kenmerkend zijn de min of meer noord- 

zuid lopende bebouwingslinten. In de polder ligt het landgoed de Ananas. De oostelijke zone van 

de polder wordt grotendeels gebruikt voor de veeteelt, terwijl de gronden langs de duinzone vooral 

ook in gebruik zijn voor de bollenteelt.  

 

Aan de westkant liggen de Pettemerduinen en het aansluitende natuurgebiedje het Korfwater, aan 

de landkant begrensd door een oude zandstuifdijk. De natuurwaarde van de duinen is zeer hoog 

en zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het grootste deel is toegankelijk voor recreanten. In 

het duinlandschap ligt bedrijventerrein Onderzoekslocatie Petten (OLP) als enclave.  

De poldergronden vormen een open landschap met voornamelijk bollenteelt. Het betreft een 

bollenconcentratiegebied.  
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Aan de westzijde van het perceel blijft het zicht op het open landschap met de bollenvelden en de 

duinen behouden. Zie onderstaand figuur voor een foto van dit achterliggende landschap. 

 

 
Figuur 3.5 

Zicht vanaf de Belkmerweg op de achterliggende bollenvelden en duinen 

 

De duinen behoren tot de hoofdgroenstructuur. In de polder wordt de hoofdgroenstructuur met 

name gevormd door de erfbeplanting, geriefbosjes en de groensingels rond de recreatieterreinen. 

De erfbeplantingen zijn in dit gebied echter vaak afwezig of van slechte kwaliteit. De groenstructuur 

van de Zeeweg heeft weinig allure. Er is tegenwoordig een harde scheiding tussen de duinen en 

de polder. 

 

Achter de duinen ligt een zone waar nog hier en daar restanten van inlandse duintjes voorkomen, 

de zogenaamde nollen. In de binnenduinrandzone ten oosten van de Westerduinweg zijn deze 

nollen vrijwel geheel verdwenen en opgenomen in het agrarisch cultuurlandschap. De bollenteelt is 

hier dominant. Deze functie heeft geleid tot een bebouwingsbeeld, waarbij oude agrarische 

bedrijfslocaties complexmatig zijn uitgegroeid. De compacte bedrijfscomplexen dringen zich op 

door grootschaligheid, het gebruik van diverse moderne materialen, een soms opvallend kleur-

gebruik en het ontbreken van afschermende erfbeplanting. Het gebied waar deze kenmerken zich 

voordoen strekt zich uit vanaf de Westerduinweg tot aan het Noordhollandsch Kanaal en sluit aan 

op de Zijperdijk. 

 

Met de voorgestane ontwikkeling van aanvullende kleinschalige voorzieningen wordt een 

informatiecentrum op het bestaande perceel van Tulpenland gerealiseerd. De overige bouwwerken 

worden enkel aansluitend aan de huidige bouwpercelen mogelijk gemaakt. In het open landschap 

wordt geen nieuwe bebouwing gerealiseerd. Gesteld kan worden dat de aanvullende activiteiten zo 

goed mogelijk worden ingepast, rekening houdend met de bestaande landschappelijke kenmerken. 

3.4.3 De bebouwingskarakteristieken ter plaatse 

Op het terrein van Tulpenland bevindt zich een zogenoemde stolpboerderij. Tevens bevinden zich 

op het perceel nog een schuur en klein tuinhuis. De in 1931 gebouwde boerderij is op circa 110 m 

gelegen van de Belkmerweg en is te bereiken via een oprijlaan door het aanwezige geriefbos. Het 

plangebied wordt verder gekarakteriseerd door een open erf met grasveld, beplanting aan de 

randen van het erf en een geriefbos aan de zijde van de Belkmerweg. 
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De stolpboerderij is bij de ontwikkeling van Tulpenland omgevormd tot museum. De houtopstanden 

worden op natuurlijke wijze beheerd. Tussen de houtopstanden liggen wandelpaden en midden op 

het erf is een flinke open ruimte aanwezig. Kenmerkend voor de stolpboerderij is het min of meer 

vierkante grondplan en de opbouw van één bouwlaag dat gedekt wordt door een steil opgaande 

kap. Alle stolpboerderijen worden aangemerkt als bijzonder welstandgevoelig object.  

 

Voor de meeste stolpboerderijen geldt echter dat de naar de straat gekeerde gevel het represen-

tatieve deel is, dat als woonhuis gebruikt wordt. De overige gevels zijn daaraan ondergeschikt en 

behoren vanouds tot het bedrijfsgedeelte. De stolpboerderij van Tulpenland wijkt daar van af. De 

boerderij ligt niet vooraan het perceel, maar achteraan. Het is bovendien aan het zicht onttrokken 

door een flink geriefbos. De boerderij is pas zichtbaar nadat men over het pad door dit bosje aan 

komt. Er is om deze reden ook geen nadrukkelijk verschil in een representatieve voorkant en 

soberder zij- en achterkant. De stolpboerderij is vanuit het westen (vanaf de duinen) daarentegen 

wel goed zichtbaar in het landschap. 

 

 
Figuur 3.6 

Beeld van de stolpboerderij (zuidoostgevel) 

 

Ten zuiden van het huidige terrein van Tulpenland bevindt zich een kas, voorheen behorend tot het 

naastgelegen agrarisch bedrijf. Deze kas wordt betrokken bij het themapark. Hierin wordt 

informatie verstrekt ten aanzien van tulpen/bollencultuur. Hetzelfde geldt voor de nabij gelegen 

zeecontainers, welke zijn ingericht als informatieve route.  



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 34 

 
Figuur 3.7 

Beeld van de kas (zuidzijde Tulpenland) 

3.4.4 De inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving 

De directe omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door agrarisch landgebruik in de vorm 

van bloembollenteelt. Het huidige terrein van Tulpenland ligt op korte afstand van de kern  

Sint Maartensvlotbrug. Het betreft een gebied met een onregelmatige spreiding in bebouwing en 

het wordt gekenmerkt door verschillende typen bebouwing met diverse afmetingen, zijnde onder 

andere recreatievoorzieningen en -woningen, boerderijen, kassen en (bedrijfs)woningen. 

 

Onderhavig bestemmingsplan maakt naast de realisatie van een informatiecentrum enkel de 

ontwikkeling mogelijk van kleinschalige recreatieve activiteiten op het terrein van Tulpenland, deels 

in bestaande bebouwing (kas) en deels door relatief kleinschalige bouwwerken (zeecontainers) 

aansluitend aan de reeds aanwezige bebouwing langs de Belkmerweg. Er is geen sprake van 

nieuwe bebouwing in het achterliggende open landschap. De uitbreiding betreft geen 

verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Het open karakter van de 

omgeving met de lineaire bebouwingslinten blijft dan ook in stand. De kwaliteit van het 

landschapsbeeld, die mede wordt bepaald door het agrarisch grondgebruik, wordt hiermee niet 

negatief beïnvloed. De aanwezige zichtlijnen langs de Belkmerweg en de hieraan gelegen 

losstaande agrarische bedrijven en woningen blijven met de functieverandering bestaan.  

3.4.5 De bestaande kwaliteiten van het gebied en de eventuele negatieve effecten 

Gesteld kan worden dat de uitbreiding naar aard en omvang passend is in het landschap en de 

omgeving. Landschappelijke en cultuurhistorische waarden blijven behouden, de herkenbaarheid 

van het gebied blijft bestaan en er is nog steeds sprake van een karakteristiek rechtlijnig 

polderlandschap met een cultuurhistorische uitstraling. De ontwikkeling staat verder niet binnen 

een beschermd natuurgebied en heeft tevens geen negatieve uitwerking op dit soort gebieden. De 

natuurlijke waarden en kenmerken in de omgeving worden niet verzwakt. 

Er worden dan ook geen specifieke maatregelen getroffen om negatieve effecten op de bestaande 

kwaliteiten van het gebied op te heffen.  
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4 Milieu- en omgevingsaspecten  

In het kader van een ruimtelijke procedure dient voor een aantal wettelijk verplichte haalbaarheids-

aspecten aangetoond te worden dat het plan uitvoerbaar is. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling moet 

inzichtelijk gemaakt worden of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen en/of 

beperkingen aanwezig zijn voor de directe omgeving en de beoogde ontwikkeling zelf. De milieu-

kwaliteit vormt dan ook een belangrijke afweging bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies.  

 

In dit hoofdstuk wordt voor de ontwikkeling nader ingegaan op de verschillende aspecten; indien 

noodzakelijk is aanvullend onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksrapportages zijn als bijlagen bij 

het bestemmingsplan gevoegd. 

4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

4.1.1 Algemeen 

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is het in beeld brengen van de milieugevolgen van een besluit, 

voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) 

de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van een m.e.r. is om het milieubelang 

een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. 

4.1.2 Aard en omvang voorgenomen activiteit 

De voorgenomen planontwikkeling voorziet in uitbreiding van een museum/recreatief centrum op 

het huidige erf en aansluitend gelegen percelen. Om te kunnen beoordelen of bij een 

bestemmingsplan een m.e.r. moet worden doorlopen, is het belangrijk om te weten welke 

activiteit(en) met het bestemmingsplan mogelijk gemaakt word(t)(en). De activiteit valt onder 

onderdeel D, categorie 10, lid e in de bijlage bij het Besluit m.e.r.: ‘De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van themaparken’. De hier gehanteerde drempelwaarde bedraagt 250.000 bezoekers of 

meer per jaar, een oppervlakte van 25 hectare of meer; of een oppervlakte van 10 hectare of meer 

in een gevoelig gebied.  

 

Het plan voorziet in het toevoegen van enkele recreatieve attracties bij attractiepark Tulpenland. 

De geplande ontwikkeling is dermate kleinschalig dat het plan ruim onder bovengenoemde 

drempelwaarden blijft. Er is dan ook geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Wel dient 

beoordeeld te worden of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten 

(vormvrije m.e.r.-beoordeling). 

4.1.3 De (gevoeligheid van de) omgeving 

Vanuit de milieubeoordelingen, die zijn uitgevoerd in het kader van de realisatie van de 

aanvullende activiteiten, blijkt dat met het plan geen knelpunten optreden. Gelet op de omvang van 

het plan (ruim onder de drempelwaarde) en de aard van het plan worden dan ook geen belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 
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4.1.4 Maatschappelijke aandacht voor de activiteit 

Er wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Belanghebbenden worden daarbij in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Daarmee worden afdoende mogelijkheden 

geboden voor inspraak op de voorziene ontwikkeling. 

4.1.5 Conclusie 

Een nadere toetsing in een m.e.r.-beoordeling of milieueffectrapportage is niet noodzakelijk. 

4.2 Verkeer en parkeren 

4.2.1 Verkeer 

Om inzicht te geven in de verkeersaantrekkende werking van het plan en om te beoordelen of het 

plan voorziet in voldoende parkeervoorzieningen is reeds ten behoeve van het vigerende 

bestemmingsplan een onderzoek verricht naar de verkeerssituatie. Bij de ontwikkeling van 

Tulpenland is rekening gehouden met een jaarlijks aantal bezoekers van 50.000. Om een goede 

inschatting van het aantal benodigde parkeerplaatsen te bepalen zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd. 

- 50.000 bezoekers gedurende zeven maanden per jaar (overige maanden is het museum 

gesloten). 

- 1.786 bezoekers per week, waarvan 40% in het weekend het museum zal bezoeken. 

- Een gemiddelde verblijftijd van bezoekers van 3 uur. 

- Gemiddeld zal circa 50% van de bezoekers met de auto komen. Tulpenland richt zich op 

toeristen die verblijven op de campings en recreatieparken in de nabijheid van het 

tulpencentrum. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep toeristen interesse heeft in 

activiteiten waarbij de fiets en de natuur een belangrijke rol spelen. Gelet op het 

voorgaande is zeer aannemelijk dat slechts 50% van de bezoekers met de auto komen en 

de andere helft met de fiets. Echter omdat het een raming betreft is een worst-case 

scenario gehanteerd waarbij er sprake is van een autogebruik van 90%. 

- Het aantal bezoekers op een weekenddag bedraagt maximaal 357. Ervan uitgaande dat 

90% van de 357 bezoekers met de auto komt, betekend dit in totaal 321 bezoekers die met 

de auto komen. Ervan uitgaande dat er twee bezoekers per auto reizen komt dit neer op 

161 motorvoertuigen per weekenddag. 

 

Tabel 4.1 

Aantal bezoekers vertaald naar een weekenddag 

 
 

Gezien de kleinschalige ontwikkeling, zijnde een aanvulling in attracties op Tulpenland, wordt niet 

verwacht dat de verkeersgeneratie wezenlijk verschilt ten opzichte van de huidige situatie. Voor 

onderhavig plan worden daarom dezelfde cijfers gebruikt. 
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Ontsluiting 

De Belkmerweg betreft een doorgaande weg met voornamelijk aan weerszijden agrarische 

bedrijfsbebouwing en enkele vrijstaande woningen. Deze weg is nabij en parallel aan de Rijksweg 

N9 gesitueerd, die de belangrijkste verkeersader in het gebied is. De Belkmerweg ter plaatse van 

de locatie is te typeren als een erftoegangsweg type II binnen een verblijfsgebied. Dit zijn wegen 

van de laagste orde. De weg zorgt voor ontsluiting van erven, (recreatie)gebieden of specifieke 

bestemmingen. Er is een snelheid van 30 km/uur ingesteld en er zijn fietssuggestiestroken 

aangebracht op de rijloper. Buiten de bebouwde kom, ten zuiden van de locatie is deze weg 

ingericht als erftoegangsweg type I met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Dit type wegen 

wordt gedimensioneerd op een bepaalde functie en niet op intensiteit.  

Volgens de ASVV 2004 (paragraaf 8.2.3) kan worden gesteld dat een intensiteit van 5.000-

6.000 motorvoertuigen per etmaal acceptabel is (500-600 mvt/spitsuur). 

 

De telgegevens van de gemeente wijzen uit dat in de winterperiode de gemiddelde etmaalinten-

siteit 495 mvt bedraagt (2006). Geïnterpoleerd naar 2017 met een autonome groei van 3% en een 

verdubbeling van het aantal passanten in de zomerperiode zal de gemiddelde dagintensiteit in de 

zomer naar verwachting 1.350-1.450 mvt bedragen. De verkeersaantrekkende werking van het 

museum zal daarmee voor geen problemen zorgen voor de verkeersafwikkeling op het bestaande 

wegennet. 

4.2.2 Parkeren 

Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald door de aard en omvang van de activiteit 

waarin het plan voorziet. De gemeente Schagen heeft daartoe op 1 maart 2016 de Nota 

Parkeernormen Schagen 2016 vastgesteld. Het doel van de nota is voldoende parkeerplaatsen te 

creëren om daarmee eventuele overlast en aantasting van de leefbaarheid en de bereikbaarheid te 

voorkomen. Daarbij wordt uitgegaan van de zones centrum, schil/overloopgebied, rest bebouwde 

kom en buitengebied. Onderhavige planlocatie behoort tot het buitengebied van Schagen.  

Ten aanzien van het buitengebied is in de nota opgenomen: In het buitengebied buiten de 

bebouwde kom (buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet) dienen de 

parkeerplaatsen allemaal op eigen terrein aangelegd te worden. Parkeren in openbaar gebied kan 

gevaarlijke situaties voor de weggebruikers opleveren. Er zijn over het algemeen geen openbare 

parkeerplaatsen aanwezig.  

 

Over de maatvoering van de parkeerplaatsen is aangegeven dat een parkeerplaats in de 

parkeerbalans pas wordt meegerekend als deze qua maatvoering voldoet aan de 

voorkeursmaatvoering van het CROW (ASVV 2012). Met uitzondering van woningen is het 

noodzakelijk dat parkeerders onafhankelijk van elkaar kunnen wegrijden.  

Naast maatvoering is ook de ligging van de parkeerplaats van belang. Indien een parkeerplaats te 

ver van de betreffende functie is gelegen kan deze niet bij de parkeerbalans betrokken worden. 

Conform de CROW geldt voor de functie ‘ontspanning’ een acceptabele loopafstand van 100 m tot 

de parkeerplaats. 

 

Bij de ontwikkeling van Tulpenland is er reeds rekening gehouden met het creëren van voldoende 

parkeerplaatsen. Ten tijde van het opstellen van het huidige bestemmingsplan ‘Belkmerweg 65’ is 

gebruik gemaakt van de ‘Parkeernota Zijpe’ van 18 januari 2011. Hier werd een parkeernorm van 

1,2 parkeerplaats per 100 m2 bvo genoemd en voor de functie themapark een norm van 12,0 
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parkeerplaatsen per 1 hectare netto terrein. (In de Nota Parkeernormen Schagen 2016 is voor een 

museum een norm opgenomen van 1,1 parkeerplaats per 100 m2 bvo. Voor de functie attractie-/ 

pretpark geldt een norm van 8,0 parkeerplaatsen per 1 hectare netto terrein.)  

Uiteindelijk is er voor gekozen om de parkeerbehoefte te bepalen aan de hand van het aantal 

verwachte bezoekers omdat de door CROW en de gemeente gehanteerde normen onvoldoende 

houvast gaven voor het bepalen van de parkeerbehoefte voor de betreffende locatie. Er is van 

uitgegaan dat Tulpenland op termijn 50.000 bezoekers per jaar zal gaan genereren. In het geval 

dat 90% van de bezoekers met een motorvoertuig komt (161 motorvoertuigen per weekenddag) en 

gelet op de verblijfstijd van 3 uur komt dit neer op een behoefte van 60 parkeerplaatsen (161 : 8/3). 

Op het terrein zijn 71 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaast is er een parkeergelegenheid 

gerealiseerd voor een touringcar.  

 

De geplande ontwikkeling is dermate klein van aard (enkel toevoeging ‘attracties’) dat verwacht 

wordt dat deze nauwelijks extra verkeer zal genereren voor Tulpenland. Met de aanwezigheid van 

het huidige aantal parkeerplaatsen wordt dus reeds voldaan aan de parkeerbehoefte. Derhalve 

hoeven er geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd te worden.  

4.2.3 Conclusie 

In de huidige situatie wordt het verkeer van de bungalow- en villaparken en Tulpenland nabij het 

plangebied zonder problemen ontsloten. Gezien de relatief kleine omvang van het project is de 

verwachting dat onderhavig plan geen problemen oplevert voor de verkeersafwikkeling en 

ontsluiting.  

 

Op eigen terrein van initiatiefnemer zijn voldoende parkeerplekken aanwezig; het parkeren wordt 

daarmee op eigen terrein opgelost. Er ontstaat geenszins overlast of aantasting van de 

leefbaarheid en de bereikbaarheid in de omgeving. De verkeersveiligheid is ook niet in het geding 

en gezien de ligging van het kampeerterrein tot de centrale parkeerplekken en het erf van de 

boerderij is er sprake van een acceptabele loopafstand conform de CROW.  

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect ‘verkeer en parkeren’ geen belemmeringen vormt ten aanzien 

van de voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie. 

4.3 Luchtkwaliteit 

4.3.1 Beleidskader 

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Titel 5.2 Wm 

'Luchtkwaliteitseisen' wordt kortweg aangeduid als de Wet luchtkwaliteit. In artikel 5.16 van de Wm 

is vastgelegd dat voor een plan dat ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de lucht-

kwaliteit, geen uitgebreid luchtkwaliteit onderzoek uitgevoerd hoeft te worden en het plan doorgang 

kan vinden. Met andere woorden, draagt een project niet of niet in betekenende mate bij aan 

luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering.  

 

De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is 

klein als het slechts in geringe mate, ofwel niet in betekenende mate (NIBM), leidt tot een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 3% van de 

grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Grotere projecten die in betekenende mate bijdrage kunnen 

worden opgenomen in het NSL, als is aangetoond dat de effecten van dat project worden 
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weggenomen door de maatregelen van het NSL. Met projecten die 'niet in betekenende mate' 

bijdragen aan de luchtverontreiniging is rekening gehouden in de autonome ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit. 

 

Het Besluit en de Regeling 'niet in betekenende mate' bevatten criteria waarmee kan worden 

bepaald of een bepaald project wel of niet als 'in betekenende mate' moet worden beschouwd. 

NIBM projecten kunnen - juridisch gezien - zonder toetsing aan de grenswaarden voor wat betreft 

het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  

 

In het Besluit NIBM is in artikel 5 een zgn. anticumulatiebepaling opgenomen. Hiermee wordt de 

verplichting opgelegd om nieuwe plannen die van dezelfde ontsluitingswegen gebruik maken en 

individueel als NIBM aan te merken zijn, ook als één geheel te beschouwen. Hiermee wordt 

voorkomen dat een groot plan met een grote invloed op de luchtkwaliteit opgedeeld wordt in 

kleinere NIBM deelplannen.  

4.3.2 Beoordeling 

In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die NIBM zijn. Deze 

NIBM projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden uitgevoerd worden. Het gaat hierbij 

om de volgende categorieën: inrichtingen, infrastructuur, kantoorlocaties en woningbouwlocaties.  

Voor een themapark zijn in de Regeling geen begrenzingen opgenomen. Om te berekenen of het 

te realiseren plan ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit 

wordt de NIBM-tool gebruikt. Hiermee is berekend wat de bijdrage van het verkeer als gevolg van 

het plan is. Met de kleinschalige uitbreiding van recreatieve activiteiten wordt, zoals reeds 

aangegeven, geen wezenlijke wijzing in verkeersgeneratie verwacht. Uitgaande van de totale 

ontwikkeling (met worst-case aanname) blijkt uit de berekening dat de bijdrage aan de 

luchtkwaliteit kleiner is dan 1,2 µg/m3 en daarmee ruim onder het 3% criterium blijft.  

 

 
Figuur 4.1 

NIBM-tool 
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4.3.3 Conclusie 

De bijdrage is als ‘niet in betekenende mate’ te beschouwen. Immers, de bijdrage bedraagt minder 

dan 3% van de grenswaarde. Bij realisatie van het project kan dus zonder problemen worden 

voldaan aan de luchtkwaliteiteisen Wet milieubeheer.  

 

Een luchtkwaliteitonderzoek is derhalve niet aan de orde; het aspect luchtkwaliteit vormt geen 

belemmering voor de uitvoering van het project. 

4.4 Geluid  

4.4.1 Algemeen 

Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste geluidbronnen 

die in het kader van de ruimtelijke ordening van belang zijn, zijn wegverkeer, railverkeer en 

bedrijven. De mate van acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie van het 

geluidbelaste object – hiervoor kent de wet 'geluidgevoelige bestemmingen' zoals woningen en 

scholen.  

 

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt dergelijke geluidgevoelige bestemmingen bescherming tegen 

geluidhinder van voornoemde bronnen door middel van geluidnormen/-zonering. In geval van de 

beoogde ontwikkeling is relevant om te beoordelen of als gevolg van de realisatie te verwachten is 

dat grenswaarden voor geluid bij geluidgevoelige bestemmingen worden overschreden. 

4.4.2 Beoordeling verkeerslawaai 

Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient voor nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten 

binnen de geluidzone van een geluidbron een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Hierbij 

moet verslag gedaan worden van de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege die 

geluidbron(nen). Met onderhavig bestemmingsplan worden geen nieuwe geluidgevoelige objecten 

mogelijk gemaakt. Een akoestisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 

4.4.3 Beoordeling industrielawaai 

Bij het ontwikkelen van een ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidbronnen 

en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor omwonenden. In het kader van de voorgenomen 

aanvullende activiteiten moet bekeken worden wat de geluidbelasting van het project op de 

omgeving is. Bepalend in het kader van het aspect industrielawaai zijn de geluidniveaus als gevolg 

van verkeer (onder andere parkeren bezoekers) op het perceel.  

 

In het kader van het huidige bestemmingsplan heeft reeds een beoordeling plaatsgevonden. 

Tulpenland valt onder het Barim en dient derhalve te voldoen aan de standaard geluideisen van 

het Barim zoals vastgelegd in afdeling 2.8 ‘Geluidhinder’. Kort samengevat geldt een eis van  

50 dB(A) ter plaatse van woningen in de omgeving. In de omgeving van Tulpenland zijn een aantal 

woningen aanwezig. Het betreft in dit geval de woning Belkmerweg 52 welke is gelegen direct 

tegenover de inrit, en de meer zuidelijk gelegen woning Belkmerweg 50. Ten aanzien van het 

piekniveau geldt een eis van 70 dB(A). De omgeving kan worden getypeerd als een landelijk 

gebied. In de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening wordt voor een landelijk gebied 

een streefwaarde van 40 dB(A) etmaal gehanteerd. 
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De inrichting is alleen gedurende de dagperiode geopend, de beoordelingshoogte bedraagt 

derhalve 1,5 meter boven het lokale maaiveld. De oude stolpboerdij op het terrein van de inrichting 

heeft een lichte horecafunctie. Uitgangspunt voor de horecaruimte is een geluidniveau van 80 à 85 

dB(A), representatief voor een restaurant of rustig bruincafé. De stolpboerderij bevindt zich op ca. 

130 m afstand van de woningen en is daardoor geen geluidbron van betekenis. 

 

De geluidbelasting in de omgeving wordt bepaald door het verkeer van en naar de inrichting op de 

toegangsweg vanaf de Belkmerweg naar het parkeerterrein.. Voor de geluidberekening is 

uitgegaan van één bus en 161 personenwagens (weekeinddag). De bus en personenwagens 

rijden vanaf de openbare weg (Belkmerweg) over de eigen oprit naar de op het achterterrein 

gelegen parkeerplaatsen. In onderstaand figuur is de situatie weergegeven. 

 

In onderstaand figuur zijn de rijlijnen over de toegangsweg tot het Tulpenmuseum weergegeven. 

Rechts in de figuur liggen de dichtst bij de uitrit gelegen woningen Belkmerweg 50 en 52, met de 

bijbehorende beoordelingspunten. 

 

 
Figuur 4.2 

Ontsluiting Tulpenland 
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Met het in figuur 4.2 afgebeelde rekenmodel is de geluidbelasting op de woningen berekend. De 

resultaten zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 

 

Tabel 4.2 

Geluidbelasting 

 

 
 

Uit de tabel blijkt dat de woning Belkmerweg 52 een geluidbelasting ondervindt van 35 dB(A). De 

woning Belkmerweg 50 ondervindt een geluidbelasting van 31 dB(A). Met het plan kan dus 

voldaan worden aan de streefwaarde van 40 dB(A).  Uit de berekeningsresultaten blijkt verder dat 

het maximale geluidniveau op de woning Belkmerweg 52 niet meer dan ca. 65 dB(A) bijdraagt en 

dat voldaan wordt aan de norm voor het piekniveau. Aan de westzijde van woning Belkmerweg 

63A vinden met de uitbreiding geen vervoersbewegingen plaats. 

 

De nu voorgestane aanvullende activiteiten op en aangrenzend aan het museum/themapark 

betreffen slechts relatief kleinschalige recreatieve ontwikkelingen (zonder wijziging 

verkeersgeneratie) zodat niet te verwachten is dat deze voor extra geluidbelasting zorgen op de 

omgeving. Het valt derhalve te verwachten dat met het plan nog steeds voldaan wordt aan de 

streefwaarde van 40 dB(A). Een nader akoestisch onderzoek naar industrielawaai is derhalve niet 

noodzakelijk. 

4.4.4 Indirecte hinder 

De 161 motorvoertuigen op een weekenddag benaderen / vertrekken van de inrichting over de 

Belkmerweg. Zoals hiervoor aangegeven bedraagt de intensiteit op deze weg circa 1.350-1.450 

mvt per etmaal. De aan de inrichting toe te rekenen motorvoertuigen zullen dan ook geen invloed 

hebben op de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg. Er is dus geen sprake van 

indirecte hinder als gevolg van de inrichting.  

4.4.5 Conclusie 

De geplande ontwikkeling zorgt niet voor extra geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie. 

Geconcludeerd wordt dan ook dat het aspect geluid geen belemmeringen vormt ten aanzien van 

de voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie.  

4.5 Bedrijven en milieuzonering 

4.5.1 Algemeen 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen van ruimtelijke plannen 

moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening (Wro artikel 3.1 lid 1). 

Onderdeel hiervan is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid dient er op toe te zien 

dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder of gevaar 

veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven), en anderzijds functies die daar last van hebben (bijvoorbeeld 
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woningen). Die afstand moet ook weer niet onnodig groot zijn, omwille van een efficiënt ruimte-

gebruik. 

 

De VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ editie 2009 is een hulpmiddel voor milieuzonering 

in de ruimtelijke planvorming. Met milieuzonering kan ervoor worden gezorgd dat nieuwe bedrijven 

op een verantwoorde afstand van gevoelige bestemmingen worden gesitueerd. Milieuzonering 

beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 

 

De publicatie hanteert een tweetal verschillende omgevingstypen voor de richtafstanden: het 

omgevingstype ‘gemengd gebied’ en het omgevingstype ‘rustige woonwijk/rustig buitengebied’. 

Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met 

matige tot sterke functiemenging. In een rustige woonwijk en in rustig buitengebied komen vrijwel 

geen andere functies voor. De richtafstanden gelden voor een gemiddeld nieuw bedrijf en gaan uit 

van een rustig woongebied. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden, zonder dat dit ten 

koste gaat van het leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd als sprake is van 

omgevingstype ‘gemengd gebied’. In de navolgende tabel zijn de richtafstanden weergegeven. 

 

Tabel 4.3 

Overzicht richtafstanden VNG-publicatie 

 

4.5.2 Beoordeling 

Onderhavige planlocatie is gelegen aan de rand van de dorpskern, waar woningen, agrarische 

bedrijvigheid en verblijfsrecreatie elkaar af wisselen. Gelet op het landelijke karakter van het 

gebied wordt in het kader van onderhavig plan de omgevingskwaliteit van een rustig buitengebied 

nagestreefd. Het tulpenmuseum is onder te brengen onder de SBI code 9251 (musea, ateliers e.d.) 

en heeft een milieucategorie 1. Voor deze categorie geldt een richtafstand van 10 m. Echter omdat 

de recreatieve bestemming niet enkel aan een gebouw wordt toegewezen, maar ook deels aan het 

terrein rondom de stolpboerderij en er wandelpaden en een natuurlijke speel- en beleefplek voor 

kinderen aanwezig is, is het reëler het tulpenmuseum te beschouwen als een type milieucategorie 

2 (vergelijkbaar met de milieucategorie van een kinderboerderij). Voor deze categorie geldt een 

richtafstand van 30 meter.  

In het thans van kracht zijnde bestemmingsplan ‘Belkmerweg 65’ is het gebruik van het 

tulpenmuseum planologisch reeds toegestaan. In onderhavig plan wordt enkel voorzien in het 

toevoegen van kleinschalige recreatieve attracties aan het museum. Het plangebied wordt 
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uitgebreid met een gebied achter het perceel Belkmerweg 63a. Hier bevindt zich een loonbedrijf en 

een woning.  

 

De dichtstbijzijnde woning, Belkmerweg 63a, is op ca. 35 m afstand gelegen van de recreatieve 

bestemming. Aan de richtafstand wordt voldaan. Met de uitbreiding van het tulpenmuseum worden 

geen gevoelige functies gerealiseerd. Omliggende bedrijven, waaronder het genoemde loonbedrijf, 

ondervinden derhalve geen beperkingen in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. 

4.5.3 Conclusie 

Met de geplande ontwikkeling wordt voldaan aan de richtafstanden zoals weergegeven in de VNG-

publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en 

milieuzonering geen belemmeringen vormt voor de voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie. 

4.6 Externe veiligheid 

4.6.1 Wet- en regelgeving 

Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van 

risico’s voor de omgeving van: 

 Het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

 Het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water- en spoorwegen); 

 Het transport van aardgas en brandstoffen door buisleidingen; 

 Het gebruik van luchthavens en overige risicobronnen zoals bijvoorbeeld windturbines 

hoogspanningslijnen en zendmasten. 

 

Het beleid voor inrichtingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de 

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), voor zover de risico's door een inrichting worden 

veroorzaakt. Voor ondergrondse buisleidingen gelden het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen gelden sinds 1 april 2015 het Besluit externe veiligheid 

transportroutes en de Regeling Basisnet. De Basisnetten Weg, Water en Spoor geven de 

verhouding aan tussen ruimtelijke ordening en de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over rijkswegen, hoofdvaarwegen en spoorwegen.  

 

De normering voor risico’s als gevolg van het transport, het gebruik en de opslag van gevaarlijke 

stoffen en windturbines is gebaseerd op enkele begrippen. 

 Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich altijd op een bepaalde 

plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het 

plaatsgebonden risico geldt voor kwetsbare objecten een grenswaarde van 10-6 per jaar 

(kans op één dode per jaar, mag één op de miljoen zijn). Voor beperkt kwetsbare objecten 

geldt deze waarde als richtwaarde. 

 Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde 

grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Hoe meer mensen nabij de bron 

verblijven, hoe groter het groepsrisico. Het groepsrisico wordt vergeleken met de 

oriëntatiewaarde: met de kans op een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers van 10-5 per 

jaar, met de kans op een ongeval met 100 dodelijke slachtoffers van 10-7 per jaar, en met 

de kans op 1000 of meer dodelijke slachtoffers van 10-9 per jaar.  
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Het bevoegd gezag zal bij een nieuwe ontwikkeling moeten bepalen of er sprake is van 

een aanvaardbaar risico. Vervolgens moet het bevoegd gezag over de hoogte van het 

groepsrisico verantwoording moeten afleggen. Bij de verantwoording van het groepsrisico 

door het bevoegd gezag wordt er nader gekeken naar de gevolgen van de diverse 

scenario’s die zich kunnen voltrekken. Zo kan er gekeken worden naar de mogelijkheden 

voor het terugbrengen van de risico’s en optredende effecten, de zelfredzaamheid van 

personen en de mogelijkheden voor bestrijding en hulpverlening. 

4.6.2 Beoordeling 

Om na te gaan welke risicobronnen in de omgeving aanwezig zijn, is de Risicokaart geraadpleegd. 

Onderstaand figuur laat een uitsnede zien met daarop de risicobronnen in de omgeving.  

 

 
Figuur 4.3 

Uitsnede Risicokaart met globale aanduiding planlocatie (rood omcirkeld) 

 

Inrichtingen 

De kans dat een persoon of een groep personen in de omgeving van een bedrijf overlijdt ten 

gevolge van een ongewoon voorval binnen een risicovol bedrijf, waarbij een gevaarlijke stof 

betrokken is, moet worden beoordeeld. Voor dergelijke risicovolle bedrijven, ook wel inrichtingen 

genoemd, moet een vaste afstand tot kwetsbare objecten, bijvoorbeeld woningen, in acht worden 

genomen, dan wel moet er een risicoanalyse worden gemaakt waarin deze afstanden zijn 

berekend. 

 

Volgens de risicokaart ligt in de omgeving van het plangebied één risicobron (zie figuur 4.4). Deze 

risicobron, te weten een propaantank, bevindt zicht op het bungalowpark Campanula. De hier 
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aanwezige PR 10-6-risicocontour (15 m) reikt niet tot het plangebied. Ten aanzien van het 

plaatsgebonden risico zijn er geen beperkingen. 

 

Ten noordwesten van het plangebied (Belkmerweg 67) is een windturbine gesitueerd. Deze turbine 

heeft een rotordiameter van 70 m en een ashoogte van 57 m. Windturbines die op land geplaatst 

worden vallen onder het Activiteitenbesluit. Het volgende is opgenomen over de gevaaraspecten 

van windturbines: 

- In artikel 3.14 lid 1: een windturbine wordt ten minste éénmaal per kalenderjaar beoordeeld op 

de noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied 

van windturbines. 

- In artikel 3.14 lid 5: een windturbine voldoet ten behoeve van het voorkomen van risico's voor 

de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel 

mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich 

voordoen en de gevolgen hiervan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen. Volgens de 

Activiteitenregeling  moet een windturbine voldoen aan de veiligheidseisen opgenomen in: 

NEN-EN-IEC 61400-2 en NVN 11400-0. 

 

 In artikel 3.15 zijn de regels voor risico's van windturbines opgenomen:  

- Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroorzaakt 

door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

- Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, 

veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-5 

per jaar.  

 

Deze veiligheidsafstanden met betrekking tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gelden 

voor (beperkt) kwetsbare objecten buiten de inrichting. Uit het Handboek risicozonering 

windturbines blijkt dat binnen een afstand ter grootte van ‘de ashoogte + halve rotordiameter’ (de 

PR 10-6-contour) geen kwetsbare objecten zijn toegestaan. Het plangebied is gesitueerd buiten de 

contour van 92 m. Gezien de afstand tot de projectlocatie en het ontbreken van risicovolle 

inrichtingen binnen de projectlocatie en in de directe omgeving ervan zullen bij falen van de turbine 

dergelijke inrichtingen dus niet geraakt kunnen worden en is de kans op domino-effecten nihil. 

Hierdoor zal dit aspect derhalve geen beperkingen opleveren voor het project.  

 

De kernreactor van NRG bij Petten ligt op een afstand van ca. 600 m van het plangebied. De 

kernreactor bevindt zich op het terrein van ECN. Omdat de risicocontour binnen de inrichting blijft, 

levert ook deze risicobron geen beperkingen op voor het project. 

 

Het LPG-tankstation, gelegen aan de Westerduinweg 5, ligt op ca. 900 m afstand van het 

plangebied. Vanwege de afstand levert deze risicobron eveneens geen beperking op voor het 

project. Overige risicobronnen, zoals bijvoorbeeld een luchthaven, zijn niet aanwezig in de omge-

ving van het plangebied. 

 

De ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van inrichtingen waar 

gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, vervaardigd of opgeslagen. Het project zelf voorziet 

verder niet in de komst van gevaarlijke stoffen naar het plangebied. De plannen dragen niet bij aan 

het groepsrisico. Ten aanzien van het groepsrisico zijn er dan ook geen belemmeringen. 
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Transport gevaarlijke stoffen 

Op ca. 560 m ten oosten van het plangebied ligt de provinciale weg N9. De weg is opgenomen in 

het Basisnet Weg. Het wegtraject is derhalve terug te vinden in bijlage I van de Regeling Basisnet 

van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het gaat in dit geval om een traject zonder 

plasbrandaandachtsgebied. Voor deze transportroute gelden geen relevante risicocontouren. Het 

plangebied ligt op ruime afstand van voornoemde weg.  

 

In en nabij de planlocatie bevinden zich geen spoor- en/of vaarwegen waarover vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Transport van gevaarlijke stoffen is dan ook niet relevant. 

 

Buisleidingen 

Uit de gegevens van de Gasunie (zie figuur 4.5) blijkt dat de aanwezige ondergrondse buis-

leidingen op geruime afstand (ca. 2,9 km) van het plangebied liggen, waardoor wordt voldaan aan 

de eisen van Besluit externe veiligheid buisleidingen. 

 

Vanwege het feit dat in en in de directe omgeving van het plangebied zich geen buisleidingen 

bevinden, heeft dit aspect derhalve geen gevolgen voor de beoogde ontwikkeling. 

 

 
Figuur 4.4 

Uitsnede kaart Gasunie; de blauwe lijn betreft de buisleiding en de rode cirkel betreft het 

plangebied  

4.6.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid geen belemmeringen vormt ten aanzien 

van het voorgenomen plan. 
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4.7 Bodem 

4.7.1 Algemeen 

In het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ is het van belang om de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem in kaart te brengen. Duidelijk moet zijn of de aanwezige bodemkwaliteit 

past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en hoe deze optimaal op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige 

bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. 

Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld 

graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. 

4.7.2 Beoordeling 

Ten behoeve van de ontwikkelingen op het huidige terrein en aangrenzende percelen is een 

verkennend onderzoek bodem (NEN 5740) en asbest in bodem (NEN 5707) uitgevoerd. De 

betreffende rapportage is als bijlage bij deze toelichting opgenomen. De onderzoeksopzet is in 

overleg met de RUD tot stand gekomen. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte bodem nagenoeg schoon is. Er zijn geen verwachte 

gebruiksbeperkingen. Het terrein kan zonder beperkingen gebruikt worden als museumtuin of 

vergelijkbare functies van dagrecreatie. Verder bestaan er ook geen milieuhygiënische 

belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw.  

 

Uit het onderzoek naar asbest blijkt dat er zowel visueel als analytisch geen asbest is aangetroffen 

op het maaiveld of in de bodem. 

4.7.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de bodemkwaliteit van de planlocatie geen onoverkoombare 

milieuhygiënische belemmeringen voor het voorgenomen gebruik oplevert.  

4.8 Waterhuishouding  

4.8.1 Beleidskader 

Besluit ruimtelijke ordening  

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in ruimtelijke plannen een waterparagraaf 

te worden opgenomen. Hierin wordt de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van 

het plan voor de waterhuishoudkundige situatie uiteengezet (de watertoets). De watertoets is een 

waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterhuishoudkundige doelstellingen 

worden daarbij expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing genomen binnen deze 

plannen/besluiten. De waterhuishouding wordt hierbij op een integrale wijze benaderd. Zowel het 

oppervlaktewater als het grondwater moeten dus (in samenhang) in beschouwing worden 

genomen. Daarbij gaat het naast de kwantiteit ook om de kwaliteit. De integrale benadering van de 

waterhuishouding betekent ook dat de waterhuishouding moet worden benaderd in samenhang 

met andere beleidsvelden. De watertoets is een instrument om deze integrale benadering vorm te 

geven en om het watersysteem gezamenlijk op orde te krijgen. Deze toets heeft in het kader van 

onderhavige ontwikkeling plaatsgevonden. 
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Nationaal Bestuursakkoord Water 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd 

voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. Het akkoord heeft als doel om in de periode tot 

2015 de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat aan te 

pakken. In het akkoord zijn afspraken tussen alle overheden gemaakt om te zorgen dat er in alle 

gebieden voldoende bergend vermogen is om neerslag op een adequate manier af te voeren. 

Hierbij wordt het principe van 'vasthouden - bergen - afvoeren' gevolgd. Water moet zo lang 

mogelijk worden vastgehouden of geborgen in het gebied waar het is gevallen, zodat een zo 

gelijkmatige en beheerste afvoer mogelijk is. De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuis-

houdkundige maatregelen gericht op vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt zowel bij de 

gemeente en het waterschap (hoogheemraadschap) als bij de initiatiefnemers van ruimtelijke 

plannen. 

 

Waterwet 

In de Waterwet staat het watersysteem centraal en zijn de doelstellingen van het waterbeheer 

gericht op het duurzaam goed functioneren van het watersysteem. Om het beheer in de toekomst 

zo goed mogelijk vorm te geven en uit te voeren, is van belang dat het huidige wettelijke 

instrumentarium wordt gestroomlijnd en gemoderniseerd. Daarbij staat integraal waterbeheer 

centraal. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de 

samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 

De Waterwet heeft diverse wetten voor het waterbeheer in Nederland vervangen: 

 

a. Wet op de waterhuishouding. 

b. Wet op de waterkering. 

c. Grondwaterwet. 

d. Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

e. Wet verontreiniging zeewater. 

f. Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904). 

g. Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte'). 

h. Waterstaatswet 1900. 

 

Ook is de saneringsregeling voor waterbodems van de Wet bodembescherming naar de Waterwet 

verhuisd. Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies beter uitgerust om 

wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het 

toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, land-

bouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de 

inrichting van het watersysteem. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de vergunning-

stelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten zijn gebundeld: zes vergunningen uit de oude 

'waterbeheerwetten' gaan op in één watervergunning. 

 

Watervisie 2021  

In november is door Provincie Noord-Holland de Watervisie 2021 opgesteld. In de Watervisie wordt 

de koppeling gezocht van wateropgaven met ruimte, economie en natuur. De kaders die in de 

Watervisie worden gebruikt zijn gebaseerd op de thema’s Veilig en Schoon & Voldoende. 

Veiligheid richt zich op het effect van overstromingen op het achterland. Dit thema richt zich vooral 

op gebieden aan de kust en polders. Verder richt Schoon & Voldoende zich op het duurzaam 

gebruiken van grond- en oppervlaktewater, zonder uitputting of verontreiniging. Naast aspecten als 
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oppervlaktewater, zwemwater, zoetwatervoorzieningen, wateroverlast en bodemdaling richt het 

beleid zich op grondwater. De kwaliteit van het grondwater in Noord-Holland is in het algemeen 

goed en de grondwatervoorraad wordt op peil gehouden. Er vindt geen uitputting plaats door een 

te grote onttrekking van het grondwater en het huidige gebruik kan duurzaam worden voortgezet. 

Op enkele plekken zal er moeten worden gesaneerd wegens bodemverontreiniging. De ambitie is 

door innovatie het ‘leven met water’ te versterken in plaats van met steeds hogere kosten te maken 

krijgen door het continu ophogen van dijken of verontreinigingen uit het grond- en oppervlaktewater 

verwijderen. Het waterbeleid wordt gebiedsgericht opgepakt, binnen de kaders van de provinciale 

Structuurvisie 2040 waarin ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid 

als centrale doelen zijn benoemd. 

 

Deltavisie voor Hollands Noorderkwartier  

In de Deltavisie maakt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een strategie voor de 

toekomst die het gebied boven het Noordzeekanaal beschermd tegen klimaatveranderingen. De 

visie heeft een vijftal kernpunten ten opzichte van rampen en overlast, namelijk preventie, 

adaptatie, mitigatie, compensatie en acceptatie. Het gaat hierbij om het nemen van maatregelen 

om overlast te voorkomen, een duurzame doch klimaatbestendige inrichting van de openbare 

ruimte te creëren en het beperken van de gevolgen van een overstroming door een goede 

crisisorganisatie.  

 

Grondwaterbeleidskader  

In het Grondwaterbeleidskader ‘Stromend grondwater verbindt’ beschrijft het hoogheemraadschap 

de doelstellingen van het grondwaterbeleid. Dit is gericht op drie principes: 

 Duurzaam beheer van het zoete grondwater; 

 Verslechtering voorkomen; 

 Behoud van een goede grondwaterkwaliteit en voorkomen van uitputting en negatieve 

gevolgen bij ingrepen. 

 

Het nieuwe grondwaterbeleid moet duurzaam en toekomstbestendig zijn. Hier wordt verder 

gebouwd op de speerpunten uit de Deltavisie. Voldoende zoet water is realiseerbaar door zuinig 

om te gaan met de bestaande waterhoeveelheid en door de inzet van nieuwe bronnen. Door de 

opslagmogelijkheid van de ondergrond te gebruiken kan het grondwatersysteem één van deze 

bronnen zijn. De taakuitoefening wordt gerealiseerd op basis van de vier pijlers: voorkomen, 

beschermen, benutten en verbeteren. De taakuitoefening is verdeeld over meerdere partijen: 

bestuursorganen, burgers, ondernemers en agrariërs. Iedere partij heeft zijn eigen plichten en 

verantwoordelijkheden. Samenwerking tussen deze partijen moet er voor zorgen dat mogelijke 

maatschappelijke effecten optimaal getackeld worden, namelijk wateroverlast, watertekort en 

voldoende schoon water.  

 

Keur HHNK 2016 

Voor werkzaamheden en activiteiten aan het water of aan waterkeringen geldt een aantal regels, 

zodat het hoogheemraadschap zijn taken goed kan uitoefenen. Deze regels zijn vastgelegd in een 

verordening, genaamd de Keur. In deze Keur staan gedoogplichten, geboden en verboden die 

betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. In de Keur is geregeld dat kern- en 

beschermingszones voor waterkeringen (en watergangen) in acht dienen te worden genomen. Het 

komt erop neer dat binnen deze zones niets zonder meer gebouwd en opgeslagen mag worden, 

waarbij voor de kernzone een strenger regime (bouwen binnen de kernzone is niet toegestaan) 
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geldt dan voor de aangrenzende beschermingszone. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat de 

stabiliteit van het profiel en/of veiligheid wordt aangetast dan wel het onderhoud wordt gehinderd. 

De breedte en maatvoeringen van deze zones is vastgelegd in de ‘legger’. 

 

Voor aanpassingen aan het bestaande waterhuishoudingsysteem, zoals bouwen binnen de kern- 

of beschermingszone van een waterkering of dempen van een watergang, dient bij het 

hoogheemraadschap ontheffing te worden aangevraagd op grond van de Keur (ex artikel 77 en 80 

van de Waterschapswet). 

 

4.8.2 Waterhuishouding 

Huidige en toekomstige situatie  

De planlocatie is in de huidige situatie grotendeels onverhard. Het betreft in casu agrarische 

gronden. Een deel van de gronden behoren tot het bestaande terrein van Tulpenland. Door de 

planlocatie loopt ook een watergang. De navolgende afbeelding geeft de watergangen in en nabij 

de planlocatie weer.  

 

In de toekomstige situatie wordt het terrein uitgebreid met gronden aan de zuid- en westzijde van 

Tulpenland ten behoeve van aanvullende recreatieve activiteiten. Met de ontwikkeling is geen 

sprake van demping van watergangen.  

 

Oppervlaktewater/grondwater 

Het plangebied is gelegen in peilgebied 2780-02 in de 2755 Afdeling R. Het ter plaatste geldende 

streefpeil is zomerpeil NAP -0,35 m en winterpeil NAP -0,70 m. Het gebied watert af via een aantal 

primaire waterlopen naar gemaal R. Daar wordt het water via dit gemaal uitgeslagen op de 

Schermerboezem. 

 

In en in de nabijheid van het plangebied liggen watergangen in de vorm van greppels/kavelsloten. 

Er zijn geen dijken aanwezig. Er vindt met het plan geen vervuiling van het oppervlaktewater 

plaats. De geplande ontwikkeling levert geen nadelige effecten op voor het 

oppervlaktewatersysteem in de omgeving.  
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Figuur 4.5 

Aanduiding oppervlaktewater (bron: Legger HHNK) 

 

Bij de ontwikkeling zullen geen significante activiteiten in de grond plaatsvinden. Het grondwater 

wordt derhalve niet beïnvloed. Het plangebied is verder niet gelegen in een waterwingebied of 

grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Waterberging 

Een toename van het verharde oppervlakte resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. Als 

dit hemelwater niet vertraagd wordt afgevoerd wordt het watersysteem zwaarder belast en het 

waterbezwaar naar benedenstroomse gebieden afgewenteld. Ook is er geen aanvulling van het 

grondwater. Uitgangspunt is dat (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of 

een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Versnelde afvoer van hemelwater dient te 

worden voorkomen. Onder versnelde afvoer wordt verstaan: het lozen van neerslag van nieuwe 

verharde of bebouwde oppervlakken, direct of indirect al dan niet via een rioolstelsel naar het 

oppervlaktewaterlichaam waardoor daarin ongewenste peilstijgingen kunnen optreden. 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt in haar beleidsregels 'Compensatie 

verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' dat in situaties waarbij de toename 

aan netto verharding door bebouwing en verharding meer is dan 800 m2 er door het 

hoogheemraadschap eisen worden gesteld aan aanvullende waterberging. In dat geval moet 10% 

van de totale verhardingstoename gecompenseerd worden in de vorm van het graven van 

additioneel oppervlaktewater dan wel door alternatieve vormen van waterberging.  

 

De huidige bebouwing op Tulpenland blijft behouden. Op de uitbreidingslocaties vindt geen 

grootschalige bebouwing plaats. Er wordt een informatiecentrum van ca. 200 m2 gerealiseerd en 

aan de zuidzijde bevinden zich enkele zeecontainers. De toename aan verhard oppervlakte is 
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derhalve beperkt. Eventueel aam te leggen wandelpaden binnen het plangebied worden 

voornamelijk onverhard uitgevoerd. Deze delen zullen vrij afwateren op het omliggende maaiveld. 

Het hemelwater (hwa) zal daarmee ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd worden.  

 

De totale toename aan netto verharding door bebouwing en verharding is met onderhavig project 

niet meer dan 800 m2. Compensatie is dan ook niet benodigd. 

 

Waterkwaliteit 

Met betrekking tot de bouwwerken wordt gebruikgemaakt van duurzame bouwmaterialen (dus 

geen zink, koper, lood en PAK's-houdende materialen) die niet uitlogen, of worden bouwmaterialen 

voorzien van een coating om uitloging tegen te gaan. Op deze manier wordt diffuse verontreiniging 

van water (en bodem) voorkomen. 

4.8.3 Watertoetsproces en conclusie 

LBP|SIGHT heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ingelicht over dit plan. Het 

hoogheemraadschap heeft geadviseerd over de te behandelen onderwerpen en aandachtspunten.  

Geconcludeerd wordt dat het aspect water geen significante beperkingen oplevert ten aanzien van 

de geplande ontwikkeling op de planlocatie. 

4.9 Flora en fauna  

4.9.1 Wettelijk kader 

Bescherming in het kader van de natuurwet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 

soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming 

(hoofdstuk 2) en het Natuurnetwerk Nederland. Soortenbescherming is geregeld in hoofdstuk 3 

van de Wet natuurbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aangewezen 

worden als Europese Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). De verplichtingen 

uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opgenomen in de Wet 

natuurbescherming. Op grond van deze wet is het verboden projecten of andere handelingen te 

realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitatten en de habitatten van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.  

 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als 

Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Voor dergelijke gebieden geldt 

dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot frustratie van 

de natuurdoelen. Anders dan bij gebieds- en soortenbescherming is de status als Natuurnetwerk 

Nederland niet verankerd in de Wet natuurbescherming, maar dient het belang in de planologische 

afweging een rol te spelen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming 

bepalend. Soortenbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 

natuurlijk leefgebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen internationaal beschermde soorten en 
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nationaal beschermde soorten. Van de nationaal beschermde soorten kan de beschermde status 

per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening 

vrijstelling te verlenen aan (algemeen voorkomende) soorten. Het beschermingsregime is 

verschillend voor zowel de internationaal beschermde soorten (vogel- en habitatrichtlijn soorten) 

als de nationaal beschermde soorten.  

 

Tevens kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht, zowel voor soorten als hun (beschermde) 

leefgebied. 

4.9.2 Beoordeling 

Ten behoeve van het huidige bestemmingsplan dat ziet op het bestaande terrein van Tulpenland is 

een ecologische quick scan uitgevoerd. Hieruit volgt dat beschermde natuurgebieden op grote 

afstand zijn gelegen van deze locatie en dat de recreatieontwikkeling niet leidt tot negatieve 

effecten op dergelijke gebieden. De locatie ligt op een afstand van ca. 750 m van het Natura 2000-

gebied Zwanenwater & Pettemerduinen. Gezien de geringe omvang van onderhavig plan in 

combinatie met deze afstand worden negatieve gevolgen niet verwacht.  

Op basis van de verspreidingsgegevens, de aanwezige habitattypen en biotoopeisen van de mo-

gelijk in de omgeving voorkomende soorten, worden er geen meer strikt beschermde planten- 

en/of diersoorten verwacht. Nader onderzoek naar eventueel binnen het plangebied voorkomende 

meer strikt beschermde soorten is dan ook niet nodig. De resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek wijzen uit dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten ten opzichte van de 

verschillende planten- en diersoorten en/of beschermde gebieden. 

 

Een vergelijkbaar onderzoek heeft recent plaatsgevonden voor de nabijgelegen locatie 

Belkmerweg 67. Deze locatie is gelegen ten noordwesten van het plangebied. Hieruit volgt voor 

wat betreft gebiedsbescherming dat het plangebied te Sint Maartensvlotbrug niet ligt in of nabij de 

EHS/NNN of een gebied dat is aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in de Wet 

natuurbescherming. Gebiedsbescherming is op deze locatie niet aan de orde. 

Ten aanzien van soortenbescherming is gesteld dat geen beschermde soorten zijn geconstateerd. 

Verder is relevant dat voor een groot aantal soorten geldt dat aantasting van vaste groei-, rust- en 

verblijfplaatsen op basis van een vrijstelling mogelijk is, zonder dat er sprake is van procedurele 

consequenties. Hiervoor geldt enkel de zorgplicht.  

 

Het gaat in casu met de uitbreiding van Tulpenland om activiteiten op het huidige terrein en op 

agrarische percelen die grenzen aan de reeds onderzochte percelen en ten opzichte van de 

gronden aan de Belkmerweg 67 die eenzelfde dynamiek hebben. Gezien het huidige gebruik is 

niet te verwachten dat voor onderhavig plangebied de resultaten anders zijn ten opzichte van de 

reeds onderzochte gebieden. Er is met het plan geen sprake van slopen van gebouwen, kappen 

van bomen of dempen van sloten. Gezien het voornoemde bestaat er geen noodzaak voor nader 

onderzoek. 

 

De onderzoeksrapporten zijn als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen.  

4.9.3 Conclusie 

Het reeds uitgevoerde onderzoek in de directe omgeving wijst uit dat er geen negatieve effecten 

zijn te verwachten ten aanzien van de verschillende planten- en diersoorten en/of beschermde 

gebieden. De uitbreiding van Tulpenland bestaat uit bestaand recreatieterrein en agrarische 
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percelen waar, overeenkomstig het onderzochte gebied, geen beschermde soorten worden 

verwacht.  

 

Bij de uitvoering van onderhavig project wordt rekening gehouden met het broedseizoen van 

vogels en de zorgplicht volgens artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. 

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect flora en fauna geen belemmeringen vormt ten aanzien van de 

voorgenomen ontwikkeling op de planlocatie. 

4.10 Archeologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden 

4.10.1 Wettelijk kader 

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) is de implementatie van het Verdrag van 

Malta (1998) en regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het verdrag is 

het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke te bewaren en beheermaatregelen te nemen 

om dit te bewerkstelligen. Het archeologische erfgoed bestaat uit voorwerpen, structuren, 

landschappelijke- en infrastructurele elementen die in de bodem bewaard zijn gebleven. Dit 

bodemarchief levert een bijdrage aan de cultuurhistorie van de stad en maakt de beleving van het 

verleden bovendien tastbaar. Om het bodemarchief beter te beschermen, dient de gemeente bij 

het vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de in de grond aanwezige of te 

verwachte monumenten.  

 

Als behoud in de bodem geen optie is, dan worden archeologische resten opgegraven. De 

initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dat bodemverstoring tot gevolg heeft, is verantwoordelijk 

voor de planologische en financiële inpassing van het archeologisch onderzoek. Een bouwplan 

dient te voorzien in maatregelen om archeologische overblijfselen volgens de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie te documenteren en de informatie en vondsten te behouden.  

4.10.2 Beoordeling 

Archeologische waarden 

Uit de provinciale Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie blijkt dat in het plangebied geen 

archeologische monumenten aanwezig zijn. 

 

Naast het provinciale beleid geldt ook het gemeentelijk beleid. Voor de voormalige gemeente Zijpe 

betrof dit de ‘Beleidsnota archeologie gemeente Zijpe 2007’. In 2011 is dit beleidskader 

geactualiseerd en is de kaart 'Archeologiegebieden 2011' met bijbehorende regimes vastgesteld 

door de gemeenteraad (d.d. 29 mei 2012). In de nota is opgenomen dat, ten behoeve van het 

behoud van de archeologische waarden binnen de gemeente, voor de gebieden binnen een 

bestemmingsplan die vanuit archeologisch oogpunt bescherming behoeven, het gewenst is deze 

een archeologische dubbelbestemming te geven.  

 

Uitgangspunt van het beleid is om de archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem te 

bewaren en pas over te gaan tot opgraven als het plan, ondanks eventuele aanpassingen, tot 

verstoring van die waarden leidt. Daarbij zullen alleen die waarden worden onderzocht en gedocu-

menteerd, die door de uitvoering van de planwerkzaamheden worden bedreigd. Volledig archeo-

logievrije gebieden zijn binnen de gemeente niet vastgesteld. Het is niet uitgesloten dat 

voortschrijdend inzicht in de toekomst wel tot het instellen van dergelijke gebieden kan leiden. 
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In de nota is aangegeven dat bij het beheer van het gemeentelijk bodemarchief prioriteit wordt 

gegeven aan die soorten archeologische vindplaatsen die de gemeentelijke cultuurhistorische 

identiteit kunnen versterken. Een van de archeologische speerpunten betreffen (stolp)boerderijen. 

Hoewel de boerderij in het plangebied een stolpboerderij betreft, gaat het in casu niet om een 

stolpboerderij uit de 17e of 18e eeuw. De boerderij was namelijk in de jaren 1920 verbrand en 

herbouwd in 1931.  

 

Verder is in de nota opgenomen dat de potentiële archeologische terreinen zijn aangeduid op een 

bijbehorende kaart. De stolpboerderij ‘De Kneinsberg’ wordt in het gemeentelijk beleid gerekend tot 

een archeologisch waardevol gebied van de vijfde categorie (zijnde de polders ten westen van het 

Noord-Hollands Kanaal) en tot een archeologisch waardevol gebied van de derde categorie (zijnde 

het bewoningslint langs wegen in de Zijpe). Voor de vijfde categorie geldt dat het archeologisch 

belang betrokken moet worden bij een planomvang van meer dan 10.000 m2 en een diepte van 

meer dan 50 cm. Dit betreffen gronden zonder hoge verwachtingswaarde. Voor de derde categorie 

geldt dat het archeologisch belang betrokken moet worden bij een planomvang van meer dan  

500 m2 en een diepte van meer dan 50 cm. Onderstaand figuur geeft de archeologische belangen 

binnen het plangebied weer.  

 

 
Figuur 4.6 

Gemeentelijke archeologiekaart 
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Met de uitbreiding van Tulpenland vinden geen relevantie ontwikkelingen in de bodem plaats. Het 

betreft enkel het toevoegen van enkele kleinschalige recreatieve activiteiten. Daarbij krijgt het 

informatiecentrum een oppervlakte van ongeveer 200 m2, ruim onder de grenswaarde van  

10.000 m2. Van bodemverstoringen is derhalve geen sprake. 

 

Uitgebreider bureauonderzoek is nu met het vaststellen van het bestemmingsplan niet nood-

zakelijk. Voor de gronden wordt een dubbelbestemming archeologie opgenomen waaraan een -

vergunningstelsel (omgevingsvergunning) wordt gekoppeld. Bij bepaalde ingrepen is hierdoor 

archeologisch onderzoek en een omgevingsvergunning van de gemeente vereist. 

 

Indien tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische sporen 

worden aangetroffen, dient dit conform de geldende regels per ommegaande aan de afdeling 

Archeologie te worden gemeld en kunnen er, indien nodig, maatregelen worden getroffen. 

 

Aardkundige waarden 

Aardkundige waarden zijn kwaliteiten van landschap en natuur (zoals stuwwallen, duinen, wadden 

en beekdalen) die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied en de krachten 

die daarbij een rol speelden: wind, water, ijs en getijden. Aardkundige waarden hebben betrekking 

op geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen en processen (niet-levende 

natuur) en vormen het aardkundig erfgoed.  

 

Het beschermen van aardkundige waarden is een van de speerpunten van de provincie aangezien 

het behoud en de ontwikkeling van aardkundige waarden van belang is gezien de onschatbare 

waarde van aardkundig erfgoed. 

 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening worden de aardkundige monumenten en de aardkundig 

waardevolle gebieden aangegeven. De planlocatie betreft geen aardkundig monument. Een deel 

van de planlocatie is wel gelegen in een aardkundig waardevol gebied.   
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Figuur 4.7 

Uitsnede provinciale Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie  

 

 
Figuur 4.8 

Aardkundig waardevol gebied PRV (ingezoomd) 
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In artikel 8 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening is opgenomen dat in de toelichting van een 

bestemmingsplan wordt aangegeven in hoeverre rekening is gehouden met de in het gebied 

voorkomende bijzondere aardkundige waarden. 

 

Het overgrote deel van de aanvullende recreatieve activiteiten vindt plaats buiten genoemd 

aardkundig waardevol gebied. De beoogde locatie van het informatiecentrum is wel gelegen 

binnen dit gebied. Met de ontwikkeling vinden geen grote veranderingen plaats in de ondergrond 

van dit bijzondere landschap. Ook vindt geen wijziging plaats in hoogte van deze gronden. De 

beoogde functies veranderen de bestaande structuur van de planlocatie niet; er vindt tevens geen 

grootschalige nieuwbouw plaats die invloed heeft op de ondergrond en de hier aanwezige 

waarden. Er wordt bij de inrichting rekening gehouden met de voorkomende bijzondere 

aardkundige waarden. De in situ aanwezige aardkundige waarden blijven derhalve behouden. 

 

Cultuurhistorie 

Op de provinciale Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie is de aanwezige stolpboerderij 

opgenomen als cultuurhistorisch object. Op de planlocatie bevinden zich verder geen andere 

cultuurhistorisch waardevolle elementen.  

 

De gemeente Schagen heeft verder in de Verdieping Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente 

Schagen een gebiedskaart gemaakt met daarop de indeling van historische verkavelingspatronen 

geprojecteerd. Deze gebieden bevinden zich in en rond de kern Schagen. Het plangebied ligt 

buiten deze gebieden. Door de geplande aanvullende recreatieve activiteiten van het 

museum/themapark worden deze structuren derhalve niet aangetast.  

4.10.3 Conclusie 

Voor onderhavig plangebied zijn, evenals in de geldende bestemmingsplannen, archeologische 

dubbelbestemmingen opgenomen.  

 

Kabels en leidingen 

Er zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig waarmee in het plangebied rekening moet 

worden gehouden.  
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5 Juridische planopzet 

5.1 Planopzet 

5.1.1 Algemeen 

Doel van dit bestemmingsplan is het opstellen van een adequate en actuele juridisch-

planologische regeling voor de ontwikkeling van een kleinschalig thematische kampeerterrein met 

daarbij behorende voorzieningen. Een bestemmingsplan is een planologische regeling die zowel 

de burger als de overheid rechtstreeks bindt. De regels en verbeelding dienen als één geheel te 

worden beschouwd en kunnen niet los van elkaar worden gezien. De toelichting op de regels en 

verbeelding is niet juridisch bindend, maar biedt wel inzicht in de belangenafweging die tot de 

aanwijzing van bestemmingen heeft geleid.  

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het bestemmings-

plan worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de uitgave Standaard Vergelijk-

bare BestemmingsPlannen, kortweg SVBP.  

5.1.2 De verbeelding 

De verbeelding heeft een belangrijke rol bij het bepalen van de gebruiks- en bebouwings-

mogelijkheden op de planlocatie. Daartoe zijn op de verbeelding onder meer bestemmingsvlakken, 

functieaanduidingen en bouwvlakken opgenomen. 

5.1.3 De planregels 

De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding gegeven bestemmingen. Ze geven aan 

waarvoor de gronden en opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en hoe er gebouwd 

mag worden. Bij de opzet van de planregels is het aantal regels zo beperkt mogelijk gehouden. 

Alleen datgene is geregeld, wat werkelijk noodzakelijk is. Toch kan het in een concrete situatie 

voorkomen dat een afwijking van de planregels gewenst is. Daarom zijn er in het bestemmingsplan 

afwijkingsmogelijkheden opgenomen. De bevoegdheid om middels een omgevingsvergunning een 

afwijking van bepaalde regels te verlenen, is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro). De uitvoering berust bij burgemeester en wethouders. Deze bevoegdheid maakt 

kleine afwijkingen mogelijk binnen de aan de grond toegekende bestemming. 

 

De opbouw van de regels is gelijk aan Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. 

De bij dit plan behorende planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 

1. Inleidende regels  

2. Bestemmingsregels  

3. Algemene regels 

4. Overgangs- en slotregels 
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In hoofdstuk 1 worden de in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat 

interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke 

wijze gemeten moet worden. In hoofdstuk 2 zijn specifieke regels opgenomen voor de op de 

verbeelding gegeven bestemmingen. De artikelen bestaan uit een bestemmingsomschrijving en 

bouwregels, en zo nodig uit afwijkingsregels en specifieke gebruiksregels. De bestemmings-

omschrijving is bepalend voor het gebruik van de grond. De hoofdstukken 3 en 4 bevatten regels 

die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen. 

5.2 Artikelsgewijze toelichting 

5.2.1 Inleidende regels  

Artikel 1 Begrippen  

In het eerste artikel zijn omschrijvingen opgenomen van de belangrijkste begrippen die in de plan-

regels voorkomen. Door het opnemen van begrippen wordt de interpretatievrijheid ten aanzien van 

de planregels verkleind, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot.  

  

Artikel 2 Wijze van meten  

Dit artikel geeft aan hoe de in het plan voorgeschreven maten dienen te worden gemeten of 

berekend. Door het opnemen van aanwijzingen voor het meten wordt de interpretatievrijheid ten 

aanzien van de planregels verkleind, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot.  

5.2.2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch 

De gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch’ en zijn bestemd voor onder meer de uitoefening 

van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en een 

kleinschalig kampeerterrein. Verder geldt een gebiedsaanduiding ‘bollenconcentratiegebied’ en 

een functieaanduiding ‘recreatie’ waarvoor de betreffende gebruiks- en bouwmogelijkheden 

worden geboden.  

 

Artikel 4 Natuur – Waardevolle Houtopstanden 

De bestemming 'Natuur – Waardevolle Houtopstanden’ heeft betrekking op de gronden die strek-

ken tot de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van houtopstanden met landschappelijke, 

natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden 

gebouwd. Wel mogen er bouwwerken geen gebouwen zijnde gebouwd worden. In de specifieke 

gebruiksregels zijn regels opgenomen die met name zien op het tegengaan van gebruik van 

gronden voor opslag van goederen of als volkstuin. Voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals 

het rooien van de houtopstanden is een omgevingsvergunningplicht opgenomen. 

 

Artikel 5 Recreatie – Dagrecreatie 

De voor ‘Recreatie- Dagrecreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor een museum, aan het 

museum ondergeschikte horecavoorzieningen, ondergeschikte detailhandel en een (inpandige) 

bedrijfs- en dienstwoning. Gebouwen behorende bij deze functies mogen uitsluitend binnen een 

bouwblok, zoals aangegeven op de verbeelding, gebouwd worden.  

De gronden zijn tevens bestemd voor bij de functie museum behorende voorzieningen als speel-

voorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, 

openbare nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en tuinen en erven. 
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Artikel 6 en 7 Waarde – Archeologie – 4 en 6 

Op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid is een aantal bestemmingen 'Waarde – 

Archeologie' opgesteld. Dit zijn dubbelbestemmingen. In samenhang met het gemeentelijk archeo-

logiebeleid is ervoor gekozen elke gebiedswaarde te vertalen naar een passend beschermings-

regime met betrekking tot de bouwregels en de mogelijkheid tot afwijken van de bouwregels. Voor 

het plangebied gelden twee regimes van bescherming. In de bestemmingen 'Waarde – Archeolo-

gie – 4’  en 'Waarde – Archeologie – 6’ mogen geen, dan wel onder gestelde voorwaarden 

bouwwerken worden gebouwd. In elke bestemming is een mogelijkheid tot afwijken van de 

bouwregels opgenomen. Indien is voldaan aan de gestelde voorwaarden kan er toch worden 

gebouwd. Voor werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden vereist. De vergunning is niet vereist 

voor het normale onderhoud, gebruik en beheer. Onder voorwaarden kan de omgevings-

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

worden verleend. 

5.2.3 Algemene regels 

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel  

In dit plan zijn sommige bouwregels gerelateerd aan de oppervlakte van gronden, bijvoorbeeld aan 

de oppervlakte van een bouwperceel. Indien dezelfde gronden meerdere keren in aanmerking 

worden genomen bij het verlenen van (verschillende) omgevingsvergunningen, zouden de 

bebouwingsmogelijkheden daardoor onbedoeld verruimd kunnen worden. De anti-dubbeltelregel 

voorkomt dit.  

 

Artikel 9 Algemene gebruiksregels 

Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis is 

toegestaan en wat in dit plan tot het strijdig gebruik wordt gerekend. Tevens zijn er regels ten 

aanzien van parkeren opgenomen waarbij ook verwezen wordt naar de ‘Nota Parkeernormen 

Schagen 2016’. 

 

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels  

Dit artikel bepaalt dat burgemeester en wethouders in afwijking van de regels in het bestemmings-

plan toch een omgevingsvergunning kunnen verlenen om flexibel te kunnen inspelen op 

afwijkingen en overschrijdingen van beperkte aard of omvang. 

 

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels 

Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden burgemeester en wethouders het plan kunnen 

wijzigen ten behoeve van de vestiging van één seksinrichting binnen een bestaand hoofdgebouw. 

 

Artikel 12 Overige regels 

In dit artikel wordt ingegaan op het mogelijk van kracht zijn van andere regelgeving op het moment 

van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan.  

5.2.4 Overgangs- en slotregels  

Artikel 13 Overgangsrecht  

Dit artikel bevat regels die als doel hebben de rechtstoestand tijdens de overgang naar een nieuw 

bestemmingsplan vast te leggen. Het gaat hierbij specifiek om de rechtstoestand van bouwwerken 

die op het tijdstip van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan zijn gebouwd of nog 

gebouwd kunnen worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen en die afwijken 
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van de regels van dit plan. Bij recht mogen deze bouwwerken niet worden vervangen, tenzij er 

sprake is geweest van calamiteiten. Vergroting is evenmin mogelijk, tenzij burgemeester en 

wethouders gemotiveerd afwijken van deze regel.  

Ook zijn overgangsregels opgenomen ten behoeve van het gebruik van de onbebouwde gronden 

en bouwwerken, voor zover dit gebruik op het tijdstip van rechtskracht verkrijgen van het 

bestemmingsplan afwijkt van dat plan. Voor zowel bouwwerken als gebruik van gronden en 

bouwwerken geldt voorts de uitzondering dat het overgangsrecht niet van toepassing is op een 

bouwwerk of gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan.  

 

Artikel 14 Slotregel  

De titelbepaling geeft de citeertitel van het plan aan: bestemmingsplan ‘Belkmerweg 65’ van de 

gemeente Schagen. 
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6 Handhaving en uitvoerbaarheid 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

De Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening schrijven voor dat inzicht dient te 

bestaan in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. De ontwikkeling van het onderhavige 

plan wordt gerealiseerd vanuit een private exploitatie. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de 

uitvoering en draagt het risico van de planontwikkeling. Ook neemt initiatiefnemer het beheer, de 

exploitatie en het onderhoud van Tulpenland inclusief voorzieningen voor zijn rekening.  

 

Voor de gemeente zijn aan de realisatie geen kosten en financiële risico’s verbonden, behoudens 

de kosten voor het begeleiden en in procedure brengen van dit bestemmingsplan en 

planontwikkelingskosten voor de exploitatieovereenkomst. De kosten voor de begeleiding en het 

doorlopen van de procedure van het bestemmingsplan vallen onder de legesverordening. De 

kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de daarbij behorende onderzoeken zijn 

voor rekening van de initiatiefnemer.  

 

Anterieure overeenkomst 

Het risico op planschade wordt door de gemeente verhaald op de initiatiefnemer. Dit wordt met de 

initiatiefnemer kortgesloten middels een anterieure overeenkomst.  

In de anterieure overeenkomst zullen onder andere de verplichtingen van initiatiefnemer met 

betrekking tot de te realiseren ruimtelijke ontwikkeling, de door de gemeente Schagen gemaakte 

kosten en eventuele planschadeverhaal ontstaan door onderhavig bestemmingsplan worden 

opgenomen. 
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7 Procedure 

7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de voorbereiding van 

een bestemmingsplan burgemeester en wethouders waar nodig overleg plegen met besturen van 

andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele 

andere diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het 

plan in het geding zijn. Van plan tot plan dient te worden beoordeeld met wie dit overleg dient 

plaats te vinden. In het kader van onderhavig plan is vooroverleg gevoerd met de gebruikelijke 

overlegpartners. Van de overlegpartners zijn, in het kader van voornoemd artikel 3.1.1 Bro, geen 

reacties binnengekomen. 

7.2 Zienswijzen 

Na beoordeling en verwerking van de overlegreacties is het ontwerpbestemmingsplan door het 

college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. Dit is het begin van de wettelijke 

bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze periode van terinzagelegging zijn geen zienswijzen op 

het ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. 

7.3 Vaststellingsfase 

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt binnen twee 

weken bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders plaatsen de kennisgeving van dit besluit 

tevens in de Staatscourant en voorts geschiedt deze langs elektronische weg. Gelijktijdig moet de 

kennisgeving langs elektronische weg aan de diensten en bestuursorganen worden 

verzonden en moet het besluit met de hierbij behorende stukken langs elektronische weg 

beschikbaar worden gesteld. 

Hierna gaat het vastgestelde bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage. 

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet tijdig 

zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende deze 

termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. Na de periode van terinzagelegging treedt het bestemmingsplan in werking, behalve 

wanneer tevens om een schorsing van inwerkingtreding wordt gevraagd (voorlopige 

voorziening). Als het bestemmingsplan in werking is getreden, kunnen er op basis daarvan 

omgevingsvergunningen worden verleend en kan tot planrealisatie worden overgegaan. 
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Bijlage I  

Kadastrale gegevens  
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Kadastrale gegevens 

 
Kadastrale percelen 
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Kadastrale percelen ingezoomd op bebouwde percelen 
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Bijlage II  

Bodemonderzoek  
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Bodemonderzoek 
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Fluwel heeft LBP|SIGHT een verkennend onderzoek bodem (NEN 5740) en 

asbest in bodem (NEN 5707) uitgevoerd. De onderzoekslocatie omvat een aantal percelen aan de 

Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug. De locatie is momenteel in gebruik als museumtuin en 

themapark.  

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de beoogde bestemmingsplanwijziging en 

bouwplannen. Eerder onderzoek en de ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot bodem hebben 

geleid tot aanvullende vragen. De onderzoeksopzet is daarom in overleg met het RUD tot stand 

gekomen. 

 

In de voorliggende samenvatting leest u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.  

 

Conclusies verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

Afgezien van enkele streefwaarden overschrijdingen in grond en grondwater is de onderzochte 

bodem nagenoeg schoon.  

 

Er zijn geen verwachte gebruiksbeperkingen. Het terrein kan zonder beperkingen gebruikt worden 

als museumtuin of vergelijkbare functies van dagrecreatie. Voor de uitbreiding van het bouwblok 

zijn er wat LBP|SIGHT betreft ook geen milieuhygiënische belemmeringen voor de voorgenomen 

nieuwbouw.  

 

Er zijn wat LBP|SIGHT betreft ook geen verdere onderzoeksinspanningen naar de chemische 

bodemkwaliteit nodig. Omdat het om diffuse bodemverontreinigingen gaat, met alleen lichte 

overschrijdingen is de onderzoek locatie volgens LBP|SIGHT voldoende onderzocht.  

 

Deellocatie A: Uitbreiding bouwblok 

Ter plaatse van deellocatie A overschrijden geen van de onderzochte parameters in de grond de 

achtergrondwaarden. In het grondwater zijn lichte overschrijdingen van barium en molybdeen 

aangetroffen. De gevonden gehalten hebben vermoedelijk een regionaal karakter.  

 

Deellocatie B: Functiewijziging agrarisch – dagrecreatie 

Ter plaatse van deellocatie B is plaatselijk in de bovengrond een lichte overschrijding van 

pesticiden (som drins) aangetroffen. In het grondwater zijn lichte overschrijdingen van de fenol-

index, barium en molybdeen aangetroffen. De gevonden gehalten barium en molybdeen hebben 

vermoedelijk een regionaal karakter. Voor de verhoogde fenol index is vooralsnog geen 

aanwijsbare bron bekend. De gehalten drins in de bovengrond overschrijden de maximale waarden 

voor functieklasse wonen in bollenteeltpercelen niet.  

 

Deellocatie D: Dempingen 

Ter plaatse van de slootdempingen (dammen) is in de bovengrond een verhoogd gehalte van lood 

gedetecteerd. Het gemeten gehalte overschrijdt de maximale waarden voor functieklasse wonen in 

de bodemkwaliteitszone “recente bebouwing en buitengebied klei” niet. 
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Conclusies verkennend onderzoek asbest in bodem NEN 5707 

 

Deellocatie C: Puinpaden  

Er is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetroffen op het maaiveld of in de bodem bij 

deellocatie C. In de bodem zijn zintuiglijk in de fractie > 20 mm geen asbestverdachte materialen 

waargenomen. Analytisch is in de fractie < 20 mm eveneens geen asbest aangetoond. 

 

Aanbevelingen 

Het terrein is voldoende onderzocht, er zijn tot dusver geen aanleidingen voor het verrichten van 

nadere onderzoeksinspanningen.  
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1 Inleiding 

In opdracht van Fluwel voerde LBP|SIGHT een gecombineerd verkennend bodem- en asbest in 

bodemonderzoek uit. Het onderzoek is uitgevoerd vanwege de beoogde uitbreidingsplannen en de 

daarbij horende bestemmingsplanwijzigingen. 

 

De onderzoekslocatie omvat terreindelen van het perceel aan de Belkmerweg 65 en van 

Belkmerweg 63a in Sint Maartensvlotbrug. Op het terrein van nr. 65 is momenteel het themapark 

gevestigd. Voor een uitbreiding van het park is een agrarisch perceel van nr. 63a aangekocht.  

 

Initiatiefnemer is voornemens om het themapark uit te breiden naar het perceel van nr. 63a en het 

terrein in gebruik te nemen als museumtuin. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. De 

toekomstige bestemming van het terrein is “dagrecreatie”, of recreatie met korte verblijfsduur.  

 

Daarnaast is initiatiefnemer voornemens om een informatiecentrum te bouwen op het noordelijk 

deel van het terrein van nr. 65.  

 

Het voorliggende verkennend onderzoek bodem en asbest in bodem dient ertoe om meer inzicht te 

verkrijgen in de bodemgesteldheid. Hiermee kan worden vastgesteld of er vanuit de 

bodemgesteldheid milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen 

bestemmingsplanwijzigingen en bouwplannen.  
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2 Vooronderzoek 

2.1 Samenvatting vooronderzoek 

In het kader van het vooronderzoek conform NEN 5725 is er verschillende bodemrelevante 

informatie geïnventariseerd. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan geconcludeerd 

worden dat er sprake is van meerdere potentieel bodembedreigende situaties die aandacht vragen 

in het onderhavige onderzoek. De visie van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is in het 

vooronderzoek en bij de vaststelling van de onderzoeksopzet meegenomen.  

 

Dempingen 

De watergang op het centrale deel van de onderzoekslocatie is omstreeks 2012 op twee plaatsen 

gedempt. De oorsprong van het gebruikte dempingsmateriaal is vooralsnog onbekend. Gelet op 

het bovenstaande zijn de dempingen verdacht op het voorkomen van bodemverontreinigingen.  

 

Asbest 

Ter plaatse van het puinverharde overpad op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie is de 

aanwezigheid van asbesthoudend materiaal niet uitgesloten. Het indicatieve asbestonderzoek is 

als onvoldoende beoordeeld. Het pad dient onderzocht te worden conform NEN 5707: ‘Bodem - 

Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond’.  

 

Fenolen 

Op het zuidelijke terreindeel is in het verleden vermoedelijk een sterke overschrijding van fenolen 

aangetoond in het grondwater. Nadere gegevens over dit onderzoeksresultaat ontbreken. 

Vermoedelijk houdt de gevonden overschrijding verband met in het verleden toegepaste 

gewasbeschermingsmiddelen.  

 

Brandstoftanks 

De aanwezigheid van brandstoftanks op de onderzoekslocatie kan op basis van de beschikbare 

historische informatie niet worden onderschreven. Het aangeleverde kaartmateriaal wijst uit dat de 

desbetreffende tanks zich niet op of nabij het toekomstige bouwblok, of het plangebied bevinden. 

Er worden daarom geen grensoverschrijdend verontreinigingen verwacht.  

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie beslaat meerdere percelen, gelegen aan de Belkmerweg 65 en 63a, 

kadastraal bij de gemeente Schagen bekend als sectie G, nummers 2949, 271, 2824, en 2816. In 

bijlage I zijn de relevante kadastrale kaarten en uittreksels opgenomen.  

2.3 Huidig gebruik onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als themapark. Het park met het thema de bloembol 

heeft meerdere attracties bestemd voor de dagrecreatie. Over het terrein zijn diverse 

museumtuinen ingericht. Voor zover bekend vinden er momenteel geen bodembedreigende 

activiteiten plaats op of nabij de onderzoekslocatie.  
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2.4 Bodemopbouw, regionale bodemkwaliteit en geohydrologie 

De bodemopbouw bestaat regionaal hoofdzakelijk uit grove zandgronden. De laag 0 tot 10 m- mv 

bestaat hoofdzakelijk uit zand, klei en veen. Het grondwater stroomt in oostelijke richting. De 

onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.  

 

De gemeente Schagen beschikt over een (regionale) bodemkwaliteitskaart. Indien noodzakelijk 

worden de uitkomsten van het onderzoek met de in deze kaart genoemde achtergrondgehalten 

vergeleken. Volgens de bodemkwaliteitskaart bevindt de onderzoekslocatie zich in de zone 

“recente bebouwing en buitengebied”. In deze zone komen regionaal verhoogde 

achtergrondgehalten van onder meer minerale olie, PAK, zink, molybdeen, lood, kwik en cadmium 

voor in de bovengrond (P95). Het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie behoort wat ons betreft 

tot bodemkwaliteitszone “Bollenteeltpercelen”. Hier komen regionaal verhoogde gehalten aan 

bestrijdingsmiddelen, PCB’s, minerale olie en kwik voor. Een uittreksel van de regionale 

bodemkwaliteitgegevens is weergeven in bijlage VIII.  

2.5 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is tussen 1915 en 1940 volgens topografische gegevens overwegend in 

agrarisch gebruik geweest (bos- en akkerbouw). Het huidige bouwblok (woonboerderij) is ten 

minste sinds 1915 bebouwd geweest. Het huidige pad op het noordelijk deel van de 

onderzoekslocatie is zover bekend altijd aanwezig geweest en mogelijk in het verleden verhard. 

Centraal op de onderzoekslocatie zijn tussen 1952 en 1988 enkele schuurtjes en/of kassen 

aanwezig geweest. Het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie is tot 1988 in agrarisch gebruik 

geweest. Tussen 1988 en 2008 zijn er op de plaats van de huidige kassen, enkele kassen 

gebouwd. Tussen 2011 en 2012 zijn deze kassen vermoedelijk gedeeltelijk gesloopt en vernieuwd. 

Sinds 2012 wordt het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie ontwikkeld als siertuin/museumtuin, 

met half-verharde paden en informatievoorziening (opstallen in zeecontainers). In tabel 2.1 is een 

volledig overzicht weergeven van het historisch gebruik van de onderzoekslocatie en de 

geraadpleegde bronnen. In bijlage VI zijn uittreksels weergeven van de gebruikte kaarten en 

luchtfoto’s.  

 

Momenteel is de onderzoekslocatie deels in agrarisch gebruik, deels in gebruik als 

siertuin/museumtuin (dagrecreatie), deels in gebruik als natuur (houtopstanden). De 

onderzoekslocatie is gedeeltelijk bebouwd met een woonboerderij, met bijhorende opstallen 

(deellocatie A) en enkele kassen (deellocatie B).  

 

Dempingen en stortingen  

Tussen 2011 en 2012 is de erf afscheidende watergang tussen nr. 65 en nr. 63a op twee plaatsen 

gedempt, vermoedelijk om een overweg te faciliteren. Bij de eigenaar is geen informatie bekend over 

de oorsprong van het dempingsmateriaal. Verder hebben er, zover bekend, geen dempingen of 

stortingen voorgedaan op de onderzoekslocatie. 
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Bestrijdingsmiddelen 

Het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie is tot ten minste 2011 hoofdzakelijk in gebruik geweest 

als tulpenveld. Dit deel van de onderzoekslocatie is derhalve verdacht op het voorkomen van 

verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bovengrond.  

 

Asbest 

Er zijn geen directe aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal 

(asbesthoudend puin of asbesthoudende bodem). Wel is er op het noordelijk deel van de 

onderzoekslocatie een halfverhard overpad (puinpad) aanwezig. Het oostelijke deel van het pad is 

sinds 1915 in gebruik geweest als erfpad en tussen 1940 en 1952 is het pad uitgebreid als overpad 

naar een nabij gelegen boerderij. Alle overige paden op het terrein zijn pas medio 2011 

gerealiseerd en hier is, zover bekend, geen puin toegepast.  

 

Brandstoftanks 

Zover bekend zijn er op de onderzoekslocatie geen boven- of ondergrondse brandstoftanks 

aanwezig geweest. Uit enkele schetsen (D.J. v.d. Plan, 1994) blijkt dat er ten noorden van de 

onderzoekslocatie, aan de andere kant van het verharde overpad in het verleden een 

bovengrondse gasolietank aanwezig is geweest. De exacte ligging van de tank kan niet uit de 

tekening worden opgemaakt, maar de voormalige tank bevindt zich hoogstwaarschijnlijk buiten de 

grenzen van het huidige plangebied. Uit dezelfde tekeningen blijkt dat er ten zuidoosten van de 

onderzoekslocatie, nabij de woonboerderij aan de Belkmerweg 63a, eveneens een brandstoftank 

aanwezig is geweest. In beide gevallen worden geen grensoverschrijdende verontreinigingen 

verwacht.  

 

       
Afbeelding 1a en 1b: Huidig gebruik onderzoekslocatie (L: cyclomedia 2016, R: Top10NL kaart) 
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Tabel 2.1 

Historisch gebruik van de onderzoekslocatie en geraadpleegde bronnen. 

Jaartal Bron Situatie/situatiewijziging 

1915 

Historisch 

topografische 

gegevens 

Overwegend agrarisch gebruik (bos- en akkerbouw), deels 

bebouwd met woonboerderij, pad aanwezig van 

woonboerderij afbuigend naar Belkmerweg. op het midden 

van het terrein is een sloot aanwezig (erfafscheiding). 

1930/1940 

Historisch 

topografische 

gegevens 

Onderzoekslocatie is niet wezenlijk veranderd. 

1952 

Historisch 

topografische 

gegevens 

Lichte wijziging van aanwezige bebouwing (gedeeltelijke 

sloop), en nieuwbouw van een opstal/schuurtje ten 

noordwesten van de woonboerderij. het aanwezige pad is 

doorgetrokken in een doorgaand pad naar de naastgelegen 

boerderij. 

1963/1975 

Historisch 

topografische 

gegevens 

Onderzoekslocatie is niet wezenlijk veranderd. 

1988 

Historisch 

topografische 

gegevens 

Tussen 1952 en 1988 zijn er op het midden van de 

onderzoekslocatie vermoedelijk enkele schuurtjes/kassen 

aanwezig geweest. 

2008 
Luchtfoto’s 

Cyclomedia 

Het aanwezige pad is gedeeltelijk verwijderd en vervangen 

door een rechtgetrokken pad. Op het zuidelijke deel van de 

onderzoekslocatie zijn tussen 1988 en 2008 enkele kassen 

gebouwd. 

2009/2010/2011 
Luchtfoto’s 

Cyclomedia 
Onderzoekslocatie is niet wezenlijk veranderd. 

2012 
Luchtfoto’s 

Cyclomedia 

Tussen 2011 en 2012 is een klein opstalletje/schuurtje op het 

midden van de onderzoekslocatie verwijderd. Op het zuidelijk 

deel van de onderzoekslocatie zijn de aanwezige kassen 

(gedeeltelijk) gesloopt/vernieuwd) en is een deel van de 

onderzoekslocatie in gebruik genomen als siertuin. Voor de 

bereikbaarheid van de kassen en de siertuin is de 

erfafscheidende sloot op twee plaatsen gedempt als overweg. 

2013 
Luchtfoto’s 

Cyclomedia 

Tussen 2012 en 2013 is de siertuin op het midden/zuidelijk 

deel van de onderzoekslocatie verder uitgebreid en 

ontwikkeld. 

2014/2015 
Luchtfoto’s 

Cyclomedia 

Tussen 2014 en 2015 is de siertuin verder uitgebreid met 

enkele containers in gebruik als informatiepaneel, deel 

uitmakend van de doorlopende route. 
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2.6 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

In 2011 is in het kader van transactie een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 

uitgevoerd ter plaatse van de Belkmerweg 65 (verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740, 

Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug, 11 oktober 2011, Bodem Belang B.V.). Bijlage VII bevat 

een uittreksel van de rapportage van dit onderzoek. 

 

In de bovengrond overschrijden de parameters kwik en PCB (som 7) (mengmonster 1) en lood en 

PCB (som 7) (mengmonster 2) de achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 

parameter PCB (som 7) de achtergrondwaarde. De parameters xylenen (som) en 1,2 dichloor-

ethenen (som) overschrijden in het grondwater de achtergrondwaarden. 

Van het puinpad zijn twee mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op het voorkomen van 

asbest. Asbest is na analyse niet aangetroffen. 

 

Omdat de individuele PCB`s de betreffende rapportagegrenzen niet overschrijden wordt ervan 

uitgegaan dat de parameter voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. De overschrijding 

van de concentraties xyleen (som) en 1,2-dichloorethenen (som) betreffen overschrijdingen van 

streefwaarden door de rekenwijze conform AS3000 en zijn geen daadwerkelijke (lichte) 

verontreinigingen. De aangetroffen verhogingen van kwik en lood zijn vermoedelijk te wijten aan de 

matige puinhoudendheid van de bovengrond op de locatie. 

 

Uit de bodemrapportage blijkt dat er in 1996 in het kader van een bouwvergunning verkennend 

bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Het betreffende bodemonderzoek is zoekgeraakt bij de 

RUD/ Milieudienst Kop van Noord Holland/ Gemeente Schagen. Onduidelijk is dus waar dit 

onderzoek exact heeft plaatsgevonden (enkel ter plaatse van bouwvlak of ook elders op het adres 

Belkmerweg 63a) en op welke parameters is geanalyseerd. 

 

Aangezien het onderzoek in het kader van een bouwvergunning is uitgevoerd wordt als uitgangs-

punt gehanteerd dat de bovengrond is geanalyseerd op de parameters behorende tot het NVN-A 

pakket zoals dat toen gold (zware metalen, EOX, PAK’s, minerale olie). Uit de samenvatting blijkt 

dat de boven- en ondergrond in 1996 vrij van verontreiniging waren. In het grondwater is destijds 

een sterk verhoogde fenolindex gemeten. 

2.7 Oordeel Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) oordeelt onvoldoende inzicht te hebben in 

de bodemgesteldheid ter plaatse van het plangebied aan de Belkmerweg 65 (correspondentie M. 

Riem, 19 mei 2017). Het RUD NHN eist een verkennend onderzoek asbest in bodem (conform 

NEN 5707) ter plaatse van het puinpad, en in verband met verjaring, een nieuw bodemonderzoek 

(conform NEN 5740) ter plaatse van het nieuwe bouwblok.  

 

Wat betreft de bestemmingswijziging ter plaatse van het plangebied aan de Belkmerweg 63a, 

oordeelt het RUD NHN dat er onvoldoende onderzoek is verricht naar brandstoftanks, 

slootdempingen, asbest in bodem en de aanwezigheid van een sterke verontreiniging in het 

grondwater met fenolen.  
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3 Onderzoeksopzet en -strategie 

In het kader van het gecombineerd verkennend asbest in bodem en nader bodemonderzoek zijn er 

een aantal deellocaties geïdentificeerd.  

- Deellocatie A: Uitbreiding bouwblok voormalige schuur (circa 800 m2). 

- Deellocatie B: Functiewijziging bestemmingsplan zuidelijk terreindeel (circa 8,4 ha). 

- Deellocatie C: Puinpad (circa 160 m; 1000 m2). 

- Deellocatie D: Dempingen (< 25 m2). 

 

Deellocatie A: Uitbreiding bouwblok voormalige schuur (circa 800 m2) 

Het uit te breiden bouwblok is op basis van het vooronderzoek niet verdacht beschouwd op het 

voorkomen van bodemverontreiniging, anders dan de lokale achtergrondgehalten. De deellocatie 

zal derhalve worden onderzocht conform NEN 5740, Verkennend bodemonderzoek voor 

onverdachte locaties (ONV).  

 

Deellocatie B: Functiewijziging agrarisch – dagrecreatie (circa 8,4 ha) 

Het zuidelijke deel van het plangebied is op basis van het vooronderzoek verdacht bevonden op 

het voorkomen van bodemverontreiniging. Gezien de aard (fenolen) en de verwachte herkomst 

(gewasbescherming) gaat het vermoedelijk om een homogeen verspreide verontreiniging in zowel 

grond als grondwater. De onderzoekslocatie zal derhalve worden onderzocht conform NEN 5740, 

Verkennend bodemonderzoek voor verdachte locaties met een homogeen verdeelde 

verontreiniging (VEP-HO). 

 

Deellocatie C: Puinpaden (circa 160m; 1000 m2) 

Ter plaatse van het puinverharde overpad is het gebruikte puin vooralsnog onvoldoende 

gedefinieerd. Het pad is verdacht op het voorkomen van asbesthoudend materiaal. Derhalve zal de 

deellocaties onderzocht worden conform NEN 5707, Bodem - Inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem en partijen grond.  

 
Deellocatie D: Dempingen (< 25 m2) 

De sloot/watergang op het midden van de onderzoekslocatie is op twee plaatsen gedempt. Het 

bodemmateriaal waaruit de dammen bestaan is vooralsnog ongedefinieerd. De deellocatie zal 

daarom worden onderzocht volgens NEN 5740, Verkennend bodemonderzoek voor kleinschalige 

verdachte locaties met een duidelijke verontreinigingskern (VED). 

 

Een overzicht van de onderzoekshypotheses en bijhorende opzet is te zien in tabel 3.1.  
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Tabel 3.1 

Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 

Deellocatie A: Uitbreiding voormalig bouwblok (ONV) 

 

Oppervlakte 

locatie 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 

Boring tot 0,5 

m 

Boring tot 

grondwater 

Boring met 
peilbuis 

 

Grond 

Grondwater 

Bovengrond Ondergrond 

800 m2 4 1 1 1 1 1 

Deellocatie B: Functiewijziging agrarisch – dagrecreatie (VED-HO) 

Oppervlakte 

locatie 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 

Boring tot 2,0 

m 
Boring met peilbuis 

Grond  

(verdachte laag) 
Grondwater 

1,1 ha 6 3 3 3 

Deellocatie D1 en D2: Dempingen (VED) 

 Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 

Oppervlakte 

locatie 

Boring tot 0,5 

m 
Boring met peilbuisa 

Grond 
Verontreinigingskern 

Grondwatera 

< 25 m2 (2x) 2 (2x) - 2 (2x) - 

a    in verband met de verwachte stoffen wordt het grondwater, in afwijking tot NEN 5740, niet onderzocht 

 

Tabel 3.2 

Onderzoeksopzet verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) 

Deellocatie C: Puinpaden (KL ONV) 

Oppervlakte locatie 
Gaten tot 0,5 m 

(bovengrond) 

Boringen tot ongeroerde 

ondergrond a 

Aantal te analyseren 

mengmonsters geroerde 

bodemlaag 

0,10 ha 6 2 1 
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4 Veldwerk 

4.1 Uitvoering veldwerk 

Zowel het veldwerk als de watermonstername is uitgevoerd door de heer R.B. Hager 

(geregistreerd voor o.a. de BRL 2001/2002/2018). De boorpunten zijn ingetekend op de tekening in 

bijlage II.  

 

In afwijking van de onderzoeksopzet zijn er bij deellocatie C maar 3 inspectiegaten gegraven. Dit 

omdat er bij het eerste inspectiegat werd geconstateerd dat de onderliggende laag (slakken) niet 

verdacht is op het voorkomen van asbestverdacht materiaal. Met twee hierop volgende gaten is 

vastgesteld dat de laag slakken over de gehele lengte van het pad aanwezig is.  

4.2 Waarnemingen 

De grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Afgezien van enkele sporen baksteen is de grond ter 

plaatse van het toekomstige bouwblok, het zuidelijk terreindeel en de dempingen zintuiglijk schoon. 

Ter plaatse van de puinpaden is de grond matig baksteen- en slakhoudend, en daarnaast 

plaatselijk zwak bassalt en asfalthoudend. Van de aanwezige verhardingslaag (tot ongeveer 0,18 

m –mv) bestaat de bovengrond volledig uit slakken. 

 

De opgenomen gegevens bij bemonstering van het grondwater zijn weergeven in tabel 4.1. De 

boorprofielen zijn opgenomen in bijlage III.  

 

Tabel 4.1 

Gegevens van de watermonstername 

Peilbuis 
Filterdiepte 

(m -mv) 

Grondwater-stand 

21-06-2017 

(m -mv) 

pH 

(-) 

EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

A1 1,20 - 2,20 0,76 6,6 520 0 

B1 1,20 - 2,20 0,62 6,6 1220 10,22 

B2 1,30 - 2,30 0,66 6,3 1520 0 

B3 1,30 - 2,30 0,75 6,9 1010 4,78 
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5 Laboratoriumonderzoek 

5.1 Samenstelling (meng)monsters 

Tabel 5.1. 

Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 

 

 

 

Grond(meng)monster 
Traject  

(cm –mv) 
Analysepakket Bijzonderheden 

deellocatie A: Uitbreiding bouwblok voormalige schuur 

A-BG-1 

A1 (0,00 – 0,50)  

A2 (0,00 – 0,40)  

A3 (0,00 – 0,50) 

A4 (0,00 – 0,50)  

A6 (0,00 – 0,45) 

standaardpakket + d.s. + o.s. sporen baksteen 

A-OG-1 

A1 (0,50 – 0,70) 

A1 (0,70 – 1,20)  

A5 (0,60 – 1,10) 

standaardpakket + d.s. + o.s. zintuigelijk schoon 

deellocatie B: Functiewijziging bestemmingsplan zuidelijk terreindeel 

B-MM1 

B2 (0,00 – 0,50)  

B3 (0,00 – 0,50)  

B6 (0,00 – 0,50)  

B7 (0,00 – 0,50) 

standaardpakket + d.s. + o.s. sporen baksteen 

B-MM2  

B1 (0,00 – 0,50)  

B4 (0,00 – 0,50)  

B5 (0,00 – 0,50)  

B9 (0,00 – 0,50) 

standaardpakket + d.s. + o.s. zintuigelijk schoon 

B-MM3  

B1 (0,70 – 1,20)  

B3 (0,90 – 1,40)  

B5 (0,70 – 1,00)  

B8 (0,70 – 1,20) 

standaardpakket + d.s. + o.s. zintuigelijk schoon 

deellocatie C: Puinpad 

C-M1 C6 (0,18 – 0,40) asbest kwalitatief 

matig baksteenhoudend 

matig slakhoudend 

zwak asfalthoudend 

zwak bassalt houdend 

deellocatie D: Dempingen 

D1  

D1-1 (0,50 – 1,00)  

D1-1 (1,00 – 1,20)  

D1-2 (0,00 – 0,50) 

standaardpakket + d.s. + o.s. zintuigelijk schoon 

D2  

D2-1 (0,07 – 0,50)  

D2-1 (0,80 – 1,20)  

D2-2 (0,07 – 0,30)  

D2-2 (0,80 – 1,00) 

standaardpakket + d.s. + o.s. zintuigelijk schoon 
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Tabel 5.2.  

Overzicht gegevens peilbuis, grondwater en de analysepakketten 

Peilbuis-nummer Situering peilbuis 
Filterstelling  

(m -mv) 
Analysepakket 

deellocatie A: Uitbreiding bouwblok voormalige schuur 

A1 
centraal op 

deellocatie 
1,20 - 2,20 standaardpakket 

deellocatie B: Functiewijziging bestemmingsplan zuidelijk terreindeel 

B1 
centraal op 

deellocatie 
1,20 - 2,20 

standaardpakket 

fenol-index 

B2 
centraal op 

deellocatie 
1,30 - 2,30 fenol-index 

B3 
centraal op 

deellocatie 
1,30 - 2,30 standaardpakket fenol-index 

5.2 Uitvoering analyses 

Alle monsters zijn aangeboden aan Eurofins Omegram B.V. Eurofins is erkend door de Raad voor 

Accreditatie en is AS3000 geaccrediteerd voor milieu hygiënisch onderzoek.  

 

Zoals te zien in Tabellen 5.1. en 5.2. zijn de grond- en grondwater(meng-)monsters geanalyseerd 

op de parameters: 

 

Standaardpakket grond 

Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. 

 

Standaardpakket grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 

aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 

 

Fenol-index 

Fenolindex meting volgens NEN 6670 geeft een onvolledig beeld van het totale pakket aan niet-

natuurlijke fenolen. 

 

Asbest kwantitatief 

Serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en 

actinoliet). 
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6 Resultaten 

6.1 Interpretatie resultaten 

Deellocatie A: Uitbreiding bouwblok voormalige schuur 

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat geen van de onderzochte parameters in de grond de 

achtergrondwaarden overschrijden.  

 

In het grondwater zijn wel lichte overschrijdingen van barium en molybdeen aangetroffen. De 

gevonden gehalten overschrijden de regionale achtergrondwaarden niet.  

 

Deellocatie B: Functiewijziging agrarisch – dagrecreatie  

Over het gehele perceel is plaatselijk een lichte overschrijding van cyclodiene pesticides (drins 

som) aangetroffen. De gemeten gehalten overschrijden de maximale waarden voor functieklasse 

wonen in bollenteeltpercelen niet. 

 

In het grondwater zijn lichte overschrijdingen van eveneens fenolen, barium en molybdeen 

aangetroffen. De gevonden gehalten barium en molybdeen zijn vermoedelijk te relateren aan 

regionaal verhoogde waarden. Er is namelijk geen aanwijsbare bron voor de aangetroffen 

verontreinigingen.  

 

Deellocatie C: Puinpaden 

Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de bodem zijn zintuiglijk 

in de fractie > 20 mm eveneens geen asbestverdachte materialen waargenomen. Analytisch is in 

de fractie < 20 mm eveneens geen asbest aangetoond. 

 
Deellocatie D: Dempingen 

Ter plaatse van de slootdempingen (dammen) is in de bovengrond een verhoogd gehalte van lood 

gedetecteerd. Het gemeten gehalte overschrijdt de maximale waarden voor functieklasse wonen in 

de bodemkwaliteitszone “recente bebouwing en buitengebied klei” niet.  

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage IV. De overschrijdingstabellen zijn opgenomen in 

bijlage V.  
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6.2 Resultaten grond 

Tabel 6.1  

Resultatentabel grond 

Analysemonster Monster-samenstelling > AW (+index) > T (+index) > I (+index) 

deellocatie A: Uitbreiding bouwblok voormalige schuur 

A-BG-1 mengmonster bovengrond - - - 

A-OG-1 mengmonster ondergrond - - - 

deellocatie B: Functiewijziging bestemmingsplan zuidelijk terreindeel 

B-MM1 mengmonster bovengrond drins-som - - 

B-MM2  mengmonster bovengrond drins-som - - 

B-MM3  mengmonster ondergrond - - - 

deellocatie D: Dempingen  

D1  
mengmonster 

overeenkomende lagen 
- - - 

D2  
mengmonster 

overeenkomende lagen 
lood - - 

> AW 

> T 

: > Achtergrondwaarde 

: > Tussenwaarde 

 

> I : > Interventiewaarde  

Index : (GSSD - AW) / (I - AW)  

 

Tabel 6.2 

Resultatentabel asbest in grond 

Grondmeng-

monster 
Traject (m -mv) 

Gehalte > detectielimiet 

en < 50 mg/kg d.s. 
Gehalte > 50 mg/kg d.s. 

Gehalte > 100 mg/kg d.s. 

(interventiewaarde) 

C-M1 C6 (0,18 – 0,40) - - - 
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6.3 Resultaten grondwater 

Tabel 6.3 

Resultatentabel grondwater 

Analysemonster Situering peilbuis Analysepakket > S (+index) > T (+index) > I (+index) 

deellocatie A: Uitbreiding bouwblok voormalige schuur 

A1 
centraal op 

deellocatie 
NEN pakket 

barium 

molybdeen 
- - 

deellocatie B: Functiewijziging bestemmingsplan zuidelijk terreindeel 

B1 
centraal op 

deellocatie 

NEN pakket 

Fenol-index 

barium 

fenol-indexa 

- 

 
- 

B2 
centraal op 

deellocatie 
Fenol-index fenol-indexa - - 

B3 
centraal op 

deellocatie 

NEN pakket 

Fenol-index 

molybdeen 

fenol-indexa 

- - 

a. De fenol-index wordt niet standaard getoetst volgens BoToVa. De waarden zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden zoals 

vastgesteld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. De streefwaarde voor de fenol-index in grondwater bedraagt 0,2 µg/l en 

de interventiewaarde 2.000 µg/l. De tussenwaarde is vastgesteld op 1000 µg/l.   

> S 

> T 

: > Achtergrondwaarde 

: > Tussenwaarde 

 

> I : > Interventiewaarde  

Index 

 

 

: (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

 

 

LBP|SIGHT BV 

  
ir. G. (Gerwin) Beukhof ing. J.B. (Jeannette) Levels-Vermeer 
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Bijlage I  

Kadastrale gegevens  
  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 068228ag

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 februari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=3021&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=3023&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2434&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2949&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2948&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2947&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2950&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2959&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2952&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=268&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=3026&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2880&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2889&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2951&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=3024&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=3025&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2894&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2960&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=269&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2823&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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0 m 125 m 625 m
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 068228ag

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 februari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2633&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2949&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2638&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2947&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2636&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2950&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2959&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2952&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2791&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2641&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2635&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2634&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2639&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2637&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=3026&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2889&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2642&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2640&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2855&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=3025&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=1807&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=1887&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2960&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=1961&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2792&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2825&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=1824&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2667&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2183&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2823&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2793&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2666&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=271&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 februari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2949&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2950&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2959&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2952&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2960&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2823&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 068228ag

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ZIJPE G 2950
BELKMERWG , ST MAARTENSVLOTBR
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 068228ag

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 februari 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2960&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZPE00&sectie=G&perceelnummer=2823&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 068228ag

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object ZIJPE G 2960
BELKMERWG , ST MAARTENSVLOTBR
CC-BY Kadaster.
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Bijlage II  

Locatieschets en boorplan  
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Overzichtskaart

N

- boorpunt
- boorpunt met peilbuis

Legenda

- perceelsgrens
- onderzoekslocatie

Project:

Project nummer:

Opdrachtgever:

Kamerik
Nijverheidsweg 7, 3471 GZ
Tel: 0348-402103
Fax: 0348-402703

Galileistraat 69, 1704 SE
Tel: 072-5729457
Fax: 072-5721744

Heerhugowaard
Oevers 16, 8331 VC
Tel: 0521-521924
Fax: 0521-521928

Steenwijk

Bestandsnaam:Getekend:

Schaal: Formaat:

Datum :

(gem. Woerden)

LBP Sight

Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug

27426, J.T.

1:10000 10 20 30 40 m

27426tek.dwgB.V./BKr

29-06-2017

BOORPUNTENKAART

A3

- inspectiegat

A - nieuw bouwblok

B - functiewijziging

C - toegangspad

D - dammen (D1 en D2)
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Bijlage III  

Boorprofielen  

  



Project: 27426Projectnaam: Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
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Project: 27426Projectnaam: Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
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Project: 27426Projectnaam: Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
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Project: 27426Projectnaam: Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: d1-1
0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin

50

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruingrijs

100

Zand, zeer fijn, matig slibhoudend, 
donkergrijs

120

Zand, zeer fijn, grijs

200

Boring: d1-2
0

50

100

150

200

1

4

5

gras0

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin

70

Zand, zeer fijn, beige80

Zand, zeer fijn, grijs

200

Boring: d2-1
0

50

100

150

200

2

3

4

5

0

Volledig schelpen7

Zand, zeer fijn, zwak humeus, lichtbruin

50

Zand, zeer fijn, sterk humeus, donkerbruin

120

Zand, zeer fijn, grijs

200

Boring: d2-2
0

50

100

150

200

2

3

4

5

6

0

Volledig schelpen7

Zand, zeer fijn, zwak humeus, lichtbruin

30

Zand, zeer fijn, sterk humeus, donkerbruin

100

Zand, zeer fijn, grijs

200



 

 R068228ag.00003.gb | versie 01_001| 11 juli 2017 22 

 

Bijlage IV  

Analysecertificaten  
  



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw J. Schenk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Ons kenmerk : Project 675479
Validatieref. : 675479_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RAEX-VPRF-ZUCR-IHKL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 23 juni 2017

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 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5440807
Uw referentie : C-M1 c6 (18-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2017

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 22-06-2017

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12290 g
Droge massa aangeleverde monster : 12081 g
Percentage droogrest : 98,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 8755,4 74,7 51,7 0,59 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 280,4 2,4 31,9 11,38 0 0,0
1-2 mm 426,4 3,6 110,4 25,89 0 0,0
2-4 mm 655,4 5,6 655,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 1045,4 8,9 1045,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 547,9 4,7 547,9 100,00 0 0,0
>20 mm 6,5 0,1 6,5 100,00 0 0,0
Totaal 11717,4 100,0 2449,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 0,7 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 675479
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RAEX-VPRF-ZUCR-IHKL Ref.: 675479_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 : 675479
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RAEX-VPRF-ZUCR-IHKL Ref.: 675479_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.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 675479
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RAEX-VPRF-ZUCR-IHKL Ref.: 675479_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw J. Schenk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Ons kenmerk : Project 675478
Validatieref. : 675478_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VJXK-OGEV-XKEA-SHLV
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 19 juni 2017

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 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 92,2 84,8 84,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,4 < 0,2 < 0,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,4 4,1 4,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 < 20

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 0,35 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 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 675478
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5440800 = A-BG1 a1 (0-50) a2 (0-40) a3 (0-50) a4 (0-50) a6 (0-45)
5440801 = A-OG1 a1 (50-70) a1 (70-120) a5 (60-110)
5440804 = B-MM3 b1 (70-120) b3 (90-140) b5 (70-100) b8 (70-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017
Ontvangstdatum opdracht : 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017
Startdatum : 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017
Monstercode : 5440800 5440801 5440804
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VJXK-OGEV-XKEA-SHLV Ref.: 675478_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,6 83,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,5 4,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,2 3,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 14
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,06 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 15 63
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 22 23

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 58

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,13
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,09
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,53

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 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 675478
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5440805 = D1 d1-1 (50-100) d1-1 (100-120) d1-2 (0-50)
5440806 = D2 d2-1 (7-50) d2-1 (80-120) d2-2 (7-30) d2-2 (80-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2017 08/06/2017
Ontvangstdatum opdracht : 12/06/2017 12/06/2017
Startdatum : 12/06/2017 12/06/2017
Monstercode : 5440805 5440806
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VJXK-OGEV-XKEA-SHLV Ref.: 675478_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,6 89,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0 1,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 4,3 3,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,05 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 14 15
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 675478
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5440802 = B-MM1 b2 (0-50) b3 (0-50) b6 (0-50) b7 (0-50)
5440803 = B-MM2 b1 (0-50) b4 (0-50) b5 (0-50) b9 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2017 08/06/2017
Ontvangstdatum opdracht : 12/06/2017 12/06/2017
Startdatum : 12/06/2017 12/06/2017
Monstercode : 5440802 5440803
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VJXK-OGEV-XKEA-SHLV Ref.: 675478_certificaat_v1



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 0,014 0,011
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 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 hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen 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

som DDD mg/kg ds 0,001 0,001
som DDE mg/kg ds 0,001 0,001
som DDT mg/kg ds 0,001 0,001

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,015 0,012
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,030 0,027
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,028 0,025

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 675478
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5440802 = B-MM1 b2 (0-50) b3 (0-50) b6 (0-50) b7 (0-50)
5440803 = B-MM2 b1 (0-50) b4 (0-50) b5 (0-50) b9 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/06/2017 08/06/2017
Ontvangstdatum opdracht : 12/06/2017 12/06/2017
Startdatum : 12/06/2017 12/06/2017
Monstercode : 5440802 5440803
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VJXK-OGEV-XKEA-SHLV Ref.: 675478_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 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 675478
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJXK-OGEV-XKEA-SHLV Ref.: 675478_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5440806
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Uw referentie : D2 d2-1 (7-50) d2-1 (80-120) d2-2 (7-30) d2-2 (80-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 28 %
3) fractie C29 - C35 63 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 58 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

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: VJXK-OGEV-XKEA-SHLV Ref.: 675478_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.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 675478
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJXK-OGEV-XKEA-SHLV Ref.: 675478_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. mevrouw J. Schenk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Ons kenmerk : Project 678768
Validatieref. : 678768_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RJCI-VVIA-DXBV-MIPA
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 28 juni 2017

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 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 110
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 15
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 26

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 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 678768
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5448618 = a1 (120-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2017
Ontvangstdatum opdracht : 22/06/2017
Startdatum : 22/06/2017
Monstercode : 5448618
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RJCI-VVIA-DXBV-MIPA Ref.: 678768_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 55 24
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 15
S nikkel (Ni) µg/l < 3 < 3
S zink (Zn) µg/l 11 13

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Fenolen en cresolen:
Q fenol-index µg/l 27,0 11,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 678768
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5448619 = b1 (120-220)
5448621 = b3 (130-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2017 21/06/2017
Ontvangstdatum opdracht : 22/06/2017 22/06/2017
Startdatum : 22/06/2017 22/06/2017
Monstercode : 5448619 5448621
Matrix : 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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RJCI-VVIA-DXBV-MIPA Ref.: 678768_certificaat_v1



Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 678768
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5448619 = b1 (120-220)
5448621 = b3 (130-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2017 21/06/2017
Ontvangstdatum opdracht : 22/06/2017 22/06/2017
Startdatum : 22/06/2017 22/06/2017
Monstercode : 5448619 5448621
Matrix : 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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RJCI-VVIA-DXBV-MIPA Ref.: 678768_certificaat_v1



Organische parameters - aromatisch
Fenolen en cresolen:
Q fenol-index µg/l 10,0

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 678768
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
5448620 = b2 (130-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/06/2017
Ontvangstdatum opdracht : 22/06/2017
Startdatum : 22/06/2017
Monstercode : 5448620
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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RJCI-VVIA-DXBV-MIPA Ref.: 678768_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 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 678768
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RJCI-VVIA-DXBV-MIPA Ref.: 678768_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.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform 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

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.

Fenol-index : Eigen methode; gebaseerd op NEN-EN-ISO 14402

Analysemethoden in Grondwater

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.

Fenol-index : Eigen methode; gebaseerd op NEN-EN-ISO 14402

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 678768
Project omschrijving : 27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RJCI-VVIA-DXBV-MIPA Ref.: 678768_certificaat_v1
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Bijlage V  

Overschrijdingstabellen  
  



Project

Certificaten

Toetsing

Toetsversie

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

1.4 10

3.4 25

92.2 92.2 @

< 20 < 46 @

< 0.2 < 0.24 - 0.6 13

< 3 < 6.4 - 15 190

< 5 < 6.9 - 40 190

< 0.05 < 0.05 - 0.15 36

< 10 < 11 - 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

< 4 < 7 - 35 100

< 20 < 31 - 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.35 < 0.35 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

0.2 10

4.1 25

84.8 84.8 @

< 20 < 43 @

< 0.2 < 0.23 - 0.6 13

< 3 < 6.0 - 15 190

< 5 < 6.8 - 40 190

< 0.05 < 0.05 - 0.15 36

< 10 < 11 - 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

< 4 < 7 - 35 100

< 20 < 30 - 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.35 < 0.35 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

Toetsdatum: 19 juni 2017 14:48

2595

20.75

0.51

T

6.8

102.5

27426-Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug

675478

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa 3.0.0

5440800

A-BG1 a1 (0-50) a2 (0-40) a3 (0-50) a4 (0-50) a6 (0-45)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds

mg/kg ds

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

430

Analyse

Lutum/Humus

Organische stof

Lutum

Droogrest

droge stof

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

T

6.8

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

mg/kg ds

mg/kg ds

5440801

A-OG1 a1 (50-70) a1 (70-120) a5 (60-110)

430

2595

20.75

0.51

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

115

18.075

290

95.75

67.5

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

Organische stof

Lutum

Droogrest

droge stof
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Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

2.0 10

4.3 25

88.6 88.6 @

< 20 < 42 @

< 0.2 < 0.23 - 0.6 13

< 3 < 5.9 - 15 190

< 5 < 6.7 - 40 190

0.05 0.07 - 0.15 36

14 21 - 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

< 4 < 7 - 35 100

< 20 < 30 - 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.35 < 0.35 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

< 0.001 < 0.0035 - 0.0007 4

< 0.001 < 0.0035 - 0.0009 4

< 0.001 < 0.0035 - 0.001 17

< 0.001 < 0.0035 - 0.002 1.6

< 0.001 < 0.0035 - 0.003 1.2

< 0.001 < 0.0035 @

< 0.001 < 0.0035 - 0.0085 2

< 0.002 < 0.0070 @

< 0.001 < 0.0035 - 0.003

0.001 < 0.0070 - 0.02 34

0.001 < 0.0070 - 0.1 2.3

0.001 < 0.0070 - 0.2 1.7

0.015 0.077 5.1 AW 0.015 4

0.001 < 0.0070 - 0.002 4

0.001 < 0.0070 - 0.002 4

0.028 0.14 - 0.4

1.00425

17.01

1.2

0.95

2.0075

2.001

2.001

T

6.8

som OCBs (landbodem) mg/kg ds

endosulfansulfaat

hexachloorbutadieen

Sommaties

som DDD

som DDE

som DDT

som drins (3)

som c/t heptachloorepoxide

som chloordaan

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

som PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

heptachloor

alfa-endosulfan

alfa - HCH

beta - HCH

gamma - HCH (lindaan)

delta - HCH

hexachloorbenzeen

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

0.51

2.00035

2.00045

8.5005

0.801

0.6015

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

290

95.75

67.5

430

2595

20.75

Lutum

Droogrest

droge stof

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

102.5

115

18.075

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

Organische stof

5440802

B-MM1 b2 (0-50) b3 (0-50) b6 (0-50) b7 (0-50)

Eenheid

% (m/m ds)
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Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

1.3 10

3.7 25

89.5 89.5 @

< 20 < 45 @

< 0.2 < 0.23 - 0.6 13

< 3 < 6.2 - 15 190

< 5 < 6.8 - 40 190

0.06 0.08 - 0.15 36

15 23 - 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

< 4 < 7 - 35 100

< 20 < 31 - 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.35 < 0.35 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

< 0.001 < 0.0035 - 0.0007 4

< 0.001 < 0.0035 - 0.0009 4

< 0.001 < 0.0035 - 0.001 17

< 0.001 < 0.0035 - 0.002 1.6

< 0.001 < 0.0035 - 0.003 1.2

< 0.001 < 0.0035 @

< 0.001 < 0.0035 - 0.0085 2

< 0.002 < 0.0070 @

< 0.001 < 0.0035 - 0.003

0.001 < 0.0070 - 0.02 34

0.001 < 0.0070 - 0.1 2.3

0.001 < 0.0070 - 0.2 1.7

0.012 0.062 4.1 AW 0.015 4

0.001 < 0.0070 - 0.002 4

0.001 < 0.0070 - 0.002 4

0.025 0.12 - 0.4

67.5

430

2595

20.75

0.51

2.00035

2.00045

8.5005

0.801

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

17.01

1.2

0.95

2.0075

2.001

2.001

som DDD

som DDE

som DDT

som drins (3)

som c/t heptachloorepoxide

som chloordaan

som OCBs (landbodem)

alfa-endosulfan

alfa - HCH

beta - HCH

gamma - HCH (lindaan)

delta - HCH

hexachloorbenzeen

endosulfansulfaat

hexachloorbutadieen

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

0.6015

1.00425

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

Organochloorbestrijdingsmiddelen

heptachloor

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

6.8

102.5

115

18.075

290

95.75

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

Organische stof

Lutum

Droogrest

droge stof

5440803

B-MM2 b1 (0-50) b4 (0-50) b5 (0-50) b9 (0-50)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

T
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Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

0.2 10

4.7 25

84.1 84.1 @

< 20 < 41 @

< 0.2 < 0.23 - 0.6 13

< 3 < 5.7 - 15 190

< 5 < 6.6 - 40 190

< 0.05 < 0.05 - 0.15 36

< 10 < 10 - 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

< 4 < 7 - 35 100

< 20 < 29 - 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.35 < 0.35 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

2595

20.75

0.51

5440804

B-MM3 b1 (70-120) b3 (90-140) b5 (70-100) b8 (70-120)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds

mg/kg ds

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

430

Analyse

Lutum/Humus

Organische stof

Lutum

Droogrest

droge stof

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

T

6.8

Monsterreferentie

Monsteromschrijving
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Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

1.5 10

1.2 25

82.6 82.6 @

< 20 < 54 @

< 0.2 < 0.24 - 0.6 13

< 3 < 7.4 - 15 190

< 5 < 7.2 - 40 190

0.06 0.09 - 0.15 36

15 24 - 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

< 4 < 8 - 35 100

22 52 - 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.35 < 0.35 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

4.1 10

3.0 25

83.5 83.5 @

< 20 < 48 @

< 0.2 < 0.22 - 0.6 13

< 3 < 6.7 - 15 190

14 26 - 40 190

0.06 0.08 - 0.15 36

63 94 1.9 AW 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

< 4 < 8 - 35 100

23 49 - 140 720

58 140 - 190 5000

0.53 0.53 - 1.5 40

0.005 < 0.012 - 0.02 1

Legenda

@

x AW

-

67.5

430

2595

20.75

0.51

T

6.8

Geen toetsoordeel mogelijk

x maal Achtergrondwaarde

<= Achtergrondwaarde

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

som PCBs (7)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

6.8

102.5

115

18.075

290

95.75

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

Organische stof

Lutum

Droogrest

droge stof

mg/kg ds

5440806

D2 d2-1 (7-50) d2-1 (80-120) d2-2 (7-30) d2-2 (80-100)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

0.51

T

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

290

95.75

67.5

430

2595

20.75

Lutum

Droogrest

droge stof

Metalen ICP-AES

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) FIAS/Fims

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

102.5

115

18.075

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

Organische stof

5440805

D1 d1-1 (50-100) d1-1 (100-120) d1-2 (0-50)

Eenheid

% (m/m ds)
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Toetsdatum: 29 juni 2017 11:15BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

678768Certificaten

27426-Belkmerweg 65 te Sint MaartensvlotbrugProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

a1 (120-220)Monsteromschrijving

5448618Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.2 S110µg/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)

300152.553.0 S15µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-26µg/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

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

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

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

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 5448618:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

b1 (120-220)Monsteromschrijving

5448619Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.1 S55µg/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)

800432.565-11µg/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

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

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

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

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 5448619:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

b3 (130-230)Monsteromschrijving

5448621Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-24µg/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)

300152.553.0 S15µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-13µg/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

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

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

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen
(vinylchloride)

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

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 5448621:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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Bijlage VI  

Historisch kaartmateriaal  
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Bijlage VI:  Historisch kaartmateriaal 

   
Historisch gebruik onderzoekslocatie (L: luchtfoto 2008, R: luchtfoto 2011) 

 

   
Historisch gebruik onderzoekslocatie (L: luchtfoto 2012, R: luchtfoto 2013) 
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Historisch gebruik onderzoekslocatie (L: historische topografie 1915, R: 1930) 

   
Historisch gebruik onderzoekslocatie (L: historische topografie 1940, R: 1952) 

   
Historisch gebruik onderzoekslocatie (L: historische topografie 1963, R: 1975) 
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Historisch gebruik onderzoekslocatie (historische topografie 1988)  
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Bijlage VII  

Voorgaand onderzoek  
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Voorwoord  

Bodem Belang B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieu-geotechnischonderzoek en is gevestigd in Winkel.
Daarnaast zijn wij actief op het gebied van aardwarmte, sonderingen, bliksem en beveiligingsinstallaties. 

Wanneer Bodem Belang B.V. vanaf het begin bij uw bodem als partner betrokken is garanderen wij een
duurzaam resultaat op het gebied van milieu, duurzame energie, funderingen en veiligheid. 

www.bodembelang.nl
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1.  Inleiding en doel

In opdracht van Fluwel heeft Bodem Belang BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN
5740 op de locatie Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug.

De aanleiding van het bodemonderzoek is de aankoop/verkoop van het perceel.

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

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

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

1.1  Indeling van de rapportage

De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken.

Hoofdstuk 2:
Beschrijft het uitgevoerde vooronderzoek.

Hoofdstuk 3:
Hierin worden de veldwerkzaamheden besproken.

Hoofdstuk 4:
Behandelt de resultaten van de analyse.

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

www.bodembelang.nl
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2 Vooronderzoek.

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725.

2.1 Ligging onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug en is kadastraal bekend
onder de gemeente Zijpe, sectie G, nummer 2897.
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 108.352 en Y = 533.155.
De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1.
Het oppervlak van het perceel is 20180 m².
Het onderzoeksgebied is circa: 4999 m².

2.2 Gebruik onderzoekslocatie

In het verleden was deze locatie in gebruik als melkveehouderij. Deze is 20 jaar geleden uit bedrijf genomen.
Het pand op de onderzoekslocatie is al geruime tijd in gebruik voor bewoning. Naast de woning bestaat de
locatie verder uit een tuin en een bos aan de voorzijde van het perceel, gelegen aan de Belkmerweg. Het bos
is een onverdachte locatie en is daarom niet meegenomen in het onderzoek.

www.bodembelang.nl
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2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek

In mei 2005 is door Marees&Kistemaker BV een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, rapportnummer
217504. De grond was licht verontreinigd met lood en zink. In het grondwater was geen verontreiniging
aangetroffen. Voor nader onderzoek was geen aanleiding. In het historisch bodembestand staat een
ondergrondse tank aangegeven. De voormalige eigenaar heeft op de locatie sinds 1933 gewoond en is niet
op de hoogte van een ondergrondse (brandstof) tank. De locatie is ook bij de milieudienst kop van
Noord-Holland niet bekend.

2.4 Onderzoekshypothese

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

tabel 3–Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdacht locatie als
functie van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie.

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

boring(en) met peilbuis

0,40 - 0,50 11 3 1

Er zijn geen additionele boringen of peilbuizen geplaatst

www.bodembelang.nl
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3 Beschrijving veldwerk

3.1 Uitvoering

Op 9 juni heeft werknemer J. van Trigt (geregistreerd veldwerker) van Bodem Belang BV het verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd conform tabel 3 van NEN 5740.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002, 2018.
Bodem Belang is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland Certification BV onder certificaatnr.
EC-SIK-20271 (VKB protocol 2001, 2002, 2003, & 2018). Dit certificaat is geldig t/m 7 mei 2012.

3.2 Waarnemingen bij uitvoering

3.2.1 Bodemopbouw

Voor alle boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor.
De bovengrond tot 1 meter min maaiveld (m-mv) bestaat uit overwegend zwak siltig, zeer tot matig fijn zand,
bruingrijs van kleur.
Vanaf 1,0 m-mv bestaat de samenstelling uit matig fijn, donkergrijs zand.
De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 5.

3.2.2 Grondwater

De grondwaterstand is aangetroffen op 1,3 m-mv. De boring voor de peilbuis is 1,5 meter dieper doorgezet
naar 2,8 m-mv.
Terplaatse van het filter is een filterkous toegepast

Tabel 1 Peilbuis en grondwatergegevens

Peilbuis Filterstelling in cm-mv Grondwaterstand in cm-mv pH EC in uS/cm Meetdatum
1 180-280 130 7,3 1254 09-06-2010

De pH en EC (elektrisch geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten.

De zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen in deze omgeving.

www.bodembelang.nl
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3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond puin en zwak wortelhoudend materiaal geconstateerd.
De ondergrond is over het algemeen zintuiglijk schoon. Zintuiglijk is de locatie onderzocht op een mogelijke
ondergrondse tank. Rondom de boerderij zijn steken en boringen gezet en is er op de gevel gelet op
mogelijke voormalige ontluchting. nabij de voordeur is wel een gemetselde tank in de grond gevonden. Dit
was vermoedelijk de septictank. Het is niet waarschijnlijk dat dit een brandstoftank is geweest.

3.2.4 Asbest

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen geconstateerd. Vanwege de aanwezigheid van een
puinpad op het perceel, zijn er vier sleuven gegraven voor indicatief asbestonderzoek. Er zijn totaal twee

een mengmonster bestaande uit materiaal afkomstig uit sleuf drie en vier. De mengmonster zijn
geanalyseerd op asbesthoudendheid.

3.2.5 Afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn (BRL)

De werkzaamheden zijn geheel conform het protocol 2001, 2002 en 2018 uitgevoerd.

www.bodembelang.nl
5/18



Bodem Belang BV
Zandloper 17

1731 LM Winkel
Tel: 0224 531 274

Fax: 0224 531 915
info@bodembelang.nl

 SONDERINGEN  MILIEUONDERZOEK  SANERINGEN  DUURZAME  ENERGIE  AARDWARMTE  AARDINGEN  BLIKSEMBEVEILIGING

3.3 Analysestrategie

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

tabel 2 Overzicht monsterselectie en analyses grondmengmonsters

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

Gehele
locatie

MM1
bovengrond

04A (0-50)05A
(0-20)06A
(0-30)09A
(0-25)10A
(0-50)11A (0-25)

Zeer tot matig
fijn, zwak
siltig,
lichtbruin tot
donkerbruin
zand

Sporen van puin
en resten van
planten

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

Gehele
locatie

MM2
bovengrond

01A (0-30)02A
(0-50)07A
(0-50)08A
(0-50)12A
(0-25)15A (0-25)

Zeer fijn,
zwak siltig,
donkerbruin
zand

Sporen van puin
en resten van
planten

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

Gehele
locatie

MM3
ondergrond

01D
(130-180)01E
(180-230)02C
(100-150)03C
(100-150)04C
(100-150)04D
(150-200)

Matig fijn,
zwak siltig,
donkergrijs
zand

Sporen van
schelpen

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

Gehele
locatie

MM4
bovengrond

Actuele
contactzone 0-50
cm-mv

Puinpad
Geen
bijzonderheden

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

Gehele
locatie

MM5
ondergrond

Actuele
contactzone 0-50
cm-mv

Puinpad
Geen
bijzonderheden

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

tabel 3 Overzicht peilbuizen en analyses grondwatermonsters

Deellocatie Peilbuis
Filter in
cm-mv

Waarneming Analyse

Gehele locatie 1 180-280 Geen bijzonderheden NEN-5740-grondwater

Alle monsters zijn voorbehandeld volgens AS3000.
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4 Chemische analyses

4.1 Analyseresultaten

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

4.2 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden (AW2000) uit de 'Regeling bodemkwaliteit'
(Nederlandse Staatscourant, nummer 247, 20 december 2007) en de herziene interventiewaarde voor grond
en de streef- en interventiewaarden voor grondwater uit de 'Circulaire bodemsanering 2009' (Nederlandse
Staatscourant, nummer 67, 7 april 2009). De tussenwaarde voor grond is het gemiddelde van de
achtergrondwaarde (AW2000) en de bovenstaande interventiewaarde.

4.3 Interpretatie analyseresultaten

4.3.1 Analyseresultaten grond en grondwater

Mengmonster 1 (bovengrond)
In mengmonster 1 van de bovengrond wordt de achtergrondwaarde overschreden door de parameters kwik
en PCB (som 7).

Mengmonster 2 (bovengrond)
De parameters lood en PCB (som 7) overschrijden de achtergrondwaarde in het tweede mengmonster van
de bovengrond.
Mengmonster 3 (ondergrond)
In de ondergrond overschrijdt de parameter PCB (som 7) de achtergrondwaarde.

Asbestmonsters
In geen van beide mengmonster is asbest aangetroffen.
Grondwatermonsters
In het grondwatermonster wordt voor de parameters xylenen (som) en  1,2-dichloorethenen (som) de
streefwaarde overschreden.

www.bodembelang.nl
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5 Conclusies en aanbevelingen

In de bovengrond overschrijden de parameters kwik en PCB (som 7) (mengmonster 1) en lood en PCB (som
7) (mengmonster 2) de betreffende achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de parameter PCB
(som 7) de achtergrondwaarde. De parameters xylenen (som) en 1,2 dichloorethenen (som) overschrijden in
het grondwater de betreffende achtergrondwaarden.
Van het puinpad zijn twee mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op asbesthoudendheid. deze is na
analyse niet aangetroffen.

Omdat de individuele PCB`s de betreffende rapportagegrenzen niet overschrijden mag er van uit worden
gegaan dat de parameter voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. De overschrijding van de
concentraties xyleen (som) en 1,2-dichloorethenen (som) betreffen overschrijdingen van streefwaarden door
de rekenwijze conform AS3000 en zijn geen daadwerkelijke (lichte) verontreinigingen.

De aangetroffen verhogingen van kwik en lood zijn vermoedelijk te wijten aan de matige puinhoudendheid
van de bovengrond op de locatie.

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

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

Er is vanuit milieuhygienisch oogpunt geen bezwaar voor de aan- of verkoop van het perceel.

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

www.bodembelang.nl
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1.1 Topografische situatie

                                                                                                                                                                            

                              
Locatie: Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug

Rapport nr.: 05 1001474

Opdrachtgever: Fluwel
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1.2 Luchtfoto onderzoekslocatie

                                                                                                                                                                            

                              
Locatie: Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
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1.3 Foto's locatie

                                                                                                                                                     

Foto 01 (locatie oude septictank)
                                                                                                                                       

Foto 02 (Oostgevel boerderij)
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Foto 03 (Zuidgevel boerderij)
                                                                                                                                       

Foto 04 (Westgevel boerderij)
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Foto 05 (waterput)
                                                                                                                                       

Foto 06 (waterput)
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Foto 07 (tuin)
                                                                                                                                       

Foto 08 (Noordgevel boerderij)
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Foto 09 (Oostgevel boerderij)
                                                                                                                                       

Foto 10 (locatie septictank)
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Foto 11 (boring langs septictank)
                                                                                                                                       

Foto 12 (kabels en leidingen)
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Locatie

www.bodembelang.nl
18/18



= Boring tot 2,0 m-mv

LegendaLocatie:                Belkmerweg 65

Te:                         Sint Maartensvlotbrug

Projectnummer:   051001474

Opdrachtgever:    Fuwel

Schaal: 1:1250

= Peilbuis

X = Boring tot 0,5 m-mv

= Asbest sleuven



Bijlage 2 - Analysecertificaten



T.a.v. Robin Pronk
Zandloper 17
1731LM  WINKEL

Datum: 17-06-2010

Bodembelang

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-06-2010

051001474

Belkmerweg 65

051001474

2010088548

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Belkmerweg 65

2010088548

1 2 3

Jeffrey van Trigt 1/2

051001474

051001474

Analysecertificaat

17-06-2010/17:37

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-06-2010 A,B,C

09-06-2010

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 81.195.894.8% (m/m)

S Organische stof <0.51.91.8% (m/m) ds

S Gloeirest 99.698.198.2% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) <1.0<1.0<1.0% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) <1521<15mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.17<0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.0<4.0<4.0mg/kg ds

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

S Kwik (Hg) <0.0500.0840.75mg/kg ds

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

S Nikkel (Ni) <3.0<3.0<3.0mg/kg ds

S Lood (Pb) <134229mg/kg ds

S Zink (Zn) <1741<17mg/kg ds

Minerale olie

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

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

Minerale olie (C16-C21) ------mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) ------mg/kg ds

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

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

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 1)0.00491)0.00491)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

1

2

3

09 (0-25) 10 (0-50) 11 (0-25) 04 (0-50) 05 (0-20)

01 (0-30) 02 (0-50) 12 (0-25) 15 (0-25) 07 (0-50)

01 (130-180) 01 (180-230) 02 (100-150) 03 (100-150 5457967

5457966

5457965

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Belkmerweg 65

2010088548

1 2 3

Jeffrey van Trigt 2/2

051001474

051001474

Analysecertificaat

17-06-2010/17:37

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-06-2010 A,B,C

09-06-2010

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.0500.0502)0.066mg/kg ds

S Anthraceen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen <0.0502)0.0880.36mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.0500.0582)0.15mg/kg ds

S Chryseen <0.0500.0570.18mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.050<0.0500.12mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.0502)<0.0500.26mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.0500.0602)0.055mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.0502)<0.0502)0.059mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 1)0.350.491.3mg/kg ds

1

2

3

09 (0-25) 10 (0-50) 11 (0-25) 04 (0-50) 05 (0-20)

01 (0-30) 02 (0-50) 12 (0-25) 15 (0-25) 07 (0-50)

01 (130-180) 01 (180-230) 02 (100-150) 03 (100-150 5457967

5457966

5457965

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

CE

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2010088548

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

09 (0-25) 10 (0-50) 11 (0-25) 05457965 04 04a 0 50 050508077904a

5457965 05 05a 0 20 050508158205a

5457965 06 06a 0 30 050508158306a

5457965 09 09a 0 25 050508157909a

5457965 10 10a 0 50 050508157210a

5457965 11 11a 0 25 050508158611a

01 (0-30) 02 (0-50) 12 (0-25) 15457966 01 01a 0 30 050508079001a

5457966 02 02a 0 50 050508078202a

5457966 07 07a 0 50 050508158107a

5457966 08 07a 0 50 050508158407a

5457966 12 12a 0 25 050508157712a

5457966 15 15a 0 25 050508157515a

01 (130-180) 01 (180-230) 02 (5457967 01 01d 130 180 050508078901d

5457967 01 01e 180 230 050508078501e

5457967 02 02c 100 150 050508078402c

5457967 03 03c 100 150 050508082103c

5457967 04 04c 100 150 050508079404c

5457967 04 04d 150 200 050508077704d

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2010088548

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

De confirmatie valt door matrix invloed niet binnen de kwaliteitseisen volgens NEN6977. De gerapporteerde gehaltes 

zijn op basis van een golflengte(combinatie) bepaald.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010088548

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof Gravimetrie Cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) DMA rob Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423AES/ICP  Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Cobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Nikkel (Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423AES/ICP  Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0266Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0301PAK som AS3000 HPLC Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977

W0301PAK (VROM) HPLC Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623



T.a.v. Jeffrey van Trigt
Zandloper 17
1731LM  WINKEL

Datum: 28-06-2010

Bodembelang

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-06-2010

Belkmerweg 65

051001474

2010093362

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Belkmerweg 65

2010093362

1

1/2

051001474

Analysecertificaat

28-06-2010/16:46

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-06-2010 A,C

18-06-2010

Metalen

S Barium (Ba) <45µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80µg/L

S Kobalt (Co) <5.0µg/L

S Koper (Cu) <15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) 4.1µg/L

S Nikkel (Ni) <15µg/L

S Lood (Pb) <15µg/L

S Zink (Zn) <60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20µg/L

S Tolueen <0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30µg/L

S o-Xyleen <0.10µg/L

S m,p-Xyleen <0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 0.21µg/L

BTEX (som) <1.1µg/L

S Naftaleen <0.050µg/L

S Styreen <0.30µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

CKW (som) <3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10µg/L

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 0.14µg/L

1 01 (180-280) 5474081

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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Analysecertificaat
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Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-06-2010 A,C

18-06-2010

S Vinylchloride <0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.52µg/L

S Tribroommethaan <2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) --µg/L

Minerale olie (C12-C16) --µg/L

Minerale olie (C16-C21) --µg/L

Minerale olie (C21-C30) --µg/L

Minerale olie (C30-C35) --µg/L

Minerale olie (C35-C40) --µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100µg/L

1 01 (180-280) 5474081
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

YD

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010093362
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Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0420ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0420ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage 3 Toetsing Eurofins certificaten



Toetsing: S en I 2009

Uw projectnummer 051001474
Uw projectnaam Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Monsternemer Jeffrey van Trigt
Certificaatnummer 2010088548

MM1 MM2 MM3
Analyse Eenheid    bovengrond Toets bovengrond Toets ondergrond Toets

Bodemtype correctie

Organische stof 1,8 1,9 0,5
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 1 1 1
Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 94,8 95,8 81,1
Organische stof % (m/m) ds 1,8 1,9 <0,5
Gloeirest % (m/m) ds 98,2 98,1 99,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <1,0 <1,0 <1,0
Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <15 21 <15
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 - <0,17 - <0,17 -
Kobalt (Co) mg/kg ds <4,0 - <4,0 - <4,0 -
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - <5,0 - <5,0 -
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,75 * 0,084 - <0,050 -
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - <1,5 - <1,5 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds <3,0 - <3,0 - <3,0 -
Lood (Pb) mg/kg ds 29 - 42 * <13 -
Zink (Zn) mg/kg ds <17 - 41 - <17 -
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds -- -- --
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds -- -- --
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds -- -- --
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds -- -- --
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds -- -- --
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds -- -- --
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - <38 - <38 -

Legenda

MM1 bovengrond 09 (0-25) 10 (0-50) 11 (0-25) 04 (0-50) 05 (0-20)
MM2 bovengrond 01 (0-30) 02 (0-50) 12 (0-25) 15 (0-25) 07 (0-50)
MM3 ondergrond 01 (130-180) 01 (180-230) 02 (100-150) 03 (100-150)

> streefwaarde/aw2000 *
> tussenwaarde **
> interventiewaarde ***
Niet getoetst
<= Streefwaarde/AW2000 -



Toetsing: S en I 2009

Uw projectnummer 051001474
Uw projectnaam Belkmerweg 65 te Sint Maartensvlotbrug
Monsternemer Jeffrey van Trigt
Certificaatnummer 2010088548

MM1 MM2 MM3
Analyse Eenheid    bovengrond Toets bovengrond Toets ondergrond Toets

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 * 0,0049 * 0,0049 *
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
Fenanthreen mg/kg ds 0,066 0,05 <0,050
Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050
Fluorantheen mg/kg ds 0,36 0,088 <0,050
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,15 0,058 <0,050
Chryseen mg/kg ds 0,18 0,057 <0,050
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,12 <0,050 <0,050
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,26 <0,050 <0,050
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,055 0,06 <0,050
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,059 <0,050 <0,050
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,3 - 0,49 - 0,35 -

Legenda

MM1 bovengrond 09 (0-25) 10 (0-50) 11 (0-25) 04 (0-50) 05 (0-20)
MM2 bovengrond 01 (0-30) 02 (0-50) 12 (0-25) 15 (0-25) 07 (0-50)
MM3 ondergrond 01 (130-180) 01 (180-230) 02 (100-150) 03 (100-150)

> streefwaarde/aw2000 *
> tussenwaarde **
> interventiewaarde ***
Niet getoetst
<= Streefwaarde/AW2000 -



Toetsing: S en I 2009

Uw projectnummer 051001474
Uw projectnaam Belkmerweg 65
Datum monstername 17-06-2010
Certificaatnummer 2010093362

Analyse Eenheid    pb1
Metalen
Barium (Ba) µg/L <45 -
Cadmium (Cd) µg/L <0,80 -
Kobalt (Co) µg/L <5,0 -
Koper (Cu) µg/L <15 -
Kwik (Hg) µg/L <0,050 -
Molybdeen (Mo) µg/L 4,1 -
Nikkel (Ni) µg/L <15 -
Lood (Pb) µg/L <15 -
Zink (Zn) µg/L <60 -
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0,20 -
Tolueen µg/L <0,30 -
Ethylbenzeen µg/L <0,30 -
o-Xyleen µg/L <0,10
m,p-Xyleen µg/L <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 *
BTEX (som) µg/L <1,1
Naftaleen µg/L <0,050 -
Styreen µg/L <0,30 -
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0,20 -
Trichloormethaan µg/L <0,60 -
Tetrachloormethaan µg/L <0,10 -
Trichlooretheen µg/L <0,60 -
Tetrachlooretheen µg/L <0,10 -
1,1-Dichloorethaan µg/L <0,60 -
1,2-Dichloorethaan µg/L <0,60 -
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 -
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 -
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10
CKW (som) µg/L <3,2
1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 -
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 *
Vinylchloride µg/L <0,10 -
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,25
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,25
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,25
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,52 -
Tribroommethaan µg/L <2,0 -
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L --
Minerale olie (C12-C16) µg/L --
Minerale olie (C16-C21) µg/L --
Minerale olie (C21-C30) µg/L --
Minerale olie (C30-C35) µg/L --
Minerale olie (C35-C40) µg/L --
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <100 -
Legenda
> streefwaarde/aw2000 *
> tussenwaarde **
> interventiewaarde ***
Niet getoetst
<= Streefwaarde/AW2000 -



Bijlage 4 - Toetsingskader



Toetsingskader

Als beoordelingskader van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de achtergrondwaarden (AW2000)
uit de “Regeling bodemkwaliteit” (Nederlandse Staatscourant, nummer 247, 20 december 2007) en de
herziene interventiewaarde voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater uit de “Circulaire
bodemsanering 2009”(Nederlandse Staatscourant, nummer 67, 7 april 2009). De tussenwaarde voor grond is
het gemiddelde van de achtergrondwaarde (AW2000) en de bovenstaande interventiewaarde. In deze bijlage
treft u een overzicht aan van de belangrijkste terminologie en regelgeving in deze circulaires.

In het onderstaande overzicht wordt een drietal toetsingswaarden genoemd, als toetsingskader voor de
beoordeling van grond en water, te weten:

AW2000:

De achtergrondwaarde 2000 (AW2000) geeft het niveau aan van een duurzame
bodemkwaliteit oftewel het niveau, tot waar risico´s voor mens, dier en plant
verwaarloosbaar zijn. In het geval de detectielimiet van een analysemethode de
streefwaarde overschrijdt is de detectielimiet door ons als toetsingswaarde gehanteerd.

Tussenwaarde:

De tussenwaarde is gelijk aan het gemiddelde van de streefwaarde en
interventiewaarde. Als de tussenwaarde wordt overschreden is er in principe een
noodzaak tot het verrichten van een nader onderzoek naar de mate en omvang van
een aangetoonde verontreiniging. In sommige situaties, met name wanneer sprake is
van mobiele verontreinigingen in het grondwater, kan dit echter ook zonder
overschrijding van de tussenwaarde al het geval zijn.

Interventiewaarde:

De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de
bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden
verminderd. De waarde geldt als criterium ter bepaling van het vaststellen of er sprake
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

1/2



De genoemde toetsingswaarden zijn beschikbaar voor zowel grond als het grondwater.
De toetsingswaarden voor de grond zijn van toepassing op zowel de landbodem als de waterbodem. De
toetsingswaarden voor de grond zijn over het algemeen afhankelijk van het percentage lutum en organische
stof.

Om de mate van verontreiniging aan te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende terminologie.

Niet verontreinigd:
Van een niet verontreinigde oftewel schone bodem is sprake wanneer de concentraties van de
geanalyseerde stoffen lager dan of gelijk zijn aan de achtergrondwaarde (AW2000). In bepaalde situaties
kan, ondanks een of meerdere overschrijdingen van de achtergrondwaarde, toch worden gesproken van
'schone grond'.

Geval van ernstige Bodemverontreiniging:
Wanneer voor tenminste een stof de gemiddeld gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in
het geval van grond- of sedimentverontreiniging en/of 100 m3 porienverzadigd bodemvolume in het geval
van grondwaterverontreiniging de interventiewaarde overschrijdt, is sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.
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Bijlage 5 - Boorstaten




Onafhankelijkheidsverklaring

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

                                                                          

Dhr. D.J. Schermer (directeur) 

Veldwerker(s) en opdrachtgever
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de
uitgevoerde BRL en de daarbij behorende protocollen.
Ik verklaar dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
van de uitgevoerde BRL, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarde die
het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt.

                                                  

Jeffrey van Trigt
(Geregistreerd veldwerker)
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Projectnr: 051001474

Projectnaam: Belkmerweg 65

Locatie: Sintmaartensvotbrug

Datum: 09-06-2010

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

01a

01b

01c

01d

01e

01f

erf0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, donkerbruin

-130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-180

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs

-280

Boring: 02

0

50

100

150

200

02a

02b

02c

02d

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-200

Boring: 03

0

50

100

150

200

03a

03b

03c

03d

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-200

Boring: 04

0

50

100

150

200

04a

04b

04c

04d

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-200



Projectnr: 051001474

Projectnaam: Belkmerweg 65

Locatie: Sintmaartensvotbrug

Datum: 09-06-2010

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

0

50

05a

05b

erf0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
lichtbruin

-20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, lichtbruin-50

Boring: 06

0

50

06a

06b

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin-50

Boring: 07

0

50

07a

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin

-50

Boring: 08

0

50

07a

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
resten planten, lichtbruin

-50



Projectnr: 051001474

Projectnaam: Belkmerweg 65

Locatie: Sintmaartensvotbrug

Datum: 09-06-2010

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

0

50

09a

09b

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, lichtbruin

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin

-50

Boring: 10

0

50

10a

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
resten planten, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

-50

Boring: 11

0

50

11a

11b

erf0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
zwak puinhoudend, donkergrijs-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin-50

Boring: 12

0

50

12a

12b

erf0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
puinhoudend, lichtgrijs

-50



Projectnr: 051001474

Projectnaam: Belkmerweg 65

Locatie: Sintmaartensvotbrug

Datum: 09-06-2010

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

0

50

13a

13b

erf0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten planten, zwak 
wortelhoudend, lichtgrijs-25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin-50

Boring: 14

0

50

14a

14b

erf0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
grijsbruin-25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs-50

Boring: 15

0

50

15a

15b

erf0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
lichtgrijs-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, lichtbruin-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Historisch Bodembestand, Belkmerweg
65, Sint Maartensvlotbrug

Adrescluster uit Historisch Bodembestand (HBB)

Adresclustercode C0476000315

Adres Belkmerweg 65

Woonplaats 1753GD Sint Maartensvlotbrug

Gemeente Zijpe

 

Adreslocaties bij deze cluster

Adreslocatiecode Adres

A0476000563 Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug

 

Bron bij deze cluster

Bedrijf-broncode B0476010067

Soort bron

Bedrijfsnaam J. Nijboer

Adres Belkmerweg 65

Oud Adres Belkmerweg 65

Periode (van-tot) 1991-heden

Opmerking

Activiteit/oordeel hbo-tank (ondergronds)



Historisch Bodembestand, Belkmerweg 65, Sint Maartensvlotbrug

Adrescluster uit Historisch Bodembestand (HBB)

 

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.

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 onderzocht is.

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 onderzocht is.

KVNH Disclaimer

Algemeen

Op deze website stelt de Milieudienst Kop van Noord-Holland (KvNH) informatie ter beschikking.

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website www.milieudienstkvnh.nl en deze site gebruikt -
voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande:

• De Milieudienst KvNH besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en
informatie die zijn geplaatst op de website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website, als
de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

• De Milieudienst KvNH 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 Milieudienst KvNH aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde
winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de
informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

• Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
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• De Milieudienst KvNH spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties,
kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te
respecteren.

• De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het
voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit
materiaal of recht gebruik maakt.

• De Milieudienst KvNH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht
te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

• Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de
bezoekers van de website Aarhus.nl. De Milieudienst KvNH geeft geen garantie met betrekking
tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor
schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites,
op welke wijze dan ook.

Overdracht

Vanaf 31 december 2004 is de informatie over de implementatie van het Verdrag van Aarhus
overgenomen door InfoMil. Voor inhoudelijke vragen over Aarhus kunt u terecht bij de helpdesk
van InfoMil. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op 070-373 55 75. De helpdesk is geopend op
werkdagen, ’s ochtends van 9:00 tot 12:00 uur. De website over het Verdrag van Aarhus en de
handreiking is te vinden onder: www.infomil.nl/aarhus
 

Milieudienst Kop van Noord-Holland, Laan 19, Schagen Postbus 8, 1740 AA Schagen Tel: 0224 274
600. Fax: 0224 274 639 e-mail: info@milieudienstkvnh.nl

http://www.infomil.nl/aarhus


Bodeminformatie
 

Belkmerweg 65 (Sint Maartensvlotbrug)
  

Legenda

Locaties Geselecteerde locatie

gbkn 25-meter contour

Brandstoftanks
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Informatie over geselecteerd perceel

Locaties 
Locatie "Belkmerweg 65 (Sint Maartensvlotbr)"

 
Onderzoeken bij locatie 
Verkennend Onderzoek 1

Naam Belkmerweg 65 (Sint Maartensvlotbr)

Rapportnummer 217504

Onderzoeksbureau Marees&Kistemaker bv

Datum rapport 22-05-2001

Statusonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Opmerkingen BG: Pb, Zn >SOG: geen verontr.GW: geen veront.Geen bezwaar bouwvergunning.
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Brandstoftanks
Gegevens niet aanwezig
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Informatie van percelen in een straal van 25 meter rondom de locatie

Locaties 
Locatie "Belkmerweg 74 (Sint Maartensvlotbr)"

 
Onderzoeken bij locatie 
Verkennend Onderzoek 1

Locatie "Belkmerweg 52 (Sint Maartensvlotbr)"

 
Onderzoeken bij locatie 
Verkennend Onderzoek 1

Locatie "Belkmerweg 75 (Sint Maartensvlotbr)"

 
Onderzoeken bij locatie 
Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 1

Afstand tot perceel
(m.)

710.7

Naam Belkmerweg 74 (Sint Maartensvlotbr)

Rapportnummer T98029

Onderzoeksbureau B.&M. Milieutechniek

Datum rapport 03-09-1998

Statusonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Opmerkingen Bovengrond: plaatselijk PAK >SOndergrond: niet verontreinigdGrondwater: Hg >S

Afstand tot perceel
(m.)

33.96

Naam Belkmerweg 52 (Sint Maartensvlotbr)

Rapportnummer 01A5143

Onderzoeksbureau Zeeuws Vlaanderen BV

Datum rapport 10-09-2001

Statusonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Opmerkingen BG: Hg, m.o., EOX >SOG: m.o. >SGW: As, Cd, Zn, m.o. >SVervolgonderzoek niet noodzakelijk
geacht.

Afstand tot perceel
(m.)

328.22

Naam Belkmerweg 75 (Sint Maartensvlotbr)

Rapportnummer 99-7060

Onderzoeksbureau Droog Barsingerhorn

Datum rapport 15-11-1999

Statusonderzoek 20

Opmerkingen GÚÚn conclusie aanwezig, wel een locatiekaartje met de meetplaatsen.De sonderingen zijn
gemeten t.o.v. de hoogte van de bestaande vloer.
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Verkennend Onderzoek 1

Locatie "Belkmerweg 71 A (Sint Maartensvlotbr)"

 
Onderzoeken bij locatie 
Verkennend Onderzoek 1

Locatie "Belkmerweg 62 (Sint Maartensvlotbr)"

 
Onderzoeken bij locatie 
Verkennend Onderzoek 1

Rapportnummer 2582-M111

Onderzoeksbureau onbekend

Datum rapport 05-11-1999

Statusonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Opmerkingen Grond is zowel zintuigelijk als analystisch niet verontreinigd.Gw is licht verhoogd met
fenolindex.Aanbevolen wordt om de resultaten te overleggen aan de gemeente Zijpe.zie aant.

Afstand tot perceel
(m.)

209.61

Naam Belkmerweg 71 A (Sint Maartensvlotbr)

Rapportnummer 96-8100-1032

Onderzoeksbureau De Vries & vd Wiel

Datum rapport 16-04-1996

Statusonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Opmerkingen Zowel bg als og als gw is niet verontreinigd.

Afstand tot perceel
(m.)

188.82

Naam Belkmerweg 62 (Sint Maartensvlotbr)

Rapportnummer 2975A1

Onderzoeksbureau onbekend

Datum rapport 08-12-2000

Statusonderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Opmerkingen Bg (puin): Zn+PAK > SOg (puin): PAK > T, Cu+Pb+Zn+min. olie > SGrond: geen verontr.Gw:
As+Cr > SAsfalt: indicatief geschikt als cat.-I bouwstofAdvies: overleg met gemeente
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Brandstoftanks
Gegevens niet aanwezig
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Disclaimer
De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de
verontreinigingsituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft kunnen wij nooit 100%
zekerheid geven wat de kwaliteit is van grond en grondwater.
De Milieudienst Kop van Noord-Holland is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.
Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van
onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of
de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of andere
gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet
uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een
onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u zich wenden
tot de Milieudienst Kop van Noord-Holland.
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Bijlage VIII  

Uittreksel bodemkwaliteitsgegevens  
 



Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit

* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Zone Statistische parameters

B5. Recente bebouwing en buitengebied klei (0 - 0,5 m-mv) Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 13,6 %

Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 3,8 %

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit

Gem. > 

Ind. P95> I Stoffen

achtergrond 

waarde

max. waarde 

wonen

max. waarde 

industrie

interventiew

aarde 

bodem (I)

Barium* 179 5,6 10,5 14,0 24,0 40,0 45,4 65,0 91,1 410,0 31,2 35,2 39,2 1,19 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 119,9 347,1 580,6 580,6

Cadmium 296 0,06 0,06 0,20 0,25 0,35 0,35 0,35 0,50 1,40 0,27 0,28 0,29 0,57 0,16 nee nee Cadmium 0,44 0,88 3,14 9,5

Kobalt 179 1,0 2,0 3,0 4,5 6,0 6,0 6,9 8,0 14,0 4,5 4,70 4,9 0,45 0,05 nee nee Kobalt 9,7 22,5 122,4 122,4

Koper 296 1,3 3,5 7,0 10,0 14,0 15,0 20,0 24,3 85,0 11,4 12,10 12,8 0,76 0,20 nee nee Koper 28,2 38,1 134,0 134,0

Kwik 296 0,01 0,04 0,06 0,08 0,11 0,12 0,17 0,24 3,60 0,11 0,13 0,15 1,98 0,05 nee nee Kwik 0,13 0,69 4,01 30,1

Lood 300 1,1 7,0 13,0 21,0 28,0 31,2 52,1 87,0 530,0 28,4 32,44 36,5 1,67 0,21 nee nee Lood 39,6 166,3 419,8 419,8

Molybdeen 179 0,06 0,56 0,63 1,05 1,05 1,05 1,70 2,01 8,30 0,97 1,05 1,13 0,77 0,01 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 300 2,0 3,5 10,0 14,0 17,0 17,0 19,0 22,1 68,0 13,0 13,50 14,0 0,50 0,42 nee nee Nikkel 23,6 26,3 67,3 67,3

Zink 296 4,9 14,0 39,8 52,0 67,3 72,0 110,0 130,0 370,0 57,5 60,70 63,9 0,71 0,29 nee nee Zink 96,3 137,6 495,4 495,4

PCB (som 7) 177 0,0005 0,0013 0,0049 0,0050 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0260 0,0057 0,0059 0,0061 0,44 0,03 nee nee PCB (som 7) 0,0075 0,0075 0,1878 0,4

PAK (som 10) 295 0,0 0,1 0,2 0,8 1,2 1,6 3,2 6,6 38,0 1,6 1,90 2,2 2,46 0,17 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 306 14,0 14,0 14,0 26,6 35,0 35,0 65,0 150,0 920,0 39,7 46,7 53,7 2,05 1,17 nee nee Minerale olie 71,4 71,4 187,8 1878,3

B6. Recente bebouwing en buitengebied zand (0 - 0,5 m-mv) Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,2 %

Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 2,3 %

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit

Gem. > 

Ind. P95> I Stoffen

achtergrond 

waarde

max. waarde 

wonen

max. waarde 

industrie

interventiew

aarde 

bodem (I)

Barium* 63 6,3 10,5 10,5 15,0 25,5 29,0 34,3 34,9 68,0 18,1 20,1 22,1 0,61 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 56,3 163,0 272,7 272,7

Cadmium 114 0,06 0,11 0,12 0,17 0,28 0,28 0,29 0,35 6,00 0,17 0,24 0,31 2,29 0,11 nee nee Cadmium 0,36 0,72 2,58 7,8

Kobalt 63 0,7 0,7 2,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,2 7,6 2,2 2,40 2,6 0,45 0,04 nee nee Kobalt 4,8 11,2 61,1 61,1

Koper 114 2,2 2,9 3,5 6,4 9,3 10,0 13,5 24,7 71,0 7,4 8,40 9,4 1,04 0,29 nee nee Koper 20,4 27,5 96,7 96,7

Kwik 114 0,03 0,04 0,05 0,08 0,15 0,18 0,29 0,48 2,30 0,13 0,16 0,19 1,82 0,13 nee nee Kwik 0,11 0,59 3,41 25,6

Lood 116 1,1 3,5 11,8 21,5 35,0 42,0 62,0 96,5 280,0 26,6 30,99 35,3 1,18 0,30 nee nee Lood 32,7 137,2 346,2 346,2

Molybdeen 63 0,49 0,57 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,24 3,50 0,99 1,05 1,12 0,39 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 114 1,4 2,0 2,1 3,5 6,2 7,6 9,1 13,0 77,0 5,0 6,10 7,2 1,57 0,45 nee nee Nikkel 13,2 14,7 37,7 37,7

Zink 117 4,9 11,9 17,0 30,0 41,3 44,8 55,8 91,2 290,0 32,9 37,20 41,5 0,99 0,30 nee nee Zink 63,1 90,1 324,4 324,4

PCB (som 7) 59 0,0028 0,0039 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0068 0,0045 0,0046 0,0047 0,12 0,01 nee nee PCB (som 7) 0,0047 0,0047 0,1170 0,2

PAK (som 10) 128 0,1 0,1 0,3 0,9 2,4 4,4 9,4 12,0 39,0 2,4 3,00 3,6 1,82 0,31 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 114 7,0 14,0 14,0 26,6 35,0 35,0 53,7 103,5 250,0 30,3 35,2 40,1 1,16 1,23 nee nee Minerale olie 44,5 44,5 117,0 1170,1
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit

* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

Streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde)

waarde > max. waarde industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

Zone Statistische parameters

Bollenteeltpercelen (0 - 0,3 m-mv) Bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 3,0 %

Gezoneerd: ja Ontgravingskaart: industrie OS = 1,9 %

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit

Gem. > 

Ind. P95> I Stoffen

achtergrond 

waarde

max. waarde 

wonen

max. waarde 

industrie

interventiew

aarde 

bodem (I)

Barium* 20 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 n.v.t. 10,5 n.v.t. 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium* 55,0 159,2 266,4 266,4

Cadmium 20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,17 0,12 0,12 0,12 0,10 0,00 nee nee Cadmium 0,35 0,71 2,54 7,7

Kobalt 20 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 n.v.t. 3,00 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Kobalt 4,7 11,0 59,8 59,8

Koper 20 3,5 3,5 4,7 5,8 6,8 6,9 7,6 8,0 8,6 5,2 5,70 6,2 0,28 0,06 nee nee Koper 20,0 27,0 94,9 94,9

Kwik 20 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08 0,08 0,12 0,26 0,33 0,06 0,08 0,10 0,97 0,07 nee nee Kwik 0,11 0,59 3,39 25,5

Lood 20 9,1 9,1 9,1 9,1 10,8 16,0 17,0 17,2 21,0 10,1 11,18 12,3 0,34 0,03 nee nee Lood 32,3 135,8 342,8 342,8

Molybdeen 20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 n.v.t. 1,05 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 20 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 4,7 4,7 5,3 2,3 2,60 2,9 0,41 0,11 nee nee Nikkel 13,0 14,5 37,1 37,1

Zink 20 11,9 18,6 21,8 23,0 30,3 31,0 32,2 34,2 37,0 23,1 24,80 26,5 0,24 0,06 nee nee Zink 61,9 88,5 318,5 318,5

PCB (som 7) 20 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0042 0,0080 0,0039 0,0042 0,0045 0,21 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2

PAK (som 10) 20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 0,3 0,40 0,5 0,49 0,01 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 20 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 45,0 46,1 67,0 27,6 30,5 33,4 0,34 0,31 nee nee Minerale olie 38,0 38,0 100,0 1000,0

α-Endosulfan 20 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 n.v.t. 0,0002 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee α-Endosulfan 0,0002 0,0002 0,0200 0,8

Chloordaan 20 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0007 0,0034 0,0066 0,0005 0,0009 0,0013 1,66 0,15 nee nee Chloordaan 0,0004 0,0004 0,0200 0,8

Drins (som 3) 20 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 n.v.t. 0,0021 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Drins (som 3) 0,0030 0,0080 0,0280 0,8

α-HCH 20 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 n.v.t. 0,0002 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee α-HCH 0,0002 0,0002 0,1000 3,4

β-HCH 20 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 n.v.t. 0,0004 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee β-HCH 0,0004 0,0004 0,1000 0,3

γ-HCH 20 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0011 0,0006 0,0006 0,0006 0,19 0,00 nee nee γ-HCH 0,0006 0,0080 0,1000 0,2

Heptachloor 20 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 n.v.t. 0,0001 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Heptachloor 0,0001 0,0001 0,0200 0,8

Heptachloorepoxide 20 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0011 0,0140 0,0002 0,0011 0,0020 2,76 0,03 nee nee Heptachloorepoxide 0,0004 0,0004 0,0200 0,8

DDT 20 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 n.v.t. 0,0014 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee DDT 0,0400 0,0400 0,2000 0,3

DDD 20 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 n.v.t. 0,0014 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee DDD 0,0040 0,1680 6,8000 6,8

DDE 20 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 n.v.t. 0,0014 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee DDE 0,0200 0,0260 0,2600 0,5

OCB (som) 20 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0156 0,0180 0,0188 0,0330 0,0152 0,0164 0,0176 0,25 0,19 nee nee OCB (som) 0,0800 0,0800 0,1000 n.v.t.
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1  I NL EIDI NG  

1.1 AANLEIDING 

In Sint Maartensvlotbrug (gemeente Zijpe, provincie Noord-Holland) is de realisatie van 

een multifunctioneel centrum voor promotie van de bollenteelt (tulpenmuseum) beoogd. 

Aan ECOquickscan is gevraagd te beoordelen of deze activiteit effect heeft op de flora en 

fauna op en rond de locatie. De voorliggende rapportage beschrijft de effecten op de 

aanwezige flora en fauna en de geeft inzicht in de doorwerking van de natuurwetgeving 

op deze locatie. Daarnaast is op deze locatie een inventarisatie uitgevoerd naar belang-

rijke standplaatsen van wilde bollen en stinzeplanten. 

 

globale ligging en indrukken van het plangebied; de boerderij en bijgebouw (rechtsboven), een deel 

van de tuin met daarin een tweede bijgebouw (rechtsmidden), de bosschages –eikenberkenbos– 

met weinig ondergroei (linksonder) en de wilde bollen en stinzeplanten nabij de boerderij (rechtson-

der) (luchtfoto: Google Earth) 

 

Voor de ruimtelijke ingreep mag plaatsvinden moet er eerst een onderzoek plaatsvinden 

in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Er zal bij deze 

activiteit rekening gehouden moeten worden met de aanwezige natuurwaarden in en om 

het plangebied. Voorliggend onderzoek is een quick scan waarin op basis van een ge-

biedsanalyse (ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens en een eenmalige veld-

verkenning uitspraken worden gedaan over de mogelijke aanwezigheid van beschermde 
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planten en dieren in het plangebied. Het plangebied zal beoordeeld worden op geschikt-

heid voor beschermde planten en diersoorten en de verwachte effecten op deze soorten. 

Dit resulteert in conclusies en aanbevelingen. Deze quick scan is uitgevoerd op basis van 

de momenteel geldende uitwerking en interpretatie van beleid en wetgeving. 

1.2 GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEOOGDE INGREPEN 

Het plangebied aan de Belkmerweg te Sint Maartensvlotbrug ligt in het buitengebied. 

Rondom het plangebied zijn de agrarische percelen in gebruik voor de teelt van bollen. 

Dit gebied in de kop van Noord-Holland ligt ingeklemd tussen de duinen aan de westzijde 

en het Noordhollands kanaal aan de oostzijde. 

 

Het plangebied zelf bestaat uit een boerenerf met een stolpboerderij, enkele kleine bijge-

bouwen, tuin en erfbeplanting (bosschages). De gebouwen, tuin en groene elementen 

zijn goed onderhouden. Op het terrein liggen enkele greppels/watergangen. 

de plannen voor de beoogde realisatie van een multifunctioneel centrum voor promotie van de 

bollenteelt voorzien in het aanpassen van de boerderij tot museum, aanleg van parkeerplaatsen, 

aanplanten van erfbeplanting en realisatie van een speelterrein en horeca nabij het museum. 

 

Binnen het plangebied is de realisatie van een multifunctioneel centrum voor promotie 

van de bollenteelt (tulpenmuseum) beoogd. Ten behoeve van de voorstaande ontwikke-

ling dient een aantal aanpassingen gedaan te worden aan het boerenerf. De bestaande 

boerderij zal, na een aantal kleine aanpassingen (o.a. aanbrengen dakramen), ingericht 

worden als museum. Op de open delen (tuin) van het terrein zal een speelterrein en 

horeca gerealiseerd worden. Ten westen van de boerderij komen de parkeerplaatsen met 

daaromheen nieuw aan te planten erfbeplanting. 
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2  W ETT ELIJ K KADER  

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 

soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbe-

schermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur. Soortenbescherming komt voort 

uit de Flora- en faunawet. 

2.1 GEBIEDSBESCHERMING 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aan-

gewezen worden als Europese Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 

2000). De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opge-

nomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin zijn de reeds bestaande staatsna-

tuurmonumenten ook opgenomen. 

Op grond van deze wet is het verboden projecten of andere handelingen te realiseren of 

te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke 

habitatten en de habitatten van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.  

 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuurbelang 

prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot frustratie van de natuurdoe-

len. Anders dan bij gebieds- en soortenbescherming is de status als EHS niet verankerd 

in de natuurwetgeving, maar dient het belang in de planologische afweging een rol te 

spelen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

2.2 SOORTBESCHERMING 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Flora- en faunawet bepalend.  

De Flora- en faunawet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 

natuurlijk leefgebied. Deze wet heeft de beschermingsregels, zoals die ook in de Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse situatie 

toegepast. 

 

Deze bescherming is als volgt in de Flora- en faunawet opgenomen: 

• het is verboden beschermde plantensoorten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit 

te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze 

van hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8); 

• het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (artikel 9), opzettelijk te verontrus-

ten (artikel 10) en hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of ver-

blijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren 

(artikel 11). 
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De procedurele consequenties zijn afhankelijk van de soorten die door de ingreep wor-

den beïnvloed. Kortweg kunnen er drie beschermingsregimes worden onderscheiden: 

• beschermingscategorie 1:  

Een groot aantal beschermde soorten is in Nederland algemeen voorkomend. Op 

basis van het ‘Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten’ uit de Flora- en 

faunawet mogen ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd die tot effect hebben dat de 

verblijfsplaatsen van deze soorten worden aangetast; 

• beschermingscategorie 2: 

Voor beschermde soorten die minder algemeen zijn en extra aandacht verdienen, 

kan een vrijstelling (behalve voor het opzettelijk verontrusten) verkregen worden als 

de initiatiefnemer een goedgekeurde gedragscode heeft. Indien dit niet het geval is 

dient voor deze categorie een ontheffing aangevraagd te worden. 

In zo’n gedragscode worden gedragslijnen aangegeven die men volgt om het scha-

den van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Ontheffing is, als wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, voor deze soorten alleen nog no-

dig als werkzaamheden afwijkend van de gedragscode worden uitgevoerd; 

• beschermingscategorie 3: 

De soorten uit deze categorie zijn in de Flora- en faunawet ingedeeld in twee groe-

pen; de zogenaamde ‘Bijlage 1-soorten’ (uit het ‘Besluit vrijstelling beschermde dier- 

en plantensoorten’) en ‘Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn’. Het belangrijkste verschil 

is dat voor de ‘Bijlage 1-soorten’ een ontheffing te verkrijgen is in het kader van een 

ruimtelijke ingreep. 

Voor ‘Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn’ geldt géén vrijstelling als het gaat om ruimte-

lijke ingrepen. Ontheffingen voor deze groep soorten worden slechts verleend wan-

neer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, de ingrepen 

vanwege dwingende redenen van groot openbaar belang dienen plaats te vinden en 

de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Deze uitge-

breide toets geldt ook voor alle vogelsoorten. 

 

Als een ruimtelijke ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernietiging van be-

paalde beschermde soorten of hun leefgebied, kan het project in strijd zijn met de Flora- 

en faunawet. Voor aantastingen van verblijfplaatsen en belangrijke (onderdelen) van 

leefgebieden van meer strikt beschermde soorten, is ontheffing ex. Artikel 75 van de 

Flora- en faunawet nodig van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie. 

 

Verder geldt altijd artikel 2 van de Flora- en faunawet, een zorgplichtbepaling. Iedereen 

dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en hun leefom-

geving. 
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3  TOET SI NG  

3.1 ONDERZOEKSMETHODIEK 

Op basis van een gebiedsanalyse (ruimtelijk ecologisch), beschikbare soortgegevens en 

een veldverkenning, zullen uitspraken worden gedaan over de mogelijke aanwezigheid 

van beschermde planten en dieren in het plangebied. Vervolgens zullen voor alle (moge-

lijke) aanwezige beschermde soorten de effecten en eventuele gevolgen voor de beoog-

de ingreep beschreven worden. 

 

Bij het opstellen van de quick scan flora en fauna is gebruik gemaakt van bestaande 

atlasgegevens uit de Atlas van Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen, 1992), de Atlas 

van de Nederlandse vleermuizen (Limpens, 1997) en de verspreidingsgegevens van 

RAVON (www.ravon.nl). Deze bronnen vermelden soortgegevens op basis van uurhok-

ken (5 bij 5 kilometer), dit betekent dat het zeer globale gegevens betreft. 

Deze soms verouderde gegevens zijn aangevuld met recentere gegevens van websites 

zoals waarneming.nl, telmee.nl en zoogdieratlas.nl. Aangezien deze gegevens veelal 

gecontroleerd worden door experts zijn de gegevens betrouwbaar. 

 

Op 28 februari 2011 heeft er een veldverkenning plaatsgevonden. Doel van deze veld-

verkenning was om een indruk te krijgen van de biotopen ter plaatse en de geschiktheid 

van het plangebied en haar omgeving voor de verschillende soortengroepen te beoorde-

len. Het veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een volledige veldinventarisatie;  

zowel het tijdstip (buiten het groeiseizoen van het merendeel van de planten en deels 

buiten het actieve seizoen van diverse diergroepen) als het eenmalige karakter zijn hier-

voor niet toereikend. 

3.2 BESCHERMDE GEBIEDEN 

Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied te Sint Maartensvlotbrug ligt niet in een gebied dat is aangewezen in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het dichtstbijzijnde beschermde gebied ligt 

op ongeveer 900 m afstand en betreft het Natura 2000-gebied ‘Zwanenwater & Pette-

merduinen’ (Vogel- en Habitatrichtlijngebied). De beoogde plannen hebben betrekking op 

een relatief kleine oppervlakte dat in de huidige situatie gedeeltelijk is bebouwd en ver-

hard. Rondom het bebouwde en verharde gedeelte ligt een tuin en erfbeplanting (bos-

schages) die in de huidige situatie intensief beheerd en gebruikt wordt. Gezien het voor-

staande (afstand en situatie) is een relatie met de aangewezen habitats en de daarin 

voorkomende soorten van het beschermde gebied niet aanwezig. Negatieve effecten 

worden dan ook niet verwacht. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Hetzelfde gebied dat is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied is ook aangewe-

zen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Vanwege de bovenstaande redenen zijn ook 

geen negatieve effecten te verwachten op de EHS. 
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3.3 VOORKOMEN VAN BESCHERMDE SOORTEN 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of er ter plaatse van de 

activiteit sprake is of kan zijn van negatieve effecten op beschermde planten en dieren. 

De beoogde activiteit kan biotoopverlies of verstoring (indirect biotoopverlies) tot gevolg 

hebben. 

 

vaatplanten 

Het plangebied bestaat uit een boerenerf met een boerderij, tuin en erfbeplanting (bos-

schages). Rondom de boerderij ligt enige verharding. De bosschages bestaan uit eiken-

berkenbos met op sommige locaties een groot percentage elzen. De weinige ondergroei 

bestaat uit algemene soorten; gewone braam (Rubus fruticosus), varens en wilde kam-

perfoelie (Lonicera periclymenum). Bijzondere groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Meer 

stikt beschermde vaatplanten worden binnen het plangebied niet verwacht. Aangeplante 

of gezaaide exemplaren van beschermde soorten (in bijvoorbeeld tuinen) zijn niet be-

schermd in de Flora- en faunawet, omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft. 

 

In het plangebied is aan de noordzijde van de boerderij de grote kaardebol (Dipsacus 

fullonum) waargenomen. Deze soort valt onder het eerste, lichte, beschermingsregime 

van de Flora- en faunawet. Mogelijk betreft het een uitgezaaid exemplaar, aangezien de 

soort regelmatig in tuinen als sierplant wordt toegepast. Voor deze soort geldt een alge-

mene vrijstelling voor het aantasten van vaste groeiplaatsen. 

 

wilde bollen en stinzeplanten 

Binnen het plangebied zijn op enkele locaties wel grotere dichtheden van wilde bollen en 

stinzeplanten (niet wettelijke beschermd) aanwezig. Deze locaties liggen vooral rond de 

boerderij en aan weerszijde van de toegangsweg naar de boerderij (zie kaart). Hieronder 

staat een opsomming van de waargenomen soorten. Deze lijst vormt geen compleet 

overzicht, maar geeft slechts een indruk van de aanwezige soorten. Aan de hand van de 

inventarisatie is wel duidelijk geworden waar zich de belangrijkste standplaatsen van de 

wilde bollen en stinzeplanten bevinden. 

 

Waargenomen soorten: 

• narcis (cultivar) 

• krokus (boeren) 

• winterakoniet   

• sneeuwklokje (enkele) 

• sterhyacint 

• hyacint (cultivar) 

• tulp (cultivar) 

• vogelmelk 

• kraailook 

• aronskelk 

• anemoon (cultivar) 

• speenkruid 

 

 

De waargenomen soorten betreffen relatief algemene soorten. Desalniettemin is de con-

centratie in aantallen en soorten rondom de boerderij groot en daarmee de moeite van 

het behouden waard. De bosschages rond de boerderij zijn arm aan soorten. Het behou-

het plangebied met daarbinnen aangegeven de belangrijk-

ste standplaatsen van wilde bollen en stinzeplanten 

(blauw) 
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den en versterken van wilde bollen en stinzeplanten op deze locatie kan bijdragen aan de 

beleving van het museum. Daarnaast kunnen wilde bollen en stinzeplanten het bloeisei-

zoen van hun gecultiveerde soortgenoten oprekken en een deel van de geschiedenis van 

de bollenteelt verbeelden. 

 

grondgebonden zoogdieren 

Volgens verspreidingsgegevens uit de Atlas van Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen, 

1992) komen in de omgeving van het plangebied soorten als egel (Erinaceus europeus), 

gewone bosspitsmuis (Sorex araneus), mol (Talpa europea), vos (Vulpes vulpes), herme-

lijn (Mustela erminea), bunzing (Mustela putorius), wezel (Mustela nivalis), rosse woel-

muis (Clethrionomys glareolus), veldmuis (Microtus arvalis), dwergmuis (Micromys minu-

tus), bosmuis (Apodemus sylvaticus), haas (Lepus europeus) en konijn (Oryctolagus 

cuniculus) voor. 

 

Binnen het plangebied zijn een tuin en erfbeplanting (bosschages) aanwezig en de loca-

tie is in het buitengebied gelegen. Daarom zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten 

als kleine marterachtigen, konijn, haas, egel, (spits)muizen en mol niet uit te sluiten. Voor 

deze soorten, die onder het eerste, lichte, beschermingsregime van de Flora- en fauna-

wet vallen, geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren en/of aantasten van vaste 

rust- en verblijfplaatsen. 

 

Meer strikt beschermde soorten worden op basis van beschikbare verspreidingsgege-

vens en de aanwezige biotopen niet verwacht. 

 

vleermuizen 

Volgens de verspreidingsgegevens uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (Lim-

pens, 1997) komen in de omgeving van het plangebied gewone dwergvleermuis (Pipi-

strellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), laatvlieger (Eptesicus 

serotinus), meervleermuis (Myotis dasycneme) en watervleermuis (Myotis daubentonii) 

voor. 

 

Op basis van hun verblijfplaats zijn vleermuizen te verdelen in twee groepen namelijk: 

gebouwbewoners en boombewoners (er zijn ook soorten die van beide elementen ge-

bruik maken). De gebouwen en bomen binnen het plangebied zullen gehandhaafd blij-

ven. In de boerderij worden wel dakramen geplaatst. Aangezien het pannendak goed 

gesloten is en daarmee ontoegankelijk voor vleermuizen, zal het plaatsen van de dakra-

men geen negatief effect hebben op vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen.  

 

Rondom de boerderij is erfbeplanting in de vorm van bosschages aanwezig. Omdat de 

soorten vaak jarenlang gebruik maken van vaste aanvliegroutes tussen verblijfplaats en 

foerageergebied, kan het behoud van groene lijnelementen cruciaal zijn voor de instand-

houding van het leefgebied. Aangezien deze erfbeplanting behouden blijft zijn negatieve 

effecten op eventueel aanwezige vaste vliegroutes niet te verwachten. 

 

vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn vogels waargenomen zoals koolmees (Parus major), pimpel-

mees (Parus caeruleus), houtduif (Columba palumbus), gaai (Garrulus glandarius) en 

houtsnip (Scolopax rusticola). Alle vogelsoorten zijn beschermd tijdens het broedseizoen. 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat 

erom of er een broedgeval aanwezig is (actieve broedplaatsen). 
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Daarnaast zijn van een aantal vogelsoorten de nesten en nestlocaties (verblijfplaatsen) 

het gehele jaar door beschermd. Deze jaarrond beschermde vogelsoorten zijn onderver-

deeld in vier categorieën: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 

in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil); 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voor-

waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voor-

beeld: roek, gierzwaluw en huismus); 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fy-

sieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschik-

baar (voorbeeld: grote gele kwikstaart, ooievaar, kerkuil, oehoe en slechtvalk); 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwe-

lijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, 

wespendief, zwarte wouw en ransuil). 

 

In het plangebied zullen de gebouwen en bomen gehandhaafd blijven. In de boerderij 

worden wel dakramen geplaatst. Aangezien het pannendak goed gesloten is en daarmee 

ontoegankelijk voor vogels, zal het plaatsen van de dakramen geen negatief effect heb-

ben op vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels. 

Tijdens het veldbezoek is het gehele plangebied onderzocht op (sporen van) jaarrond 

beschermde vogels. Deze soorten zijn niet waargenomen. Op basis van het gebruik van 

de gebouwen (bewoning), afwezigheid van sporen en binnen het plangebied aanwezige 

biotopen worden jaarrond beschermde soorten niet verwacht. Het beoogde recreatieve 

gebruik van de locatie zal dan ook geen negatief effect hebben op jaarrond beschermde 

vogels. 

 

amfibieën 

RAVON verzamelt verspreidingsgegevens van reptielen, amfibieën en vissen 

(www.ravon.nl). Volgens RAVON komen in de omgeving van het plangebied amfibieën 

zoals bruine kikker (Rana temporaria), gewone pad (Bufo bufo), kleine watersalamander 

(Lissotriton vulgaris) en de meer strikt beschermde soorten rugstreeppad (Bufo calamita) 

voor. 

 

Binnen het plangebied liggen enkele greppels/watergangen die al dan niet jaarrond water 

bevatten. Deze greppels/watergangen zullen behouden blijven. De greppels/watergangen 

liggen grotendeels in de schaduw en zijn daarmee weinig geschikt als voortplantingsloca-

ties voor amfibieën. Aangezien algemene amfibieënsoorten zich mogelijk ook in minder 

geschikte wateren voortplanten, is het voorkomen van algemeen voorkomende amfibieën 

niet uit te sluiten. Waarschijnlijk is het voorkomen wel beperkt tot de kleine watersala-

mander, bruine kikker en gewone pad. Deze soorten gaan na de metamorfose op het 

land naar voedsel zoeken. Hierbij kunnen ze grote afstanden afleggen. Omdat de dieren 

op het land overwinteren, is het ook mogelijk dat er dieren in de winterperiode binnen het 

plangebied aanwezig zijn. Voor deze soorten, die onder het eerste lichte beschermings-

regime vallen, geldt een algemene vrijstelling voor het verstoren en/of aantasten van 

vaste rust- en verblijfplaatsen. 
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rugstreeppad 

De rugstreeppad is afhankelijk van biotopen die een zekere dynamiek vertonen. De rug-

streeppad plant zich dan ook niet voor in permanent watervoerende elementen, maar 

voornamelijk in weinig begroeide tijdelijke ondiepe plassen met veel bezonning. Tevens 

heeft de soort vergraafbare grond nodig om zich overdag en in de winter in te kunnen 

graven. Van nature komt de soort voor in dynamische landschappen langs rivieren en in 

de duinen. Aangezien de dynamiek in deze landschappen achteruit is gegaan heeft de 

soort zich aangepast maakt de soort tegenwoordig veel gebruik van door de mens ge-

creëerde landschappen; bouwplaatsen en net opgespoten terreinen. Ook in bollenstreken 

wordt de soort, vanwege de makkelijk vergraafbare grond en aanwezigheid van water, 

regelmatig waargenomen. Aangezien de greppels/watergangen binnen het plangebied 

grotendeels in de schaduw liggen en vergraafbare grond niet aanwezig is, is de aanwe-

zigheid van de rugstreeppad binnen het plangebied niet waarschijnlijk. Negatieve effec-

ten op de rugstreeppad worden dan ook niet verwacht. 

 

reptielen 

De meeste reptielensoorten houden zich met name op in geleidelijke overgangssituaties 

tussen natuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden (bijv. heide en/of heischrale 

graslanden in combinatie met bossen en/of kleine landschapselementen). Op basis van 

de binnen het plangebied aanwezige biotopen (boerenerf met tuin en bosschages) is het 

voorkomen van reptielen niet waarschijnlijk. 

 

vissen 

Volgens RAVON zijn in de omgeving van het plangebied geen beschermde soorten 

waargenomen. Daarnaast is het onduidelijk of de greppels/watergangen permanent water 

bevatten. Aangezien de greppels/watergangen behouden blijven zijn negatieve effecten 

op beschermde vissoorten uit te sluiten.  

 

insecten (vlinders, libellen, sprinkhanen) en overige soortengroepen  

Slechts een beperkt aantal van de zeer soortenrijke groep van de insecten is beschermd. 

De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatiespeci-

fiek en gebonden aan zeer bijzondere biotopen. Dergelijke biotopen komen niet in het 

plangebied voor. Overige strikt beschermde soorten als mollusken en weekdieren zijn 

ook niet te verwachten gezien de biotopen.





 

 

 

11 

Q
U
IC
K
 S
C
A
N
 F
L
O
R
A
 E
N
 F
A
U
N
A
 •
 B
E
L
K
M
E
R
W
E
G
 T
E
 S
IN
T
 M
A
A
R
T
E
N
S
V
L
O
T
B
R
U
G
 

 

4  CONCL USIE  

Het plangebied te Sint Maartensvlotbrug betreft een boerenerf. Op deze locatie is, binnen 

de bestaande boerderij met erf, de realisatie van een multifunctioneel centrum voor pro-

motie van de bollenteelt (tulpenmuseum) beoogd. 

4.1 GEBIEDSBESCHERMING 

In het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) dient er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een negatieve invloed 

hebben de beschermde gebieden. Het plangebied te Sint Maartensvlotbrug ligt niet in 

een gebied dat is aangewezen in het kader van de NB-wet en/of EHS, maar wel op on-

geveer 900 m afstand van deze gebieden. Aangezien de beoogde plannen betrekking 

hebben op een relatief kleine oppervlakte, het plangebied gedeeltelijk is bebouwd en 

verhard en in de huidige situatie intensief beheerd en gebruikt wordt, is een relatie met de 

aangewezen beschermde gebieden niet aanwezig. Negatieve effecten op de bescherm-

de gebieden worden dan ook niet verwacht. 

4.2 SOORTENBESCHERMING 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of er ter plaatse van de 

ruimtelijke ingrepen sprake is of kan zijn van negatieve effecten op beschermde planten 

en dieren. De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopverlies of verstoring (indirect bio-

toopverlies) tot gevolg hebben. 

 

De meeste van de mogelijk in het plangebied voorkomende soorten zoals grote kaarde-

bol, kleine watersalamander, bruine kikker, gewone pad, egel, kleine marterachtige, mol, 

(spits)muizen haas en konijn zijn beschermd volgens het lichte beschermingsregime van 

de Flora- en faunawet. Voor deze soorten geldt dat aantasting van vaste rust- en verblijf-

plaatsen op basis van een vrijstelling mogelijk is, zonder dat er sprake is van procedurele 

consequenties.  

 

Op basis van de verspreidingsgegevens, de aanwezige habitattypen en biotoopeisen van 

de mogelijk in de omgeving voorkomende soorten worden er geen meer strikt bescherm-

de planten- en/of diersoorten verwacht. Nader onderzoek naar eventueel binnen het 

plangebied voorkomende meer strikt beschermde soorten is dan ook niet nodig. Wel 

kunnen nesten van vogels worden vestoord als in het broedseizoen wordt gestart met 

werkzaamheden. 
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4.3 CONSEQUENTIES 

Een tweetal algemene voorwaarden is vanuit de Flora- en faunawet altijd van toepassing: 

• in het broedseizoen van vogels mogen de vegetatie, bosjes en opstallen in het plan-

gebied niet worden verwijderd. De start van werkzaamheden tijdens deze periode 

zouden kunnen leiden tot directe verstoring van broedvogels en het broedsucces. Al-

le vogels zijn beschermd. Er is geen vrijstelling te verkrijgen in het kader van de Flo-

ra- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun broedseizoen zou kunnen versto-

ren. 

• op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de 

uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor 

de in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren 

van werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige planten 

en dieren. Zo dienen maatregelen te worden getroffen om bijvoorbeeld verstoring tot 

een minimum te beperken. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken 

en mogen niet opzettelijk worden gedood. 

4.4 AANBEVELINGEN 

Naast de consequenties die voortkomen uit de Flora- en faunawet zijn er ook een aantal 

vrijblijvende aanbevelingen te doen ten aanzien van de inrichting van het plangebied, 

zoals: 

• het planten van bomen en struwelen voor vogels en vleermuizen verdient aanbeve-

ling. Het beste zijn, ecologisch gezien, inheems bes- en bloemdragende struiken en 

planten; 

• in de bosschages rondom de boerderij kunnen extra wilde bollen en stinzeplanten 

worden aangeplant. In verschillende delen zijn weinig tot geen wilde bollen en stin-

zeplanten aanwezig, terwijl het relatief veel lichtdoorlatende eikenberkenbos wel ge-

schikt is voor veel soorten. 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPBGZblkmrwg65-VA01 van de gemeente Schagen;  

  

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen; 

  

1.3  aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 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; 

  

1.4 aanduiding: 

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden; 

 

1.5  aanduidingsgrens: 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

1.6  aanduidingsvlak: 

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 

aanduidingsgrens; 

 

1.7 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; 

 

1.8 afhankelijke woonruimte: 

een bijgebouw bij een woning op één bouwperceel, waarin een gedeelte van de 

huishouding uit het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest; 

 

1.9 agrarisch bedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 

gewassen en/of het houden van dieren; 

  

1.10 archeologie: 

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van 

materiële cultuur, de omgeving en van dierlijke resten; 
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1.11 archeologische deskundige: 

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 

Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen; 

 

1.12 archeologisch onderzoek: 

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied,  

  

1.13 archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het 

verleden; 

  

1.14 bebouwing: 

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

 

1.15  bebouwingspercentage: 

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan 

wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

 

1.16  bed & breakfast: 

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van 

logies en ontbijt in het hoofd- of bijgebouw; 

 

1.17 bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

 

1.18  bedrijfs- of dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bestemd voor 

(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van 

het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht; 

 

1.19  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis: 

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van 

diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, 

technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij 

de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 

uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

 
1.20 bestaand: 

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een 

bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010) / omgevingsvergunning 

(ná 1 oktober 2010); 

 

1.21  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 5 

 

1.22  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

1.23  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; 

 

1.24  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

 

1.25  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

 

1.26  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

 

1.27  bouwperceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

 

1.28  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

 

1.29  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; 

 

1.30  cultuurhistorische waarden: 

waarden en kenmerken van een gebied of daar aanwezige zaken, verband houdend met 

het bouwkundig erfgoed, het stedenbouwkundig erfgoed, de historische groenwaarden, het 

historisch-geografisch erfgoed en de bekende en verwachte archeologische waarden; 

 

1.31  dagrecreatie 

verblijf buitenshuis voor recreatieve doeleinden zonder dat er een overnachting ter plaatse 

mee gepaard gaat; 
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1.32  dagrecreatief medegebruik 

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 

waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, met uitzondering van verblijfsrecreatieve 

voorzieningen; 

 

1.33  delfstoffen 

een natuurlijke concentratie of afzetting van ertsen, mineralen of substanties van 

organische oorsprong, in vaste, vloeibare of gasvormige toestand, met uitzondering van 

water en van de op de zeebodem of onmiddellijk onder de oppervlakte daarvan aanwezige 

schelpen, grind, zand en klei; 

 

1.34  deskundige: 

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 

commissie van deskundigen; 

 

1.35 detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

1.36  dienstverlening: 

het verlenen van economische en/of maatschappelijke diensten aan derden; 

 

1.37  erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 

gebouw, voor zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt; 

 

1.38  erker: 

een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een 

woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa; 

 

1.39  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

 

1.40  gebruiksgerichte paardenhouderijen: 

paardenhouderij die is gericht op het africhten en trainen van paarden, het bieden van 

stalruimte voor paarden, het geven van instructie aan derden, het trainen van paarden en 

uitbrengen in de sport, verhuur van diensten met behulp van paarden en de in- en verkoop 

van paarden; 

 

1.41 geluidsgevoelig object: 

gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals 

bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 
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1.42  geluidszoneringsplichtige inrichting: 

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 

een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

 

1.43  groepsaccommodatie: 

een (gedeelte van een) gebouw dat is bestemd voor periodiek recreatief nachtverblijf door 

groepen, met permanent daarvoor ingerichte ruimten met gemeenschappelijke 

voorzieningen. Een kampeerboerderij en kamp(eer)huis vallen onder het begrip 

groepsaccommodatie; 

 

1.44  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering: 

een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van open grond; 

 

1.45  hoofdgebouw: 

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 

bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

 
1.46  horecabedrijf: 

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al 

dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een seksinrichting; 

 

1.47  kas: 

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of 

ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, groenten, bloemen 

of planten; 

 

1.48 kampeerseizoen: 

het kampeerseizoen begint op 15 maart en loopt door tot en met 31 oktober van elk 

kalenderjaar; 

 

1.49  kampeerterrein: 

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 

daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen 

ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.50  kleinschalige horeca: 

horeca-activiteiten, waarvoor een drank- en horecavergunning niet noodzakelijk is, die aan 

te merken zijn als rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van een 

nevenactiviteit en daaraan in bedrijfseconomisch en ruimtelijk opzicht ondergeschikt zijn; 

 

1.51  kleinschalig kampeerterrein: 

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 

daarop gelegenheid te geven tot het gedurende het kampeerseizoen plaatsen van vaste of 

mobiele kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 
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1.52  landbouwinrichting: 

een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten, zijnde het telen of 

kweken van landbouwgewassen of het fokken, mesten, houden of verhandelen van 

landbouwhuisdieren, dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht; 

1.53  landschapswaarden/landschappelijke waarden: 

bijzondere landschappelijke kenmerken van een gebied of object in de zin van aan-

trekkelijkheid, herkenbaarheid/identiteit en diversiteit bestaande uit aardkundige, cultuur-

historische en visueel-ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in onderlinge samenhang; 

 

1.54 natuurwaarden/natuurlijke waarden: 

waarden in verband met de aanwezigheid van bijzondere planten, dieren en die verband 

houden met zaken als verscheidenheid/zeldzaamheid, natuurlijkheid/ongestoordheid en 

kenmerkendheid voor het gebied; 

 

1.55  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; 

 

1.56  mobiel 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; 

 

1.57  netto-standplaatsgrootte: 

De effectieve, vrije standplaatsruimte per kampeerplaats, inclusief maximaal 1 

parkeerplaats, gemeten zonder beplantingen, wegen, (schouw)paden en sport- en 

spelvoorzieningen; 

 

1.58  nevenactiviteit: 

één of meerdere activiteiten die afzonderlijk en/of gezamenlijk niet rechtstreeks de bedrijfs- 

of functieuitoefening overeenkomstig de bestemming betreffen, en die van een zodanig 

beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang zijn dat de functie waaraan zij worden 

toegevoegd qua aard, omvang en ruimtelijke verschijningsvorm, als hoofdfunctie duidelijk 

herkenbaar en als zodanig ook aanwezig blijft; 

 

1.59  niet-permanente standplaats: 

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van een mobiel 

kampeermiddel dan wel voor het gedurende het kampeerseizoen plaatsen van een vast 

kampeermiddel ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.60  ondergeschikte detailhandel: 

niet-zelfstandige detailhandel, die wordt of is gerealiseerd binnen een andere hoofdfunctie 

en daar naar oppervlakte en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is, die uitsluitend 

toegankelijk is via de hoofdfunctie en waarvan de openingstijden zijn aangepast aan de 

openingstijden van de hoofdfunctie; 
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1.61  onderkomens: 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmingen onttrokken, 

voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan 

te merken, alsook tenten; 

 

1.62  overkapping: 

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk 

met wanden is omgeven; 

 

1.63  paardenbak: 

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; 

 

1.64  pand: 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar 

is; 

 

1.65 peil: 

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

2. 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; 

3. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil; 

 

1.66  permanente bewoning: 

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf; 

 

1.67  permanente standplaats: 

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor het plaatsen van vaste en/of 

mobiele kampeermiddelen die gedurende het gehele jaar aanwezig mogen zijn ten 

behoeve van recreatief nachtverblijf; 

 

1.68  plattelandswoning: 

een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, die 

(tevens) bewoond mag worden door een derde die geen functionele binding heeft met die 

inrichting, maar beschouwd blijft worden als onderdeel van die inrichting; 

 

1.69  productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of 

toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de 

productiefunctie; 
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1.70  productiegerichte paardenhouderij: 

grondgebonden paardenhouderij die is gericht op het fokken van paarden, het bieden van 

leefruimte aan paarden en/of het voortbrengen van producten door middel van het houden 

van paarden, zoals een paardenmelkerij of een daarmee gelijk te stellen bedrijfsvorm, 

eventueel in combinatie met (en daaraan ondergeschikte) trainingsfaciliteiten ten behoeve 

van de eigen gefokte paarden; 

 

1.71  prostitutie: 

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

tegen vergoeding; 

 

1.72 raam-/straatprostitutie: 

het op of aan de weg, vanachter een raam of op een andere voor publiek toegankelijke 

plaats door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten tot 

seksuele handelingen uit te nodigen dan wel aan te lokken; 

 

1.73  recreatief medegebruik: 

het medegebruik van gronden voor routegebonden recreatieve activiteiten, zoals 

wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren, en voor plaatsgebonden recreatieve 

activiteiten, zoals voor sportvisserij, alsmede voor route-ondersteunende voorzieningen, 

zoals picknick-, uitzicht-, rust- en informatieplaatsen, voor zover de overige functies van de 

gronden dit toelaten; 

 

1.74  recreatiewoning: 

een gebouw dat periodiek dient als verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders 

hebben; 

 

1.75 risicovolle inrichting: 

een inrichting, waarbij op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grens-

waarde/richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij 

het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 

 

1.76  seizoenshuisvesting: 

bewoning die plaatsvindt in het kader van seizoengebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, 

waarbij het hoofdverblijf elders wordt gehouden; 

 

1.77  seksinrichting: 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden; 

Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens 

begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 
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1.78  staat van bedrijven: 

een staat, met verschillende typen van bedrijven, die deel uitmaakt van deze regels 

als Staat van bedrijven; 

 

1.79 staat van horecatypen: 

een staat, met verschillende typen van horecabedrijven, die deel uitmaakt van deze regels 

als Staat van horecatypen; 

 

1.80  silo: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient voor het opslaan van mest, veevoeder, 

graan of andere bulkstoffen ten behoeve van het agrarisch bedrijf; 

 

1.81  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; 

 

1.82  vast kampeermiddel: 

een stacaravan, trekkershut of daarmee vergelijkbaar ander recreatief verblijfsmiddel op 

een kampeerterrein, welke naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te 

blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond (plaatsgebonden) en daardoor als 

bouwwerk is aan te merken; 

 

1.83  verblijfsrecreatieve voorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het verblijf op een kampeerterrein, waaronder tevens wordt 

verstaan centrale en sanitaire voorzieningen; 

 

1.84  volwaardig agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van tenminste één 

volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen en waarvan het behoud ook 

op langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd 

(bedrijfseconomisch en milieuhygiënisch); 

 

1.85  voorgevel: 

de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s); 

 

1.86  voorgevellijn: 

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan; 

 

1.87  waterhuishoudkundige voorzieningen: 

voorzieningen die het waterhuishoudkundige belang dienen, zoals watergangen, water-

lopen, kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van 

een watergang of waterloop; 

 

1.88  woning: 

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/b_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03_rb1.pdf
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1.89  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; 

 

1.90  zorgvoorziening: 

voorzieningen ten behoeve van het geven van zorg, niet zijnde mantelzorg; 

 

1.91  zorgboerderij: 

een zorgfunctie als hoofdtak waarbij de sociaal-medische opvang van personen, al dan 

niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn, gecombineerd wordt met agrarische 

activiteiten, in die zin dat de personen behulpzaam zijn bij de agrarische of 

natuurbeherende activiteiten. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1 de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

  

2.2 de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

  

2.3 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 

hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

  

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;  

 

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk; 

 

2.6 overschrijding bouw- c.q. bestemmingsgrenzen: 

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet 

meer dan 1 m bedraagt. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van volwaardige agrarische bedrijven met een grondgebonden 

agrarische bedrijfsvoering, met dien verstande dat: 

1. maximaal 1 bouwlaag van gebouwen mag worden gebruikt voor het 

houden van dieren; 

2. uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel het realiseren van 

nieuwe dierplaatsen in bestaande dierverblijven niet is toegestaan; 

b. het bedrijfswonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit 

aan huis; 

c. productiegerichte paardenhouderijen; 

d. activiteiten ten behoeve van een museum/themapark en een informatiecentrum, 

ter plaatse van de aanduiding 'recreatie'; 

e. recreatief medegebruik; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

f. nevenactiviteiten, met dien verstande dat: 

1. nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan als functieverbreding en ter 

instandhouding van een volwaardig agrarisch bedrijf in bestaande 

bedrijfsgebouwen en/of op terreinen; 

2. de oppervlakte aan bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit binnen 

het bouwvlak niet meer mag bedragen dan is weergegeven in de 

onderstaande tabel, en wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden: 

 

Functie   toegestane 

oppervlakte aan 

bebouwing 

binnen het 

bouwvlak   

voorwaarden   

Zorgvoorzieningen ten 

behoeve van dagbesteding   

150 m²   -   

Zorgvoorzieningen ten 

behoeve van 24-uurszorg   

300 m²   -   

Kinderopvang   150 m²   -   

Educatie   150 m²   -   

Dagrecreatie   150 m²   De functie is tevens toegestaan op gronden 

grenzend aan het bouwvlak, met dien 

verstande dat bebouwing buiten het 

bouwvlak niet is toegestaan.   
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Productie (be- en verwerking) 

van streekproducten   

250 m²   Enkel op het eigen agrarisch bedrijf 

geproduceerde producten zijn toegestaan.   

Verkoop van streekproducten   100 m²     

Agrarisch landschaps- en 

natuurbeheer   

150 m²   De functie is tevens toegestaan op gronden 

grenzend aan het bouwvlak, met dien 

verstande dat bebouwing buiten het 

bouwvlak niet is toegestaan.   

Kleinschalige horeca   50 m²     

Viskwekerij   150 m²     

Bed & Breakfast     - de bed & breakfast functie is toegestaan in 

zowel de bedrijfswoning als bijgebouwen; 

- permanente bewoning is uitgesloten; 

- parkeren dient op eigen terrein plaats te 

vinden en er moet sprake zijn van een 

acceptabele verkeerssituatie; 

- het aantal slaapplaatsen mag niet meer 

dan 9 bedragen; 

- de activiteit doet geen afbreuk aan het 

agrarisch karakter van de omgeving.   

 

met de daarbij behorende: 

g. gebouwen; 

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

i. groenvoorzieningen; 

j. voorzieningen ten behoeve van paardrijden; 

k. openbare nutsvoorzieningen; 

l. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 

m. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

n. waterlopen- en partijen. 

 

3.2  Bouwregels 

Op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 

 

3.2.1  Algemeen 

Voor het bouwen geldt de volgende algemene bouwregel: 

gebouwen mogen alleen binnen het aangegeven bouwvlak worden opgericht; 

 

3.2.2  Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, ten behoeve van de 

uitoefening van agrarische bedrijven gelden de volgende regels: 

a. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 m en   

10 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen; 

b. de dakhelling mag niet meer dan 60° bedragen, dan wel de bestaande dakhelling 

indien deze meer bedraagt. 
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3.2.3  Recreatieve gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een museum/themapark en 

informatiecentrum gelden de volgende regels: 

a. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 m en     

10 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen; 

b. de dakhelling mag niet meer dan 60° bedragen, dan wel de bestaande dakhelling 

indien deze meer bedraagt. 

 

3.2.4  Teeltondersteunend glas 

Voor het bouwen van kassen ten behoeve van de uitoefening van agrarische bedrijven 

gelden aanvullend op het bepaalde in 3.2.2 de volgende regels: 

a. de oppervlakte teeltondersteunend glas mag niet meer bedragen dan 2.000 m², 

dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 5 m en 7 

m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

 

3.2.5  Bedrijfswoningen/plattelandswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen/plattelandswoningen ten behoeve van de 

uitoefening van agrarische bedrijven gelden de volgende regels: 

a. bedrijfswoningen/plattelandswoningen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd; 

b. per bedrijf is één bedrijfswoning/plattelandswoning toegestaan; 

c. bedrijfswoningen/plattelandswoningen dienen in de naar de openbare weg 

toegekeerde bouwgrens te worden gebouwd, dan wel maximaal 10 m daarachter; 

d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4 m en  

8 m, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen; 

e. de dakhelling mag maximaal 60o bedragen; 

f. de oppervlakte mag niet meer dan 225 m2 bedragen, dan wel de bestaande 

oppervlakte indien deze meer bedraagt; 

g. de breedte van de voorgevel mag niet meer dan 15 m bedragen, dan wel de 

bestaande breedte indien deze meer bedraagt; 

h. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de achterste perceelsgrens moet 

minimaal 4 m bedragen, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is. 

 

3.2.6  Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning/plattelandswoning 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van 

de woonfunctie van de bedrijfswoning/plattelandswoning gelden de volgende regels: 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 m 

achter de voorgevellijn te worden gebouwd, met uitzondering van erkers, mits 

wordt voldaan aan de volgende regels: 

1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de hoogte van de 

eerste bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd, met een 

maximum van 3 m of maximaal 0,30 m vanaf de bovenkant 

verdiepingsvloer. 
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b. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van de 

bedrijfswoning/plattelandswoning, mag niet meer bedragen dan 300 m² dan wel de 

bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt, met dien verstande dat de 

totale oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet 

meer mag bedragen dan de oppervlakte van het hoofdgebouw; 

c. een bijgebouw dient ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw; 

d. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 35 

m, dan wel de bestaande afstand indien deze meer bedraagt; 

e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m, dan wel de bestaande 

goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

 

3.2.7  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 

a. het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

situering van een paardenbak is toegestaan, onder voorwaarde dat: 

1. de paardenbak binnen het bouwvlak wordt opgericht; 

2. de oppervlakte niet meer dan 1.200 m² bedraagt; 

3. de paardenbak achter de voorgevellijn is gesitueerd; 

4. de bouwhoogte van het hekwerk rondom de paardenbak niet meer dan  

1,5 m bedraagt; 

5. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 m bedraagt; 

6. de paardenbak wordt gerealiseerd op een minimale afstand van 30 m tot 

de woning van een derde; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 

dan: 

1. 15 m ten behoeve van torensilo’s; 

2. 6 m ten behoeve van mestsilo’s; 

3. 3 m ten behoeve van sleufsilo’s; 

4. 6 m ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

3.4  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

 

3.4.1  Algemeen 

a. 3.2.2 ten behoeve van een hogere goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen tot 

maximaal 8 m respectievelijk 14 m, waarbij het bij een bouwhoogte van meer dan 12 m 

verplicht is om de visuele effecten in beeld te brengen; 
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b. 3.2.2 voor een afwijkende kapvorm, met dien verstande dat niet het gehele dak plat 

mag worden afgedekt; 

c. 3.2.4 ten behoeve van een hogere goothoogte van bedrijfswoningen tot maximaal 6 

m en/of een hogere bouwhoogte van bedrijfswoningen tot maximaal 11 m; 

d. 3.2.9 ten behoeve van de hoogte van torensilo's tot een maximale hoogte van 25 m, 

mits gerealiseerd binnen het bouwvlak; 

e. 3.1, onder a, voor het vergroten van het staloppervlak ten behoeve van het 

houden van dieren in verband met het verbeteren van het dierenwelzijn of een 

betere bedrijfsvoering, met dien verstande dat: 

1. het aantal dierplaatsen niet wordt vergroot; 

2. de bebouwing landschappelijk wordt ingepast, hetgeen blijkt uit een 

beplantingsplan; 

3. het beplantingsplan binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning dient te zijn gerealiseerd. 

f. 3.1, onder a, voor de uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel 

het realiseren van nieuwe dierplaatsen in bestaande dierverblijven met dien 

verstande dat: 

1. is aangetoond dat geen toename van stikstofdepositie op de daarvoor 

gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden in de omgeving optreedt; 

2. is aangetoond dat de activiteit niet leidt tot onevenredige aantasting van de 

milieuhygiënische situatie, 

3. is aangetoond dat lichthinder/lichtvervuiling wordt beperkt; 

4. middels een beplantingsplan de landschappelijke inpassing is gewaarborgd; 

5. het beplantingsplan binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een 

omgevingsvergunning dient te zijn gerealiseerd. 

 

3.4.2  Dierverblijven / dierplaatsen 

In afwijking in zoverre van het bepaalde in 3.4.1, onder f, onder 1 kan het bevoegd gezag 

tevens bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1, onder a, voor de 

uitbreiding of nieuwbouw van dierverblijven, dan wel het realiseren van nieuwe 

dierplaatsen in bestaande dierverblijven indien is aangetoond dat er geen gevolgen zijn 

voor de instandhoudingsdoelstellingen van omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg 

van ammoniakdepositie en overigens voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd 

in 3.4.1, onder f, onder 2, 3, 4 en 5. 

 

3.4.3  Voorwaarden 

De in 3.4.1 en 3.4.2 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden 

verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

 het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

 de milieusituatie; 

 de verkeersveiligheid. 
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3.5  Specifieke gebruiksregels 

 

3.5.1  Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel laten 

gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt 

begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van exploratie en exploitatie van 

diepe delfstoffen (met uitzondering van seismologisch onderzoek); 

b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van energieopwekking 

door middel van biomassavergisting; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van 

goederen en/of materialen van niet-agrarische herkomst in vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als 

motorcrossterrein; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voor 

de huisvesting van seizoenarbeiders; 

g. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van nevenactiviteiten 

in de vorm van verkoop van streekproducten buiten het bouwvlak; 

h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van een 

grotere oppervlakte aan nevenactiviteiten dan is weergegeven in artikel 3.1 onder 

f; 

i. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen voor het houden van dieren op 

meer dan één bouwlaag; 

j. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor productiebos; 

k. het gebruiken of laten gebruiken van een bedrijfswoning voor bewoning door een 

derde die geen functionele binding heeft met de landbouwinrichting waarvan de 

bedrijfswoning onderdeel uitmaakt. 

 

3.5.2  Recreatief gebruik 

Ten aanzien van de recreatiefunctie gelden de volgende bepalingen: 

er dient op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid te worden 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. 

 

3.6  Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. 3.5.1 en toestaan dat een biomassavergistingsinstallatie wordt opgericht, onder 

de voorwaarden dat: 

1. de afstand tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) minimaal 250 m 

bedraagt; 
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2. de aan te houden afstand minimaal 100 meter tot een gevoelig object 

(woningen van derden) bij < 50 MWe energieopwekkingscapaciteit 

bedraagt; 

3. het bedrijf eigen geproduceerde mest verwerkt en eigen en/of van derden 

afkomstige co-substraten toevoegt; 

4. de verwerking minder bedraagt dan 25.000 ton per jaar en per dag minder 

dan 100 ton; 

5. gezorgd wordt voor een goede landschappelijke inpassing; 

6. er is aangetoond dat de verkeersaantrekkende werking aanvaardbaar is; 

7. de installatie voldoet aan de redelijke eisen van welstand; 

8. de milieusituatie aanvaardbaar is. 

 

b. 3.5.1 voor het gebruik van bedrijfsgebouwen voor de huisvesting van 

seizoenarbeiders, onder de voorwaarden dat: 

1. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden als nevenfunctie van een 

volwaardig agrarisch bedrijf; 

2. er wordt voldaan aan de bouwregels zoals opgenomen in artikel 3.2; 

3. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden op het bestaande agrarische 

bouwvlak indien een conform de bestemming door de eigenaar of 

bedrijfsleider bewoonde en in gebruik zijnde agrarische bedrijfswoning op 

het bouwperceel aanwezig is; 

4. voor het bouwen van nieuwe bebouwing en/of woonunits een 

inrichtingsplan is opgesteld, waarin in ieder geval aandacht is besteed aan 

een goede landschappelijke inpassing van de bebouwing en/of de 

woonunits en de parkeervoorzieningen. Over de landschappelijke 

inpassing dient vooraf met de gemeente overleg plaats te vinden; 

5. agrarische seizoensarbeiders zowel in agrarische bedrijfsbebouwing als in 

woonunits mogen worden gehuisvest, met dien verstande dat: 

 er binnen een bouwperceel van een agrarisch bedrijf ten hoogste 

40 agrarische seizoensarbeiders mogen worden gehuisvest; 

 er ten hoogste 20 agrarische seizoensarbeiders in woonunits 

mogen worden gehuisvest; 

6. de huisvesting uitsluitend mag plaatsvinden, indien wordt voldaan aan het 

bepaalde in het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Algemene 

Plaatselijke Verordening; 

7. er dient op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid te worden 

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. 

 

c. 3.5.1 ten behoeve van de nevenactiviteit in de vorm van de verkoop van 

streekproducten buiten het bouwvlak. 

 

d. 3.5.1 onder k en toestaan dat de bedrijfswoning bewoond wordt door een derde 

die geen functionele binding heeft met de landbouwinrichting waarvan de 

bedrijfswoning onderdeel uitmaakt, met dien verstande dat de bedrijfswoning 
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beschouwd blijft worden als onderdeel van die inrichting en onder de voorwaarden 

dat: 

1. de bedrijfswoning gelegen is binnen het agrarische bouwvlak; 

2. binnen het agrarische bouwvlak waarin de bedrijfswoning is gelegen, een 

landbouwinrichting aanwezig is of een landbouwinrichting op grond van de 

regels van dit bestemmingsplan toegestaan is; 

3. het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe leidt dat binnen het 

agrarische bouwvlak waarin de bedrijfswoning is gelegen een andere 

bedrijfswoning kan worden gerealiseerd. 

 

De onder a tot en met c genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend 

worden verleend, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

 het landschaps- en bebouwingsbeeld; 

 de milieusituatie; 

 de verkeersveiligheid. 

 

3.7   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

 

3.7.1 Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 3.1 bedoelde gronden, voor zover deze zijn gelegen 

buiten het bouwvlak, zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag 

(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 

a. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport- , energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur; 

b. werken en werkzaamheden die een peilverlaging tot gevolg hebben of kunnen 

hebben; 

c. het veroorzaken van ontploffingen in of op de grond, alsmede het verrichten van 

proefboringen en andere boringen ten behoeve van het winnen van water, 

delfstoffen en andere bodemschatten; 

d. het planten van houtgewas buiten de agrarische bouwvlakken, voor zover op deze 

werkzaamheden de Wet natuurbescherming of krachtens die wet vastgestelde 

voorschriften niet van toepassing zijn; 

e. het bezanden, omzetten en omspuiten van gronden ten behoeve van permanente 

bollenteelt. 

 

3.7.2  Uitzondering op het verbod 

a. Het in lid 3.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

1. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming 

betreffen; 

2. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende 

omgevingsvergunning. 
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b. Het verbod zoals bedoeld in 3.7.1 onder e is niet van toepassing ter plaatse van de 

gebiedsaanduiding 'bollenconcentratiegebied'. 

 

3.7.3 Voorwaarden omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.7.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

daardoor de landschappelijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast. 

 

3.8  Wijzigingsbevoegdheid 

 

3.8.1 Vrijkomende agrarische bebouwing 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het opheffen van 

agrarische bouwvlakken indien na gehele bedrijfsbeëindiging geen andere agrariër zich 

meer ter plaatse vestigt. De bestemming 'Agrarisch' mag omgezet worden in de volgende 

bestemmingen: 

 'Wonen', waarbij de regels van Artikel 30 van het bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe, zoals vastgesteld op 18 mei 2016 van toepassing zijn; 

 'Bedrijf' waarbij de regels van Artikel 5 van het bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe, zoals vastgesteld op 18 mei 2016 van toepassing zijn; 

 'Maatschappelijk' ten behoeve van een zorgboerderij, waarbij de regels van Artikel 

14 van het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, zoals vastgesteld op 18 mei 2016 

van toepassing zijn; 

 'Tuin' waarbij de regels van Artikel 24 van het bestemmingsplan Buitengebied 

Zijpe, zoals vastgesteld op 18 mei 2016 van toepassing zijn; 

 

onder de voorwaarden dat: 

a. de locatie niet blijvend geschikt is / wordt geacht voor agrarisch hergebruik voor de 

opvang van agrarische bedrijven; 

b. de nieuwe functie de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omringende agrarische en overige bedrijven en de woonfunctie van omringende 

woningen niet onevenredig beperkt; 

c. monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden blijft en 

als zodanig wordt opgenomen in het wijzigingsplan; 

d. buitenopslag niet is toegestaan; 

e. de nieuwe functie aantoonbaar geen onevenredige verkeersaantrekkende werking 

heeft en dat er sprake is van een acceptabele verkeerssituatie; 

f. eventuele extra parkeerplaatsen op het eigen terrein (op het bouwperceel) worden 

gerealiseerd; 

g. ten hoogste een vloeroppervlak van 650 m2 mag worden gebruikt, met dien 

verstande dat voor inpandige opslag van volumineuze goederen, alsmede voor 

paardenpensions het vloeroppervlak binnen de bestaande bebouwing kan worden 

aangehouden; 

h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting niet 

is toegestaan; 

i. de wijziging niet mag leiden tot toename van de bebouwing; 

j. de bestaande boerderij mag worden gesplitst, met dien verstande dat maximaal 

één extra woning mag ontstaan; 
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k. het geen voormalige agrarische bedrijfslocatie betreft waar bedrijfsbebouwing is 

gesloopt in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken dan wel de 

regeling Ruimte voor Ruimte; 

l. als het om een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer gaat, het in beginsel 

slechts een inrichting mag zijn die behoort tot de categorieën 1 en 2 van Staat van 

Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels; 

m. overtollige bebouwing moet worden gesloopt; 

n. aangetoond wordt dat de wijziging van de bestemming uitvoerbaar is; 

o. geen sprake is van een aantoonbaar onevenredige aantasting van de in de 

omgeving aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem en 

waterhuishoudkundige alsmede milieuhygiënische waarden. 

 

3.8.2  Nieuwvestiging agrarische bedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en een nieuw bouwvlak toekennen 

met het oog op de nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 

a. nieuwvestiging van bollenteeltbedrijven uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de 

gebiedsaanduiding 'bollenconcentratiegebied'; 

b. nieuwvestiging uitsluitend is toegestaan langs bestaande wegen; 

c. de nieuwvestiging ter plaatse noodzakelijk moet zijn voor een doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering: dit betekent dat voor zover de betrokken agrariër elders 

een agrarisch bedrijf heeft, eerst dient te worden aangetoond dat op de 

betreffende locatie geen reële bedrijfseconomische of planologisch verantwoorde 

uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn; 

d. het dient te gaan om een volwaardig agrarisch bedrijf, dan wel een bedrijf dat naar 

verwachting binnen redelijke termijn zal uitgroeien tot een volwaardig bedrijf; 

hierover dient van tevoren een door het college van burgemeester en wethouders 

aan te wijzen onafhankelijk, agrarisch deskundige te worden gehoord; 

e. er een bouwvlak op maat dient te worden toegekend met een maximale 

oppervlakte van 2 hectare; 

f. maximaal één bedrijfswoning is toegestaan; 

g. er sprake dient te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 

h. de wijziging niet mag leiden tot extra belemmeringen voor de 

bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit 

de milieu- en dierenwelzijnswetgeving; 

i. voor nieuwvestiging geldt dat het woon- en leefklimaat van omliggende functies 

niet onevenredig mag worden aangetast; 

j. nieuwvestiging niet is toegestaan indien er geen sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat voor de beoogde functie; 

k. de nieuwvestiging, gelet op de instandhoudingsdoelstelling van omliggende Natura 

2000 gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten 

in omliggende Natura 2000-gebieden niet mag laten verslechteren of een 

significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen; 

l. de waterhuishouding niet onevenredig wordt aangetast; hiertoe wordt advies 

ingewonnen bij de waterbeheerder; 

m. door middel van een flora- en faunaonderzoek dient te worden aangetoond dat 

voldaan wordt aan de natuurwetgeving; 
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n. uit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de gevel van een geluidsgevoelig 

object de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt. 

 

3.8.3 Tweede bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het toestaan van 

een tweede bedrijfswoning met dien verstande dat: 

a. op het bouwvlak in principe permanent, gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week en 365 dagen per jaar, toezicht op het bedrijf is vereist; 

b. er sprake moet zijn van een blijvende duurzame en doelmatige voortzetting van 

het agrarisch bedrijf, waarbij de initiatiefnemer aannemelijk moet maken dat het 

bedrijf beschikt over een toekomstperspectief van ten minste 10 jaar. Hiertoe dient 

een bedrijfsplan opgesteld te worden door een deskundig en onafhankelijk bureau; 

c. er sprake moet zijn van minimaal twee arbeidskrachten die fulltime werkzaam zijn 

op het bedrijf, waarbij de hoofdbewoners van de woningen een volwaardig 

hoofdinkomen uit het op het perceel gevestigde bedrijf ontvangen. Dit wordt 

aangetoond bij een bedrijfsomvang die gekenmerkt wordt door een arbeidsinzet 

van meer dan 2 mensjaren; 

d. de bedrijfswoning passend is in de gemeentelijke woningbouwcontingentering; 

e. er sprake is van een agrarisch bedrijf waar levende have wordt gehouden en het 

gehele jaar door veel jonge dieren worden geboren; 

f. de levende have kan worden ingedeeld in één van de volgende 

landbouwhuisdiercategorieën: melk- en zoogkoeien, fokzeugen (varkenshouderij), 

fokschapen, fokgeiten, boerderijen voor pluimvee of fokpaarden; 

g. het houden van levende have de hoofdactiviteit op het agrarische bedrijf dient te 

betreffen; 

h. werkzaamheden verricht in aanverwante en/of niet agrarische (neven) activiteiten 

binnen de bedrijfsvoering (in het kader van functieverbreding in de landbouw 

oftewel multifunctionele landbouw) nooit tot een tweede bedrijfswoning kunnen 

leiden; 

i. agrarische bedrijven zonder levende have, ongeacht het aanwezige 

arbeidspotentieel, niet in aanmerking komen voor een tweede bedrijfswoning; 

j. de tweede bedrijfswoning binnen het agrarische bouwvlak moet worden 

gerealiseerd; 

k. indien het agrarische bouwvlak een naastgelegen perceel omvat, de 

bedrijfswoning daarop gesitueerd kan worden als dan een nieuwe logische 

begrenzing ontstaat; 

l. de tweede bedrijfswoning via dezelfde uitrit als van de bestaande bedrijfswoning 

wordt ontsloten; 

m. de afstand van de tweede bedrijfswoning tot één van de hoofdbedrijfsgebouwen 

maximaal 50 m mag bedragen, waardoor de relatie met het bedrijf duidelijk blijft; 

n. de tweede bedrijfswoning op ten minste 20 m van de zijgevel van de eerste 

bedrijfswoning dient te worden gesitueerd. Een kortere onderlinge afstand kan 

alleen op basis van een goede inpassing en motivering; 

o. de voorgevel van de tweede bedrijfswoning in de voorgevellijn van de eerste 

bedrijfswoning ligt of maximaal 2 m daarachter; 

p. een rechthoekig en compact erf behouden of gerealiseerd dient te worden door 

toevoeging van een tweede bedrijfswoning; 
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q. de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en/of railverkeer de 

voorkeursgrenswaarde dan wel de uiterste grenswaarde, zoals vastgelegd in de 

Wet geluidhinder, niet mag worden overschreden; 

r. de nieuwe woning milieuhygiënisch inpasbaar is; 

s. geen tweede bedrijfswoning wordt toegestaan indien de eerste bedrijfswoning 

bewoond wordt door een derde die geen functionele binding heeft met de 

landbouwinrichting waarvan de bedrijfswoning onderdeel uitmaakt. 

 

3.8.4  Vergroting bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het vergroten van 

de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken tot een totale oppervlakte van ten hoogste 

2 hectare met dien verstande dat: 

a. uitsluitend wordt meegewerkt indien de bedrijfseconomische noodzaak daartoe 

wordt aangetoond middels een bedrijfsplan; 

b. aan vergroting van het bouwvlak uitsluitend wordt meegewerkt wanneer een 

beplantingsplan wordt aangeleverd, waarin de vergroting van het bouwvlak 

landschappelijk wordt ingepast; 

c. het beplantingsplan zoals genoemd onder d dient binnen een jaar na het 

onherroepelijk worden van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

bouwwerk te zijn gerealiseerd; 

d. de vergroting van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar is; 

e. is aangetoond dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op 

omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

3.8.5   Vormverandering bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het veranderen 

van de vorm van de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken met dien verstande dat: 

a. de oppervlakte van het bouwvlak gelijk blijft; 

b. de vormverandering van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar is. 
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Artikel 4  Natuur - Waardevolle houtopstanden 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Natuur – Waardevolle houtopstanden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van houtopstanden met land-

schappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden van de gronden met 

bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen en bijbehorende bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde; 

c. (onverharde) paden en wegen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de aangrenzende 

bestemming ‘Recreatie - Dagrecreatie’ als bedoeld in artikel 5; 

e. kleinschalige bijgebouwen ten behoeve van informatievoorziening, in relatie tot het 

museum/themapark, ondergeschikt aan hetgeen onder sub a vermeld. 

 

4.2 Bouwregels 

a. Voor het bouwen van de in lid 4.1 sub a, en b genoemde bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

niet meer dan 3 m mag bedragen; 

b. Voor het bouwen van de in lid 4.1 sub d genoemde bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer 

dan 5,5 m mag bedragen; 

c. Voor het bouwen van de in lid 4.1 sub e genoemde kleinschalige bijgebouwen geldt 

dat de bouwhoogte van de kleinschalige bijgebouwen niet meer dan 5,5 m mag 

bedragen en dat de oppervlakte per bijgebouw niet meer dan 15 m2 mag bedragen. 

 

4.3 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

a. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 

b. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als volkstuin; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden voor de opslag van 

meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen; 

e. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als 

motorcrossterrein; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als standplaats voor 

kampeermiddelen. 

 

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren: 
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1. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of 

parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

2. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van 

gronden; 

3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie-

leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur; 

4. het vergraven en/of dempen van sloten en andere watergangen, het door 

afwateren, ontwateren of afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 

5. het vellen, rooien of verwijderen van houtgewassen; 

6. het aanbrengen van bodemdrainage; 

7. het aanbrengen van voorzieningen voor recreatief medegebruik. 

b. Het onder a bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die 

het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

c. De onder a bedoelde vergunning wordt geweigerd indien door de uitvoering van de in 

a bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te 

verwachten gevolgen, de natuurwaarden in onevenredige mate kunnen worden 

aangetast. 
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Artikel 5  Recreatie - Dagrecreatie 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Recreatie - Dagrecreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. gebouwen ten behoeve van een museum/themapark; 

b. een informatiecentrum; 

c. ten dienste van en aan een museum/themapark ondergeschikte 

horecavoorzieningen uit de categorie 1 zoals genoemd in de bij de regels 

behorende ’Staat van horecatypen’; 

d. ten dienste van en aan de functie ondergeschikte detailhandel; 

e. (inpandige) bedrijfs- en dienstwoning, met dien verstande dat: per bouwvlak ten 

hoogste één bedrijfs- of dienstwoning is toegestaan; 

 

met de daarbij behorende: 

f. speelvoorzieningen; 

g. groenvoorzieningen; 

h. parkeervoorzieningen, uitsluitend ten behoeve van de bestemming; 

i. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

j. openbare nutsvoorzieningen; 

k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

l. tuinen, erven en terreinen; 

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

5.2 Bouwregels 

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

1. de gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd worden, met 

uitzondering van kleinschalige bijgebouwen ten behoeve van 

informatievoorziening, in relatie tot het museum/themapark; 

2. de bouwhoogte van kleinschalige bijgebouwen mag niet meer dan 5,5 m 

bedragen en de oppervlakte per bijgebouw mag niet meer dan 15 m2 

bedragen; 

3. de goot- en bouwhoogte van een gebouw en het maximale 

bebouwingspercentage mag niet meer dan de aangegeven hoogten en het 

aangegeven percentage ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, 

bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ bedragen, dan wel 

de bestaande hoogten en het bestaande percentage indien deze meer zijn; 

4. in afwijking van het bepaalde onder 1 mogen gebouwen van ondergeschikte 

aard, zoals ten dienste van een fietsenberging en dergelijke, buiten het 

bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2  

per bouwperceel; de bouwhoogte van deze gebouwen mag niet meer 

bedragen dan 3 m. 

b. Voor het bouwen van bedrijfs- of dienstwoningen gelden de volgende regels: 

1. bedrijfs- of dienstwoningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 

gebouwd; 

2. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfs- of dienstwoning toegestaan; 

3. voor een bedrijfs- of dienstwoning in een bedrijfsgebouw zijn de bebouwings-

normen van toepassing, die gelden voor het bedrijfsgebouw, met dien 
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verstande dat de inhoud van de woning niet meer dan 750 m3 mag bedragen, 

dan wel de bestaande inhoud indien deze meer is; 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

regels: 

1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan de 

toegestane bouwhoogte als bepaald in artikel 2.1 lid 3 Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2 Bijlage II Besluit 

omgevingsrecht bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 

meer dan 5 m bedragen. 

 

5.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van 

de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

5.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaats vindt van: 

1. het straat- en bebouwingsbeeld; 

2. de verkeersveiligheid; 

3. de milieusituatie; 

4. de sociale veiligheid; 

5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

Bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 onder a sub 1 en 

toestaan dat een gebouw geheel of gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, mits: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen niet meer bedraagt dan het 

maximaal toegestane bebouwingspercentage; 

b. de bouwhoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan de 

toegestane goothoogte binnen het bouwvlak; 

 

5.5 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruiken of laten 

gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecavoorzieningen uit een 

hogere categorie, zoals genoemd in de bij de regels behorende ’Staat van horecatypen’, 

dan in de bestemmingsomschrijving is toegestaan. 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie - 4 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie - 4’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

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

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn 

toegewezen. 

 

6.2 Bouwregels 

 

6.2.1  Algemeen 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 500 m2 wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m2 wordt uitgebreid, maar 

waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m 

onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m2 of minder; 

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m2, maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het 

maaiveld. 

 

 6.2.2 Uitzondering 

Het in 5.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de 

gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer 

kunnen worden verwacht. 

 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2.1, 

mits: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 6.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van 

archeologie gevraagd. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.2.1_Algemeen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.2.1_Algemeen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.3_Afwijkenvandebouwregels
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6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werken, geen bouwwerk 

zijnde, of werkzaamheden 

 

6.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 6 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen 

normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden; 

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m2; 

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en 

intensiveren van drainage; 

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur. 

 

6.4.2  Uitzondering 

De onder 6.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van 

een reeds verleende omgevingsvergunning; 

c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 500 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 500 m² maar niet dieper dan 0,50 m; 

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn 

geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

 

6.4.3  Voorwaarden 

De onder 6.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig 

kunnen worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
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d. Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.4.1 wordt verleend, wordt 

om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

 

6.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie - 4’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel indien op andere wijze kan worden 

aangetoond dat geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42_Waarde-Archeologie-6
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42_Waarde-Archeologie-6
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Artikel 7  Waarde - Archeologie - 6 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie - 6’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

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

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn 

toegewezen. 

 

7.2 Bouwregels 

 

7.2.1  Algemeen 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 10.000 m² wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 10.000 m² wordt uitgebreid, maar 

waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m 

onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 10.000 m² of minder; 

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het 

maaiveld. 

 

7.2.2 Uitzondering 

Het in 7.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de 

gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer 

kunnen worden verwacht. 

 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.1, 

mits: 

e. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

f. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel; 

g. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

h. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 7.3 verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van 

archeologie gevraagd. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.2.1_Algemeen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.2.1_Algemeen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.3_Afwijkenvandebouwregels
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7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

 

7.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 7.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen 

normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden; 

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een 

grotere diepte dan 0,50 m; 

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en 

intensiveren van drainage; 

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m en met 

een oppervlakte van meer dan 10.000 m²; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m en met een 

oppervlakte van meer dan 10.000 m²; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur. 

 

7.4.2  Uitzondering 

De onder 7.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 

e. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 

f. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van 

een reeds verleende omgevingsvergunning; 

g. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 10.000 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden groter dan 10.000 m² maar niet dieper dan 0,50 m; 

h. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn 

geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

 

7.4.3  Voorwaarden 

De onder 7.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 

e. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

f. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

g. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig 

kunnen worden verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
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2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

h. Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.4.1 wordt verleend, wordt 

om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

 

7.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie - 6’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel indien op andere wijze kan worden 

aangetoond dat geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42.4.1_Verbod
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42_Waarde-Archeologie-6
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_42_Waarde-Archeologie-6
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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 gebruiksregels 

9.1  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. 

 

9.2  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 

laten gebruiken dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval 

wordt begrepen: 

a. het gebruik of laten gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige of afhankelijke 

woonruimte; 

b. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie; 

c. het gebruik of laten gebruiken van vaste kampeermiddelen, recreatiewoningen en 

zomerwoningen voor permanente bewoning; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting. 

 

9.3  Parkeren 

 

9.3.1  Parkeervoorzieningen 

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of onder 

het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende parkeergelegenheid 

wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de 

hand van de normen die zijn opgenomen in de ‘Nota Parkeernormen Schagen 2016’, met 

inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

 

9.3.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in 9.3.1 is niet van toepassing indien: 

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 

b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de 

parkeersituatie ter plaatse. 
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9.3.3 Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 

laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist 

en aangelegd op grond van artikel 9.3.1 of 9.3.2 niet in stand wordt gelaten. 

 

 



 

 Bestemmingsplan Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug | september 2017 39 

Artikel 10  Algemene afwijkingsregels  

10.1 Algemeen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in het plan 

bepaalde voor: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer 

dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, 

gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien 

verstande, dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag 

bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de 

bouwhoogte van kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer 

dan 3 m mag bedragen. Met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte 

niet meer dan 9 m mag bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de 

bouwhoogte niet meer dan 40 m mag bedragen; 

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of 

richting van een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig 

vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een 

afwijking in het belang van een behoorlijke bebouwing is; 

e. het bouwen buiten het bouwvlak waarbij de overschrijding niet meer mag 

bedragen dan 2 m. 

 

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

10.2  Mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in artikel 9.2, onder a, ten behoeve van 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 hoofdstuk 2 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. er geen sprake is van een zelfstandige woning; 

3. 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; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_45.2_Strijdiggebruik
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_2_Bestemmingsregels
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4. de oppervlakte van een nieuw te bouwen bijgebouw, c.q. 

mantelzorgwoning ten hoogste 100 m2 bedraagt, 

5. het bebouwingspercentage van het achtererf ten hoogste 75% bedraagt; 

6. de bouwhoogte van een bijgebouw c.q. mantelzorgwoning niet meer dan 

3,5 m bedraagt. 

 

10.3  Groepsaccommodaties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 9.2, onder b, ten behoeve van het gebruik van een gebouw als 

groepsaccommodatie, met dien verstande dat: 

a. de nieuwe functie de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omringende agrarische en overige bedrijven en de woonfunctie van omringende 

woningen niet onevenredig beperkt; 

b. de activiteit landschappelijk goed is ingepast; 

c. de oppervlakte van de ruimten die voor de groepsaccommodatie worden gebruikt 

ten hoogste 500 m² bedraagt; 

d. de groepsaccommodatie gesitueerd moet zijn in het hoofdgebouw, of een 

bestaand daarmee functioneel samenhangend bijgebouw: nieuwbouw ten 

behoeve van de groepsaccommodatie is niet toegestaan; 

e. ten behoeve van de groepsaccommodatie uitsluitend gedeelde sanitaire 

voorzieningen en gedeelde kookgelegenheid aanwezig mogen zijn. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03/r_NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03.html#_45.2_Strijdiggebruik
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, het plan 

wijzigen ten behoeve van de vestiging van één seksinrichting binnen een bestaand hoofdgebouw 

binnen de bestemming 'Agrarisch', mits: 

 

1. er niet eerder een verzoek is gehonoreerd; 

2. de afstand tussen de seksinrichting en de dichtstbijzijnde woning van een derde meer dan 

25 m bedraagt; 

3. voor de bezoekers van de seksinrichting voldoende parkeergelegenheid op het terrein/erf 

behorende tot de seksinrichting aanwezig is; 

4. de seksinrichting aan de buitenzijde niet is/wordt uitgerust met opvallende (verlichte) 

reclameborden en –aanduidingen, die uit een oogpunt van landschapsschoon niet 

aanvaardbaar zijn; 

5. de seksinrichting niet wordt uitgeoefend in de vorm van een raamprostitutiebedrijf; 

6. de wegen die naar de locatie van de seksinrichting leiden, geschikt zijn voor het verwerken 

van het verkeer van en naar de seksinrichting; 

7. de afstand tussen de seksinrichting en godshuizen of scholen meer dan 500 m bedraagt; 

8. de afstand tussen de seksinrichtingen en de grens van de bebouwde kom, als bedoeld in 

artikel 48 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, meer dan  

500 m bedraagt. 
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Artikel 12  Overige regels 

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel van 

bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt deze wet, 

algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt 

dan wel van kracht is op het moment van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan. 
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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 eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%; 

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan; 

d. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 

en in strijd met de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van die beheersverordening. 

  

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 het eerste 

lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan; 

e. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 

de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van die beheersverordening. 
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Artikel 14  Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als: 

  

Regels van het bestemmingsplan ‘Belkmerweg 65 in Sint Maartensvlotbrug’ van de gemeente 

Schagen. 

 

 

De raadsgriffier, Voorzitter. 
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Bijlage I  

Staat van bedrijfsactiviteiten  
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Staat van bedrijfsactiviteiten 
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Bijlage II  

Staat van horecatypen  
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Staat van horecatypen 

Categorie 1  

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etens-

waren, alsmede het verstreken van (alcoholhoudende) dranken. Het accent ligt op de verkoop van 

al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, al dan niet voor consumptie ter plaatse. 

Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

- restaurant; 

- bistro; 

- grillroom; 

- pizzeria; 

- cafetaria; 

- fastfoodrestaurant; 

- shoarmazaak; 

- snackbar; 

- ijssalon; 

- automatiek; 

- snelbuffet; 

- lunchroom; 

- crêperie; 

- broodjeszaak; 

- koffiehuis; 

- theehuis. 

 

Categorie 2 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van overwegend alcoholhoudende 

dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van (kleine) etenswaren, voor consumptie 

ter plaatse. Het accent ligt op de verkoop van dranken. 

Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

- bar; 

- café; 

- eetcafé; 

- café-restaurant; 

- bierhuis; 

- proeflokaal; 

- sportkantine. 

 

Categorie 3 

Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het geven van gelegenheid tot dansen en/of het 

exploiteren van zaalaccommodatie, alsmede het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken, al 

dan niet in combinatie met het verstrekken van (kleine) etenswaren, voor consumptie ter plaatse. 

Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

- discotheek; 

- bar-dancing; 

- partycentrum; 

- zalencentrum. 
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