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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Leeswijzer

Dit eerste hoofdstuk is inleidend. De aanleiding en het plangebied zijn kort beschreven. Ook 

is het huidige bestemmingsplan benoemd en beschreven. Het tweede hoofdstuk geeft een 

korte omschrijving van het plan. Eerst wordt de huidige situatie beschreven. Daarna wordt 

de toekomstige situatie beschreven. Hoofdstuk 3 benoemt het relevante beleid. Het gaat 

hierbij om zowel beleid van het rijk, de provincie als de gemeente. Hoofdstuk 4 gaat in op 

verschillende omgevingsaspecten. Hierbij valt onder andere te denken aan ecologie, water, 

archeologie en luchtkwaliteit. Hoofdstuk 5 beschrijft kort de juridische aspecten van het 

bestemmingsplan. In dit hoofdstuk wordt onder andere de bestemmingsplanprocedure 

uitgelegd. In hoofdstuk 6 wordt ten slotte kort de uitvoerbaarheid, zowel maatschappelijk 

als economisch, besproken worden.

Voor het bestemmingsplan zijn veel onderzoeken gedaan. De resultaten worden besproken 

in hoofdstuk 4. In de bijlagen zijn de rapporten van de onderzoeken toegevoegd.

1.2  Aanleiding

De gemeente heeft op de hoek van de kruising van de Bogtmanweg en de Bladstraat in 

Tuitjenhorn grond in bezit. Op dit terrein heeft een gebouw gestaan van De Paddestoel. Dit 

was een kleuterschool. Dit gebouw is gesloopt in 2012. Sindsdien is het terrein niet 

ontwikkeld. 

Dit terrein zal ontwikkeld worden als een woningbouwlocatie met acht woningen. 

Aanleiding om hier woningen te realiseren is de behoefte aan betaalbare woningen in 

Tuitjenhorn voor starters, senioren en eenpersoonshuishouden. Dit project voorziet hierin.

1.3  Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt bij de kruising van de Bogtmanweg en de 

Bladstraat in Tuitjenhorn. Het is nu een grasveld, met aan de kant van de Bogtmanweg een 

bomenhaag. In de zomer wordt het terrein af en toe gebruikt voor activiteiten voor 

kinderen, zoals een timmerdorp. Op het parkeerplaats van de Sporthal De Groet worden 

voor het plan een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. De plekken waar deze 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden, worden bij het plangebied gevoegd.

Ten oosten van het terrein liggen een aantal woningen en ook aan de zuidkant van de 

Bladstraat staan meerdere woningen. Ten westen van het plangebied ligt het 

Blanckendaellpark, ook zit hier een bollenbedrijf. Ten noorden van het plangebied ligt een 

parkeerterrein voor de sporthal en een groot park.
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Figuur 1 Het plangebied

1.4  Geldende regeling

Het gebied valt binnen het bestemmingsplan 'Tuitjenhorn', zoals vastgesteld door de raad 

van de gemeente Schagen op 25 februari 2014. Het gebied heeft nu de bestemming 

'Maatschappelijk'. Dat betekent dat het hier niet toegestaan is om woningen te bouwen. Er 

is een wijzigingsbevoegdheid voor dit gebied in het plan opgenomen. Met deze 

wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming gewijzigd worden naar 'Wonen'. Er mogen dan 

minimaal 2 en maximaal drie woningen gerealiseerd worden.

De stukken plangebied die op de parkeerplaats van de sporthal De Groet liggen hebben de 

bestemming 'Sport'. Op deze bestemmingen is het toegestaan om parkeervoorzieningen te 

realiseren. Deze parkeervoorzieningen moeten dan wel ten bate van die bestemming zijn. 

Dat is hier niet het geval. De parkeervoorzieningen worden namelijk gerealiseerd ten bate 

van de nieuwe woningen. Deze gronden zullen dus een nieuwe bestemming krijgen zodat 

het toegestaan is om hier parkeerplaatsen te realiseren ten bate van de nieuwe woningen 

in het plan.

Het is de bedoeling dat er in dit gebied acht woningen gebouwd gaan worden. Dat is niet 

mogelijk met de wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan staat. Daarom moet 

met een nieuw bestemmingsplan planologisch een regeling gemaakt worden waarin het 

mogelijk is om meer woningen te realiseren.
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Figuur 2 De bestemmingskaart van het plangebied en de omgeving van het plangebied.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

Het plangebied ligt bij de kruising tussen de Bogtmanweg en de Bladstraat. Het is een 

grasveld. Aan de kant van de Bogtmanweg staat een bomenrij. Hier staat ook een 

WAS-paal. Dit is een luchtalarmeringspaal. Het is de bedoeling dat deze paal in de toekomst 

verwijderd gaat worden. Aan de noordkant van het parkeerterrein voor de sporthal ligt een 

voetpad. Hierachter ligt een groot park.

In de Bladstraat staan voornamelijk vrijstaande woningen. Ten noorden van het plangebied 

ligt een parkeerterrein voor een sporthal en een basisschool. De sporthal en de basisschool 

liggen ten noordoosten van het plangebied. Aan de westkant, de andere kant van de 

Bogtmanweg, ligt het dierenpark Blanckendaellpark. Ook grenst het plangebied aan deze 

kant aan een zadenbedrijf. Aan de zuidkant van het gebied liggen verschillende woningen.

2.2  Toekomstige situatie

Het plangebied wordt ontwikkeld tot woongebied. Er kunnen 8 woningen komen. De 

woningen vallen in het goedkope segment. Het gaat hier om 4 rijwoningen, twee 

hoekwoningen en een twee-onder-een-kapwoning. De twee-onder-een-kapwoning wordt 

een levensloopbestendige woning. Er wordt een parkeerterrein gerealiseerd aan de 

achterkant van het perceel. Dit parkeerterrein krijgt een aansluiting op het parkeerterrein 

wat al aan de noordkant van het plangebied ligt. Op deze manier kan een goede en 

veilige aansluiting gerealiseerd worden. Zo zal ook voorkomen worden dat er een doorsteek 

ontstaat voor fietsers die vanaf de Bladstraat naar de sporthal willen. Bij de 

twee-onder-een-kap wordt de parkeergelegenheid op eigen erf gerealiseerd.

Aan de noordkant van het parkeerterrein voor de sporthal wordt het voetpad naar het 

noorden verplaatst en versmald. Op deze manier is er ruimte om langsparkeerplaatsen aan 

te leggen en de bomen die er nu staan te verplaatsen.

Om de bebouwing aan te laten sluiten op de omliggende bebouwing, word er in de 

bouwregels aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan 'Tuitjenhorn'. De bouwregels in dat 

bestemmingsplan gaan gelden voor het bestemmingsplan 'Bladstraat'.

Figuur 3 is een schets van een stedenbouwkundige studie zoals het plan er uit kan gaan zien. 

Dit is een schets op hoofdlijnen. Het uiteindelijke resultaat kan er anders uit komen te zien. 
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Figuur 3 Stedenbouwkundige studie.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Nationaal beleid

3.1.1  Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur (2012)

Op 13 maart 2012 is de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (SVIR) van

kracht geworden. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke-

en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft

het integrale kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid met

ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve

inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Het Rijk zet in op topsectoren zoals

logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en voedsel. Dit zijn sectoren waar de 

kracht van Nederland in ligt ten opzichte van de internationale concurrentie.

Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie

rijksdoelen uitgewerkt:

Vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk economische 

structuur van Nederland.

Verbeteren van de bereikbaarheid.

Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden.

Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen aan de orde die in

de SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de

diverse te onderscheiden regio's. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale

overheden meer beleidsvrijheid gekregen op het terrein van de ruimtelijke

ordening. De reden hiervoor is dat het kabinet van mening is dat provincies

en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de

vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Hierdoor weten lokale overheden beter wat 

er in een bepaald gebied nodig is aan (ruimtelijke) ingrepen.

In dit bestemmingsplan spelen geen specifieke nationale belangen.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur

en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit

ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat de treden van de ladder moeten

worden doorlopen indien een ruimtelijke ontwikkeling een nieuwe stedelijke

ontwikkeling mogelijk maakt. 

Het 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 

wordt tevens een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

en infrastructurele besluiten nagestreefd. De ladder is een hulpmiddel bij besluiten over 

nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Uit jurisprudentie van de Raad van State (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921, 

ABRvS 25 maart 2015; ECLI:NL:RVS:2015:953) blijkt dat bij woningbouw pas een project van 12 
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woningen wordt gezien als stedelijke ontwikkeling. Die projecten zijn ladderplichtig. 

Projecten die bestaan uit minder woningen worden niet gezien als stedelijke ontwikkeling en 

zijn dan ook niet ladderplichtig. In dit plan gaat het om slechts acht woningen. Dat 

betekent dat er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. 

De ladder van duurzame verstedelijking is hier dan ook niet van toepassing.

3.1.3  Wet Voortgang Energietransitie (2018)

Met deze wet is de aansluitverplichting op het gasnet vervallen. Dat betekent dat de huizen 

niet meer aangesloten zullen worden op het gas. Daarom os er een andere manier nodig is 

om aan de energiebehoefte van de woningen te voldoen. Dit bestemmingsplan zal niet 

voorschrijven op welke manier aan deze energiebehoefte moet worden voldaan.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010)

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 21 juni 2010 de “Structuurvisie 

Noord-Holland 2040” vastgesteld. De structuurvisie is op 28 september 2015 voor het laatst 

geactualiseerd. 

In de structuurvisie zijn de uitgangspunten en de sturingsfilosofie overgenomen uit het 

“Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord”, het voorheen geldende streekplan. In de 

structuurvisie geeft de provincie aan welke doelen zij zich in de periode tot 2040 stelt. 

Hoofddoel is dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal concurrerende 

provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam 

ruimtegebruik.

De provincie Noord-Holland zet hiervoor in op compacte, hoogwaardige

en bereikbare steden omringd door aantrekkelijk recreatief groen.

De provincie wil steden optimaal benutten, landschappen open houden en

ruimte bieden aan economie en woningbouw. 

Dit project valt binnen de kern van Tuitjenhorn. Het is nu een grasveldje met weinig 

economische of ecologische waarde. Met dit project wordt de grond weer gebruikt. Ook 

zal het open landschap door dit project niet worden aangetast. Het plan voldoet hiermee 

dus aan de structuurvisie van de provincie Noord-Holland.

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke verordening (PRV) (2018)

Op 23 april 2018 is door de Provinciale Staten van Noord-Holland de nieuwe provinciale 

verordening vastgesteld. In deze verordening word de structuurvisie uitgewerkt in algemene 

regels. De PRV gaat over veel verschillende aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling. Er 

wordt een belangrijk onderscheid gemaakt in ontwikkeling binnen bestaand stedelijk 

gebied (BSG) en buiten bestaand stedelijk gebied. In principe is het de bedoeling dat 

nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd binnen BSG. Het project Bladstraat ligt binnen 

BSG en voldoet dus aan deze voorwaarde. 

Het project is ook niet in strijd met andere artikelen van de PRV.
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3.2.3  Provinciale Woonvisie 2010-2020 (2010)

De provinciale woonvisie is een aanvulling op de structuurvisie van de provincie. In de 

woonvisie wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van de woningen en niet op de 

kwantiteit. De doelstelling in de woonvisie is het streven naar voldoende woningen in een 

aantrekkelijk woonmilieu met een passende kwaliteit in het jaar 2020. De woonvisie 

benoemt een drietal speerpunten . Deze drie punten zullen hieronder kort benoemd worden.

3.2.3.1  Afstemming vraag en aanbod

Bij dit speerpunt gaat het er om dat de vraag van de consument centraal staat. Het is van 

belang dat er voor zowel jongeren als senioren een betaalbaar en gevarieerd aanbod is. Dit 

project voorziet in betaalbare koopwoningen voor starters en senioren. Uit een enquête van 

de dorpsraad is gebleken dat hier vraag naar is in Tuitjenhorn. Ook wordt het dorp, door 

middel van een klankbordgroep, nauw betrokken bij het project. Hier zitten ook een aantal 

mensen in die geïnteresseerd zijn in een woning van dit project. Op deze manier kan er 

goed rekening gehouden worden met de wensen en de eisen van potentiële kopers.

3.2.3.2  Voorzieningen in de woonomgeving

Bij dit speerpunt is het belangrijk dat voorzieningen en dan met name zorgvoorzieningen, 

dichtbij zijn. Ook gaat het er om dat de leefbaarheid van de kleinere dorpen geborgd 

wordt. Doordat dit plan in de kern van Tuitjenhorn is, zijn veel dagelijkse voorzieningen 

dichtbij. Daarnaast zijn ook verschillende medische voorzieningen, zoals een huisarts en een 

apotheek, aanwezig.

3.2.3.3  Duurzaamheid en transformatie

Duurzaamheid ziet zowel op bestaande bouw als nieuwbouw. De woningen worden zo 

gebouwd dat ze energiezuinig zijn.

3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Regionaal Actieprogramma Wonen 2017-2020

In het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) worden regionaal afspraken gemaakt die 

nodig zijn om de woningmarkt in de kop van Noord-Holland toekomstbestendig te houden. 

Het gaat hier om een samenwerking tussen Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. In 

het RAP gaat het zowel over de kwalitatieve als de kwantitatieve behoefte. In sommige 

gebieden daalt de bevolking, met name in Den Helder. In Schagen is hier geen sprake van. 

In deze gemeente is behoefte aan nieuwe woonruimte. In het RAP wordt gekeken naar de 

kwantiteit en de kwaliteit. Er ligt een nadruk op betaalbare woningen, duurzaamheid, 

welzijn, leefbaarheid, zorg en bereikbaarheid.

Het project Bladstraat gaat voor betaalbare en duurzame woningen. Door de ligging in 

Tuitjenhorn zijn zorg, leefbaarheid en bereikbaarheid gegarandeerd. Hiermee past het plan 

in het Regionale Actieprogramma Wonen.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Coalitieakkoord 2018-2022

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een groot tekort is aan woningen. Dit komt 

door een groeiend aantal inwoners, terwijl het aantal bewoners per woning daalt. 

Daarnaast is er een groeiende verhuisbeweging vanuit de regio Amsterdam. Door deze 

ontwikkelingen zijn er extra woningen nodig.
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Het is de bedoeling dat er meer koop- en huurwoningen worden gebouwd voor alle 

inkomensgroepen. Het is daarbij van belang dat er genoeg starterswoningen zijn in alle 

kernen. Dit project zorgt voor extra starterswoningen in Tuitjenhorn. Dit is een van de 

doelstellingen van het coalitieakkoord.

3.4.2  Lokale woonvisie (2014)

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Schagen de woonvisie vastgesteld.

De Woonvisie beschrijft de rol van Schagen in de regio en de provincie en hoe

onderling wordt samengewerkt om te komen tot een blijvend gezonde woningmarkt

in zowel stad, dorp als landelijk gebied. Samen met maatschappelijke

partners en de inwoners wil Schagen de antwoorden vinden en een impuls geven

aan de vitaliteit en kracht van de gemeenschappen in de kernen. Hierbij

staat vraaggestuurd bouwen in de kernen centraal.

Tijdens het voorbereiden van het project aan de Bladstraat is er veel overleg geweest met 

de Dorpsraad en ook zijn er meerdere klankbordbijeenkomsten geweest. Op deze manier is 

samen met de gemeenschap in Tuitjenhorn tot een plan gekomen. Dit past goed in de 

woonvisie van de gemeente Schagen. 

In de lokale woonvisie is opgenomen dat er behoefte is aan goedkope woningen. Dit plan 

voorziet in acht goedkopere woningen. Ook op dit onderdeel past het plan dus goed in de 

woonvisie van de gemeente Schagen.

3.4.3  Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkelingen (2015)

In de reisgids voor Ruimtelijke ontwikkelingen wordt aangegeven hoe de gemeente 

Schagen omgaat met ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen het 

bestemmingsplan. Er is een apart hoofdstuk voor wonen. Hierbij is er niet alleen aandacht 

voor gemeentelijk beleid, maar ook beleid van het Rijk en van de provincie worden hierin 

behandeld. 

Er worden een aantal conclusies getrokken over de woningmarkt in de kop van 

Noord-Holland. Een van deze conclusies is dat er op korte termijn een tekort aan woningen 

in het woonmilieu 'dorps' gaat ontstaan. De planlocatie kan gezien worden als woonmilieu 

'dorps'. Door op de planlocatie woningen te bouwen, kan het tekort aan woningen 

teruggedrongen worden.

3.4.4  Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit (2016)

De Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit geeft het welstandsbeleid van de gemeente Schagen 

weer. Er worden een aantal principes genoemd waaraan een bouwwerk moet voldoen.  Er 

wordt aangegeven welk beleid geldt voor welk gebied. Het plangebied valt binnen het 

'komgebied'. Voor het komgebied geldt een regulier welstandsniveau. Komgebieden zijn  

zorgvuldig vormgegeven, maar bezitten geen bijzondere cultuurhistorische waarden. Voor 

het plangebied gaat een beeldkwaliteitsplan gelden.
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3.4.5  Kansenkaart Kernen 2017

In de Kansenkaart Kernen 2017 wordt voor alle kernen een ontwikkelrichting genoemd. Eerst 

wordt de geschiedenis van elke kern beschreven, daarna wordt er een beschrijving gegeven 

van de huidige situatie. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten. Zo wordt er 

gekeken naar de huidige woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling. Ook wordt er 

gekeken naar de werkgelegenheid in de kernen en hoeveel forenzen er in elke kern zijn. 

Als laatste wordt er een blik op de toekomst geworpen. Er wordt aangegeven wat er in de 

toekomst kan gebeuren om Tuitjenhorn leefbaar en meer aantrekkelijk te maken. Zo wordt 

er aangegeven dat er een participatietraject is en dat dit traject verder ontwikkeld moet 

worden. De ontwikkeling is met behulp van participatie tot stand gekomen. De Dorpsraad 

en de klankbordgroep zijn voortdurend betrokken geweest bij het proces.

In de Kansenkaart wordt aangegeven het bijna niet meer mogelijk is om Tuitjenhorn naar 

buiten toe uit te breiden. Als mogelijkheid om het dorp toch te laten groeien wordt 

inbreiding voorgesteld. Een aantal voorzieningen in het dorp, zoals de sportvelden, zouden 

naar buiten het dorp verplaatst kunnen worden. Op de vrijgekomen ruimte kan dan 

woningbouw plaatsvinden. Op de locatie van de Bladstraat stond eerder een gebouw van 

een kleuterschool. Dit gebouw is gesloopt en hier wordt nu woningbouw ontwikkeld. 

Daarmee is dit project een mooi voorbeeld van inbreiding.

3.4.6  Structuurvisie Harenkarspel (2009)

In de structuurvisie van de voormalige gemeente Harenkarspel worden een aantal aspecten 

benoemd met betrekking tot wonen. Het is de bedoeling dat er in het bouwprogramma 

een goede mix ontstaat van woningen voor starters, senioren en dat er een goede 

verhouding is tussen goedkoop, middelduur en duur. Het accent zal liggen op betaalbare 

en duurzame woningen. 

In de structuurvisie wordt ook specifiek ingegaan op de situatie in Tuitjenhorn. Hierbij worden 

voor Tuitjenhorn (en Warmenhuizen) aantallen woningen genoemd die gebouwd kunnen 

worden tot 2030. Voor de inbreiding in Tuitjenhorn, wat dit project is, wordt een aantal van 

30 woningen genoemd. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Duurzaamheid

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat Schagen veel waarde hecht aan duurzaamheid. 

De gemeente wil in deze periode grote stappen zetten op weg naar een duurzame, 

energieneutrale gemeente. Het streven is dat alle nieuwbouwwoningen vanaf 2020 

energieneutraal zijn. Dat betekent dat de woningen een energieprestatiecoëfficiént (EPC) 

hebben van nul of lager. Ook moeten woningen verplicht zonder gasaansluiting gebouwd 

worden. 

De nieuwbouwwoningen zullen zo gebouwd worden dat ze zo energiezuinig als mogelijk 

zijn. Vanaf 2020 moet alle woningbouw voldoen aan de eisen van de bijna energieneutrale 

gebouwen (BENG). Het advies is om dit plan hier ook aan te laten voldoen.

Het veranderende klimaat zal invloed hebben op de leefomgeving. Om een duurzame 

leefomgeving te creëren zal hier rekening mee gehouden moeten worden. De 

klimaatverandering zal invloed hebben op de waterhuishouding. Er zullen langere periodes 

van droogte komen en de buien zullen zwaarder worden. Hier zal in het plangebied 

rekening mee worden gehouden. Dit zal verder uitgewerkt worden in paragraaf 4.2. 

Er zal ook rekening gehouden worden met het 'urban heat island'. Dit is een fenomeen dat 

het, zeker in de zomer, in een versteende omgeving warmer is dan in een niet versteende 

omgeving. Hierdoor kan het in een dorp of stad in de zomer vaak een paar graden warmer 

zijn dan op het platteland. Om dit te voorkomen, moet er genoeg groen aangelegd 

worden om zo de toenemende verharding te compenseren. In dit plan wordt hier rekening 

mee gehouden door een aantal bomen te planten. De bomen op de parkeerplaats die 

plaats moeten maken voor nieuwe parkeerplaatsen, worden binnen het plangebied 

gecompenseerd.

4.2  Water

4.2.1  Watertoets

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening 

(WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet af aan mee te 

nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, 

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

en bestaand oppervlaktewater. In dit plan zijn niet alle thema's relevant.

4.2.1.1  Algemeen

Het plangebied is gelegen in het peilgebied 03752-12 van de Ringpolder, met een streefpeil 

van NAP -2,15 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van secundaire- en primaire 

waterlopen naar het gemaal Geestmerambacht. Daar wordt het water via dit gemaal op 

de Schermerboezem uitgeslagen.`

4.2.1.2  Waterkwantiteit

Het project omvat de ontwikkeling van 8 woningen op de locatie hoek 

Bladstraat/Bogtmanweg in Tuitjenhorn inclusief parkeervoorzieningen.
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Op deze locatie was tot 2012 een kleuterschool gevestigd. Deze bebouwing is daarna 

gesloopt en de locatie is momenteel braakliggend onbebouwd.

Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 1900m2. Een gedeelte van dit terrein zal 

verhard worden voor de bouw van de woningen en de parkeerplaats. De parkeerplaatsen 

zullen wel waterdoorlatend worden uitgevoerd, zodat het hemelwater kan wegzakken in 

de bodem. Ook de volledige oppervlakte van de tuinen zal meegerekend moeten worden 

voor de verharding. Dit is omdat tuinen van een dergelijke omvang als in het plan vaak in 

zijn geheel verhard worden.

Bij een toename van het verhard oppervlak van meer dan 800 m² dient compenserende 

waterberging te worden gegraven. Door de toename aan verharding zal de neerslag 

versneld worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen kan dit 

leiden tot ongewenste peilstijgingen en zal de waterhuishoudkundige situatie verslechteren.

Als er sprake is van een toename van meer dan 800m2 aan verharding ten opzichte van de 

situatie in 2012, zal er een watervergunning moeten worden aangevraagd. Ook zal er dan 

aan watercompensatie gedaan moeten worden. Bij dit project is dat niet het geval. Het is 

dus niet nodig om aan watercompensatie te doen.

4.2.1.3  Waterkwaliteit

Binnen het plan is er geen sprake van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild 

hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon 

worden beschouwd. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is 

daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting. Het 

waterschap geeft daarom het advies dat een gescheiden riool wordt aangelegd.

4.3  Luchtkwaliteit

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. Deze wet is bedoeld om de 

negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van 

luchtverontreiniging, aan te pakken.

Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in betekenende mate' (NIBM) 

vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in betekenende 

mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Dit geldt onder andere voor 

woningbouwprojecten met minder dan 1500 woningen.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de 

directe omgeving van het plangebied een gemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) van 

minder dan 20 µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van minder dan 

15 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde concentratie vanaf 

2015). De huidige luchtkwaliteit ter plaatse is dus goed.

In dit project worden er acht woningen gebouwd. Het plan draagt niet in betekenende 

mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Aanvullend onderzoek naar het aspect 

luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.
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4.4  Wegverkeerslawaai

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 

30 km/uur een geluidzone. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen 

deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de 

ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd. Voor de 

geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige 

bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere 

waarde mogelijk. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere 

waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde in onderhavige situatie 

bedraagt 63 dB (binnenstedelijk gelegen woning). De geluidswaarde binnen de 

geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in 

het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB.

Er is zowel onderzoek uitgevoerd naar de Bladstraat als naar de Bogtmanweg. De resultaten 

zijn te zien in onderstaand plaatje.

Figuur 4 Resultaten van akoestisch onderzoek.

De woningen aan de Bladstraat blijven binnen de norm van 48 dB op de gevel. De 

woningen aan de Bogtmanweg hebben een geluidsbelasting van 49 dB op de gevel. Hier is 

dus sprake van een overschrijding van 1 dB. 

Omdat de voorkeurswaarde overschreden wordt, moeten er maatregelen genomen 

worden waarmee de geluidsbelasting gereduceerd kan worden. Hierbij zijn er drie 

verschillende maatregelen:

a. Bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek of lagere intensiteiten)

b. Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen of in acht nemen grotere 

afstand)

c. Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie).
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4.4.1  Bron- en overdrachtsmaatregelen

Het plan ligt aan de kruising tussen de Bogtmanweg en de Bladstraat. Hierdoor is de aanleg 

van een stiller type asfalt civiel technisch niet te adviseren. Daarnaast stuit een dergelijke 

maatregel op financiële bezwaren, dit gezien de kleine overschrijding en het relatief kleine 

plan. Door de ligging bij het kruispunt is het ook niet logisch om een geluidsscherm te 

bouwen.

4.4.2  Maatregelen bij de ontvanger

Indien maatregelen ter vermindering van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zijn 

of als er bezwaren van bijvoorbeeld financiële, stedenbouwkundige of verkeerskundige 

aard zijn en er een ontheffingsgrond aanwezig is, kan de gemeente besluiten om over te 

gaan tot het verlenen van hogere grenswaarden. In dit geval moet de nieuwe woning 

voldoen aan de grenswaarde voor het binnenniveau zoals bepaald in het bouwbesluit. 

Deze grenswaarde bedraagt 33dB. De gevelisolatie van de woning dient hier op afgestemd 

te zijn. 

4.4.3  Conclusie

Ter plaatse van het plan wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai op de 

woningen aan de Bladstraat niet overschrijven. Voor de woningen aan de Bogtmanweg 

wordt de voorkeursgrenswaarde met 1 dB overschreven. Hiervoor worden hogere 

grenswaarden vastgesteld. 

Het gaat hier om zeven woningen die een hogere waarde krijgen van 49 dB. Bij het verlenen 

van de omgevingsvergunning zal er in het kader van het bouwbesluit een toetsing van de 

binnenwaarde moeten gebeuren.

4.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving 

bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en 

munitie.

Voor een inzicht in de externe risico's in de omgeving van het plangebied is de risicokaart 

Noord-Holland geraadpleegd. Hieruit blijkt dat het plangebied zich niet binnen het 

invloedgebied van risicobronnen bevindt.

Voor dit aspect zijn geen belemmeringen te verwachten.

4.6  Bodem

Er is een bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Hierbij is de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit van het plangebied vastgesteld. Ook is er een asbestonderzoek conform de 

NEN 5707 uitgevoerd.

4.6.1  Grond

In de puinhoudende kleiige bovengrond zijn licht verhoogde gehalten minerale olie en PAK 

gemeten. In de zintuigelijk schone klei en het zwak puinhoudend zand zijn geen van de 

onderzochte stoffen gemeten.
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4.6.2  Grondwater

In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. De overig 

onderzochte stoffen zijn niet aangetoond.

4.6.3  Asbest

Bij het onderzoek is geen asbest aangetoond in de puinhoudende grond.

4.6.4  Conclusie

De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet Bodembescherming geen aanleiding tot het 

uitvoeren van een vervolgonderzoek. De resultaten vormen naar verwachting geen 

milieuhygiënische belemmering voor de voorgenomen plannen.

Het bodemonderzoek is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

4.7  Ecologie

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet, met het oog op beschermenswaardige 

natuurwaarden, rekening worden gehouden met de regelgeving op het gebied van 

gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

Er is een quick scan ecologie uitgevoerd. Bij een dergelijk onderzoek wordt door een 

deskundige beoordeeld of er kans is op aanwezigheid van beschermde soorten. Bij dit 

onderzoek wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en 

landschapselementen. Er wordt gezocht naar sporen van beschermde soorten. 

Naast het veldonderzoek worden standaardbronnen gebruikt, in dit geval waarneming.nl.

4.7.1  Gebiedsbescherming

De planlocatie maakt geen deel uit van een Natura-2000 gebied, een natuurmonument of 

Natuur Netwerk Nederland-gebied, zoals te zien is op onderstaande afbeelding. Negatieve 

effecten op deze beschermde gebieden zijn niet aannemelijk of te verwachten.

De afstand tot het Natura 2000-gebied de Schoorlse Duinen is ruim 5 kilometer en tot het 

NNN-netwerk ruim 2 kilometer.
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Figuur 5 Omgeving van het plangebied

4.7.2  Soortenbescherming

Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het verstoren en 

vernietigen van beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en hun vaste rust- of 

verblijfplaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. 

Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal 

Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer streng.

Het grootste gedeelte van het plangebied is kortgemaaid productiegras. Er zijn geen strikt 

beschermde plantensoorten aangetroffen en deze zijn ook niet te verwachten. Vanuit flora 

is er geen ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming.

In het plangebied kunnen de volgende grondgebonden zoogdieren voorkomen: haas, egel, 

vos, muis en marterachtigen. Dit zijn soorten die kenmerkend zijn voor een stedelijke 

omgeving. Deze zoogdieren zijn licht beschermd in het kader van de Wet 

natuurbescherming (derhalve geen ontheffingsplicht). Wel geldt de algemene zorgplicht.

In het gebied zijn geen watergangen. Hierdoor is de aanwezigheid van vissen uitgesloten. 

Ook is het gebied geen geschikt habitat voor amfibieën.

Tijdens het veldbezoek (na de broedperiode) zijn geen vogels gehoord of gezien op de 

planlocatie. In de haagstructuur aan de westzijde van het plangebied staan kleine, dunne 

bomen (zwarte elzen e.d.), struikgewas en klimop. In deze haagstructuur en in de bomen 

zijn geen restanten van nesten aangetroffen. De bomen zijn te dun om gebruikt te kunnen 

worden voor nestholtes. De solitaire bomen aan de noord- en zuidzijde van de planlocatie 

bevatten evenmin restanten van nesten of nestholtes.

Er zijn geen waarnemingen van vleermuizen in het plangebied bekend. Mogelijk wordt het 

plangebied gebruikt als foerageergebied. Vleermuizen volgen tijdens foerageervluchten 

lijnvormige landschapselementen zoals de haagstructuur aan de westzijde van het 

plangebied. Door de werkzaamheden overdag uit te voeren, kan er geen verstoring van 

foeragerende vleermuizen optreden.
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In het plangebied zijn geen beschermde planten of dieren waargenomen. Er zijn slechts 

sporen aangetroffen van een mol, een tabel 1 soort.

4.7.3  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er bij de ontwikkeling van het plangebied geen sprake is 

van een effect op beschermde soorten. Evenmin is een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming nodig voor de ontwikkeling van het plangebied.

Gezien de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen wordt aanbevolen om de 

werkzaamheden slechts overdag uit te voeren en geen gebruik te maken van extra 

verlichting.

De complete quick scan ecologie is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.

4.8  Archeologie

4.8.1  Plangebied

Het perceel is momenteel in gebruik als grasveld en heeft een omvang van circa 1.870 m2. 

De exacte bodemingrepen zijn nog niet bekend. Tot 2012 heeft aan de noordzijde van het 

plangebied een schoolgebouw gestaan. Bij de sloop zijn de funderingen verwijderd. De 

houten palen zijn blijven zitten. De bovenkant van deze palen zit op circa 3 meter beneden 

het maaiveld. Na de sloop is het perceel gevlakt en ingezaaid met gras. 

Het plangebied valt binnen het Bestemmingsplan Tuitjenhorn van de gemeente Schagen 

(vastgesteld 25-02-2014). In dit bestemmingsplan geldt binnen het plangebied een 

vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek bij ingrepen kleiner dan 500 m2 en niet dieper 

dan 50 cm onder maaiveld (Waarde – Archeologie 2). De vrijstellingsgrens is uit de 

Beleidsnota Cultuurhistorie overgenomen. De vrijstellingsgrens wordt overschreden. 

4.8.2  Archeologie

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge verwachting voor 

vindplaatsen uit de Middeleeuwen. Gezien het ontbreken van bebouwing op historisch 

kaartmateriaal geldt volgens Archeopro hooguit een middelhoge verwachting. Op een 

eventueel aanwezige veraarde top van het veen kunnen ook resten uit de Ijzertijd en 

Romeinse tijd aanwezig zijn. Tijdens het booronderzoek zijn 15 boringen verricht. Veen is niet 

aangetroffen. Gezien de sterke mate van bodemverstoring en het ontbreken van 

archeologische indicatoren geven de resultaten van het booronderzoek geen aanleiding 

een archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. 

Het plangebied ligt ten westen van de historische kern van Tuitjenhorn. Ten westen van het 

plangebied liggen twee terpen die in de loop van de Late Middeleeuwen verlaten zijn. Op 

basis van historisch kaartmateriaal geldt een lage archeologische verwachting voor 

huisplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Bewoning op het veen (indien nog 

aanwezig) is mogelijk in de periode Ijzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen B (900 voor 

Chr.). Voor deze perioden geldt een middelhoge archeologische verwachting. Tijdens het 

booronderzoek juist ten noorden van het plangebied zijn geen veenresten aangetoond in 

de ondergrond. 

De ruilverkaveling in de jaren '50 en '60 van de 20ste eeuw heeft veel schade berokkend aan 

het bodemarchief. Daarnaast heeft de bouw en de sloop van de school het bodemarchief 
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tot grote diepte verstoord. 

Op basis van bovenstaande gegevens kan de middelhoge archeologische verwachting 

naar beneden worden bijgesteld: de kans op intacte resten is zeer klein. 

4.8.3  Conclusie

Het plangebied heeft een omvang van circa 1.870 m2. De huidige vrijstellingsgrens wordt 

overschreden. Vanwege de aanwezige verstoringen kan de middelhoge tot lage 

archeologische verwachting naar beneden worden bijgesteld. 

4.8.4  Advies

Aangezien het plangebied door de bouw en sloop van de school al tot grote diepte is 

verstoord is nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische 

Monumentenzorg niet noodzakelijk. 

Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met 

betrekking tot het aspect archeologie. Dit betekent dat de dubbelbestemming voor het 

plangebied kan komen te vervallen. 

De voorgenomen ingreep is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het 

doen van waarnemingen dient tezijnertijd in de omgevingsvergunning te worden 

opgenomen dat Archeologie West-Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil 

monitoren. 

Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening 

gebracht en dit zal niet tot noemenswaardige vertragingen leiden. Vondstmateriaal dat bij 

het uitvoeren van het werk wordt aangetroffen is (conform de Erfgoedwet, § 5.4, artikel 

5.10) eigendom van de Provincie Noord-Holland en zal door Archeologie West-Friesland 

worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot van Bodemvondsten te Castricum. 

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt 

geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (archeologie@hoorn.nl / 06-11648953). 

Graag ontvangen wij de contactgegevens van de veroorzaker, zodat contact kan worden 

onderhouden over de voortgang. 

De quick scan archeologie is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.

4.9  Cultuurhistorie

Het gebied heeft geen hoge cultuurhistorische waarde. Op het perceel staan geen 

monumenten of karakteristieke gebouwen.

4.10  Hinder van bedrijvigheid

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 

bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (zoals woningen) noodzakelijk. In de 

basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) zijn 

richtafstanden tussen bedrijfsactiviteiten en woningen opgenomen. Een richtafstand kan 

worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van 

bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen een rustige woonomgeving en een gemengd gebied. Dit gebied kan gezien worden 

als een gemengd gebied. 
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Ten oosten en ten zuiden van het plangebied liggen verschillende woningen. Aan de 

westkant liggen een zadenbedrijf en een dierentuin, het Blanckendaellpark. Ten noordoosten 

van het plangebied ligt een sporthal.

4.10.1  Het Blanckendaellpark

Een dierentuin is een milieucategorie 3.2-bedrijf en heeft een milieucontour van 100 meter. 

Het gaat hierbij om een geurcontour. Dit gebied is echter een 'gemengd gebied'. Dat 

betekent dat er in de milieucontouren een stapje terug mag worden gedaan. Hierdoor 

hoeft er niet gerekend te worden met een geurcontour van 100 meter, maar kan er 

gerekend worden met een geurcontour van 50 meter.

De dierenverblijven veroorzaken de geurhinder. Deze dierenverblijven liggen op ongeveer 70 

meter van waar de huizen voor het project Bladstraat komen, zoals te zien is op 

onderstaande afbeelding. De geurcontour is hier 50 meter. Dat betekent dat een goed leef- 

en woonklimaat gegarandeerd kan worden aan de Bladstraat.

Figuur 6 Afstand van woningen tot aan de dierenverblijven

Volgens het bestemmingsplan kan het Blankendaellpark dierenverblijven of andere 

voorzieningen voor een dierentuin bouwen tot aan de Bogtmanweg. De Bladstraat komt 

dan wel te liggen in de geurcontouren van de verblijven die de geurhinder veroorzaken. Als 

het Blankendaellpark hier een vergunning voor aanvraagt, kunnen er echter 

maatwerkvoorschriften worden opgelegd om zo te garanderen dat er een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat behouden blijft aan de Bladstraat. Daarnaast is de kans dat het 

Blankendaellpark uitbreidt richting de Bladstraat klein. Hiervoor moet namelijk de 

bedrijfswoning, zoals zichtbaar is op figuur 6, gesloopt worden.
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4.10.2  Sporthal De Groet

Ten noordoosten van het gebied ligt een sporthal. Een sporthal heeft de milieucategorie 3.1 

met een milieuzonering van 50 meter. Het gaat hier om de zonering voor geluid. Aangezien 

het een gemengd gebied is, is het mogelijk om een stap terug te doen in de milieuzonering. 

Dat betekent dat er een afstand van 30 meter moet worden aangehouden. De woningen 

komen op een afstand van meer dan 30 meter van de sporthal.

4.10.3  Kees Broersen Zaden

Ten noordwesten van het gebied ligt een zaadveredelingsbedrijf. Dit is een milieucategorie 

2-bedrijf met een milieuzonering van 30 meter. Doordat het hier gaat om een gemengd 

gebied, kan er een afstandsstap terug worden gedaan. Dat betekent dat er een 

milieucontour van 10 meter geldt. Het bedrijfsgebouw ligt op bijna 55 meter van de 

mogelijk nieuwe woningen. Dat betekent dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

voor het plangebied niet in geding is.

Figuur 7 Afstand van woningen tot Kees Broersen Zaden

4.11  Verkeer

4.11.1  Parkeren

In het plan worden 8 nieuwe woningen gerealiseerd. Dat betekent dat er extra 

parkeerplaatsen zullen moeten worden aangelegd. De gemeente Schagen heeft in 2016 een 

'Nota Parkeernormen Schagen 2016' vastgesteld. In deze nota is aangegeven hoeveel 

parkeerplaatsen er moeten komen bij een nieuwe ontwikkeling. Dit is verder uitgewerkt in 

een paraplubestemmingsplan 'Parkeren' wat is vastgesteld op 7 november 2017.

In de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' is opgenomen hoeveel parkeerplaatsen er per 

initiatief ontwikkeld moeten worden. Hierbij zijn ook verschillenden normen voor 

verschillende soorten gebieden opgenomen.

Het plangebied valt binnen de zone 'Rest bebouwde kom'. De norm voor de 

twee-onder-een-kap is 2,2 parkeerplaatsen per woning. De norm voor de tussen- en 
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hoekwoningen is 2,0 parkeerplaatsen per woningen. Dat betekent dat er in dit plan 16,4 

parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Dit zal worden afgerond naar 17 

parkeerplaatsen. Zes van deze parkeerplaatsen zullen gerealiseerd worden op het eigen erf. 

Dit zal het geval zijn bij de twee-onder-een-kap-woningen en bij een van de hoekwoningen. 

Parkeerplaatsen op eigen erf worden vaak niet volledig benut. Dit betekent dat er een extra 

parkeerplaats aangelegd zal moeten worden. Door de aansluiting van het parkeerterrein 

aan de achterkant van het plangebied op de huidige parkeerplaats voor de sporthal, 

verdwijnt er een parkeerplaats. Deze parkeerplaats moet gecompenseerd worden. Er 

moeten 18 parkeerplaatsen worden aangelegd. In het plangebied is ruimte voor 22 

parkeerplaatsen.

De woningen aan de Bladstraat krijgen parkeerplaatsen op eigen erf. Aan de achterkant 

van het project wordt een parkeerterrein gerealiseerd. Dit parkeerterrein wordt aangesloten 

op het parkeerterrein van de sporthal De Groet. Er zijn dan nog niet genoeg 

parkeerplaatsen aangelegd.. Daarom is het plangebied uitgebreid met twee stukken van 

de parkeerplaats van de sporthal. Op een strook aan de noordkant van het parkeerterrein 

worden vier langsparkeerplaatsen aangelegd. Hiervoor wordt het voetpad versmald en 

verlegd. Hierdoor kunnen de bomen die nu op deze plek staan verplaatst worden. Ook 

wordt er op een andere plek op de parkeerplaats nog vier extra parkeerplekken aangelegd. 

Op deze plek staan nu twee bomen. Deze komen op een andere plek op de parkeerplaats 

terug. De berm die nu binnen het plangebied valt, wordt wel verhard.

Door het parkeren op deze manier te regelen, worden de parkeerplaatsen gerealiseerd, 

zonder dat dit ten koste gaat van bomen. Ook neemt de verharding niet noemenswaardig 

toe.
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Figuur 8 Plaats van de parkeerplaatsen

In de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' staat dat er bij de berekening van het benodigd 

aantal nieuwe parkeerplaatsen uit wordt gegaan van de huidige situatie, ongeacht of er 

een tekort aan parkeerplaatsen is of niet. Dat betekent dat bij een ontwikkeling er alleen 

parkeerplaatsen voor die ontwikkeling gerealiseerd hoeven te worden. In dit geval betekent 

het dat er alleen maar parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te worden voor de nieuw te 

bouwen woningen van het project Bladstraat. Een eventueel tekort aan parkeerplaatsen in 

dit gebied, waarvan tijdens de piekuren sprake is, hoeft niet opgelost te worden met dit 

plan.

Het parkeren zal voor dit bestemmingsplan geen belemmering vormen.

4.11.2  Openbaar vervoer

Het gebied is goed te bereiken met het OV. Vanuit Tuitjenhorn gaan er bussen naar 

Warmenhuizen, Alkmaar en Schagen. 

4.12  M.e.r.

Er is voor dit bestemmingsplan geen m.e.r. nodig. In het Besluit milieueffectrapportage staat 

onder D.11.2 in welke gevallen een m.e.r. nodig is bij een stedelijke ontwikkeling. Hierbij 

gaat het onder andere over een project met een oppervlakte van meer dan 100 hectare of 

een aaneengesloten gebied met daarin 2000 woningen of meer. Dit project voldoet niet 

aan deze voorwaarden. Een m.e.r. is dus niet nodig.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn regels voor 

de (bestemmings)planprocedure opgenomen. De in de Wro en het Bro opgenomen 

procedure wordt voor het voorliggende bestemmingsplan gevolgd. Deze procedure zal 

beschreven worden in paragraaf 5.2.

Het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de 

planregels. De planregels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het 

gebruik van deze gronden, regels omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen 

betreffende het gebruik van op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een 

ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van 

de bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de planregels het voor de burgers en 

ontwikkelaar bindende onderdeel van het bestemmingsplan. De toelichting heeft geen 

bindende werking. De toelichting heeft wel een belangrijke functie bij de onderbouwing 

van het plan. Ook staat in de toelichting extra uitleg over bepaalde regels en 

bestemmingen.

5.2  Bestemmingsplanprocedure

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

vastgelegd. Hierin zijn drie fases te onderscheiden. Deze fases worden hier onder beschreven.

5.2.1  Voorbereidingsfase

De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan

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

ontwikkelingen binnen de gemeente.

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

beschikbaar aan de besturen en diensten van hogere overheden. De gemeente geeft een 

reactie op mogelijke inspraakreacties en verwerkt deze indien nodig.

In deze fase wordt veel overlegd met de buurt om zo input en draagvlak te krijgen. Er is een 

klankbordgroep waarmee met enige regelmaat overlegd is. Ook worden er meerdere 

informatieavonden georganiseerd .

5.2.2  Ontwerpfase

Deze fase zal deels tegelijkertijd zijn met de voorbereidingsfase. In deze fase zal er een 

ontwerpbestemmingsplan opgesteld worden. Nadat het ontwerpbestemmingsplan is 

goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders, wordt het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit zal via de wettelijke kanalen 

gecommuniceerd worden. Het plan zal dan ter inzage liggen op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. De inzagetermijn is zes weken. Iedereen heeft dan de 

mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.
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5.2.3  Vaststellingsfase

Als er zienswijzen binnenkomen, dan worden beantwoord in een nota van zienswijzen. Voor 

zover nodig, zal het bestemmingsplan aan de hand van de zienswijzen nog aangepast 

worden. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen ten hoogste twaalf 

weken vast. Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het 

vaststellingsbesluit bekend en wordt het vastgestelde bestemmingsplan wederom ter inzage 

gelegd. Voor belanghebbenden bestaat gedurende een periode van zes weken na 

bekendmaking de gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Belanghebbenden kunnen alleen beroep aantekenen als ze bij de 

ontwerpfase van het bestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend. Als 

belanghebbenden kunnen aantonen dat ze niet in staat waren om een zienswijze in te 

dienen, dan kunnen ze ook beroep aantekenen.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn. 

Een belanghebbende die een beroepsschrift indient, kan ook een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen. Het besluit treedt dan niet na afloop van de beroepstermijn in 

werking.

5.3  Juridische vormgeving

Het Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) voorziet in een 

standaardopbouw van een bestemmingsplan waarvan niet mag worden afgeweken. 

Bestemmingsplanregels zijn hierdoor altijd als volgt opgebouwd:

5.3.1  Hoofdstuk 1: Inleidende regels

Dit hoofdstuk bestaat uit twee artikelen: de begrippen en de wijze van meten. Dit houdt in 

dat belangrijke begrippen worden omschreven en dat nader wordt toegelicht hoe wordt 

gemeten. Hierdoor wordt verzekerd dat uiteenlopende interpretaties de naleving van de 

regels niet in de weg staan.

5.3.2  Hoofdstuk 2: bestemmingsregels

In dit hoofdstuk zijn de regels terug te vinden die gelden voor de verschillende  

bestemmingen. De verbeelding en regels van een bestemmingsplan vertellen in samenhang 

welke regels waar precies gelden.

5.3.3  Hoofdstuk 3: algemene regels

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle 

bestemmingen in het bestemmingsplan en worden om die reden in een apart hoofdstuk 

opgenomen. Hierbij wordt ingegaan op de anti-dubbeltelregel, de bouwregels, algemene 

gebruiksregels en afwijkingsregels.

5.3.4  Hoofdstuk 4: overgangs- en slotregels

De regels van het bestemmingsplan sluiten altijd af met regels met betrekking tot het 

overgangsrecht en de slotregel. Het overgangsrecht wordt wettelijk voorgeschreven in 

artikel 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening en bevat daardoor altijd exact 

dezelfde formulering. De slotregel vertelt hoe een bestemmingsplan mag worden geciteerd.
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5.4  Toelichting op de bestemmingen

5.4.1  Groen

Deze bestemming is voor de groenstrook langs de Bladstraat. Hier komt een natuurlijke 

afscheiding tussen de Bladstraat en het plangebied. 

5.4.2  Verkeer

Deze bestemming is voor de grond die nodig is voor de extra parkeerplekken die worden 

aangelegd op het parkeerterrein voor de sporthal De Groet. 

5.4.3  Wonen

Deze bestemming is voor woonhuizen. Op de verbeelding zal aangegeven worden hoeveel 

huizen hier maximaal gebouwd mogen worden. Ook zal op de verbeelding staan wat de 

maximale bouw- en goothoogte is.

Het gebruik van deze gronden ten behoeve van een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis is 

toegestaan. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De totale beroeps- c.q. 

bedrijfsvloerenoppervlakte mag niet meer bedragen dan 30% van de totale gezamenlijke 

begane grond. Het zal op deze bestemming toegestaan zijn om bijgebouwen, zoals een 

schuur te bouwen.

Op de verbeelding zal, met behulp van een bouwvlak, aangegeven zijn waar de woningen 

gebouwd mogen worden. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1  Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgesteld met verschillende mensen uit Tuitjenhorn. In de 

klankbordgroep zitten een aantal mensen die geïnteresseerd zijn in deze woningen. 

Daarnaast zitten er ook omwonenden in de klankbordgroep. Met deze klankbordgroep zijn 

verschillende sessies gehouden. Bij deze sessies is er veel input binnengekomen. Zo kwam het 

voorstel vanuit de klankbordgroep om de positionering van de woningen te veranderen. 

Op 26 september is er een informatieavond georganiseerd. Hierbij werd niet alleen de 

klankbordgroep uitgenodigd. Ook omwonenden hebben een uitnodiging gekregen voor 

deze avond. Tijdens deze avond is het ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd. De 

aanwezigen konden hier hun mening geven over het bestemmingsplan of over de schets 

van het plan. Op deze bijeenkomst waren veel positieve geluiden te horen. Er waren echter 

ook wat kritische geluiden en een aantal mensen hebben hun zorgen geuit over het 

parkeren. Een aantal mensen vond de uitrit van de parkeerplaats niet overzichtelijk. Dit 

kwam omdat het zicht op het pad dat naar de school leidt, slecht was door een tweetal 

bomen. Naar aanleiding van deze opmerkingen is besloten om deze twee bomen weg te 

halen.

Het conceptontwerpbestemmingsplan is op 29 oktober 2018 naar de wettelijke 

vooroverlegpartners gestuurd.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad 

verplicht bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen 

voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 

voorgenomen. In het onderhavige bestemmingsplan zijn bouwplannen als bedoeld in 

artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voorzien.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening bepaalt lid 2 van 

dit artikel dat de gemeenteraad kan besluiten bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

geen exploitatieplan vast te stellen indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie 

anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld via gronduitgifte

De grond waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft is eigendom van de gemeente. De 

kosten die samenhangen met de ontwikkelingen in de Bladstraat, komen voor risico en 

rekening van de  partij(en) waaraan de grond wordt uitgegeven. Over de uitgifte en 

ontwikkeling van het perceel wordt een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de 

betreffende partij. In deze overeenkomst worden wederzijdse verplichtingen vastgelegd. Op 

basis van een haalbaarheidsstudie en de te maken afspraken met een aankopende partij is 

uitvoering van dit op ontwikkeling gerichte bestemmingsplan financieel uitvoerbaar.
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Regels

 33



 bestemmingsplan Bladstraat

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  Plan

het bestemmingsplan 'Bladstraat' van de gemeente Schagen;

1.2  Bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0441.BPTJHBLADSTRAAT met de bijbehorende regels en bijlagen; 

1.3  Aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het 

in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het 

hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4  Aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.5  Aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  Bebouwing

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

1.7  Bebouwingspercentage

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein 

aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.8  Beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden 

beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- 

en administratieruimten dergelijke;

1.9  Beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit die in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend op 

een zodanige wijze dat:

a. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt; 

b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in 

overeenstemming is, waarbij: 

1. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast; 

2. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van 

de woning; 

3. het niet gaat om vormen van detailhandel en/of horeca; 

c. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;
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1.10  Bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.11  Bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.12  Bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden 

kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan 

het hoofdgebouw;

1.13  Bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten;

1.14  Bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.15  Bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.16  Bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij 

direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond;

1.17  Dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.18  Detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 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;

1.19  Dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van 

economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen 

kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een 

seksinrichting;

1.20  Dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.21  Gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;
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1.22  Gebruiksmogelijkheden

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende 

bestemming te gebruiken;

1.23  Hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 

en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder 

en/of het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen; 

1.24  Horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het 

bedrijfsmatig verstrekken van logies, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, 

met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.25  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;

1.26  Overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan 

wel met ten hoogste één wand;

1.27  Seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch/pornografische aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksinrichting, alsmede een 

erotische-massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een 

parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.28  Straat- en bebouwingsbeeld

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate 

van samenhang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede 

verhouding tussen bouwmassa en open ruimte, een goede hoogte- en breedteverhouding 

tussen de bebouwing onderling en de samenhang in bouwvorm en ligging tussen 

bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.29  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;

1.30  Woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden;
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1.31  Woonhuis

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 

gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm 

als een eenheid beschouwd kan worden;

1.32  Woonsituatie

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van 

om die woonfunctie liggende functies en bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op de 

daglichttoetreding, het uitzicht, de mate van privacy en het voorkómen of beperken van 

hinder.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  De bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 

antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  De dakhelling

de hoek van het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.3  De goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.4  De inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 

hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.5  De oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen; 

Met daarna ondergeschikt:

b. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen worden gebouwd.
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Artikel 4  Verkeer

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Parkeren,

Met de daarbijbehorende:

b. groenvoorzieningen

4.1  Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m 

bedragen.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuis, al dan niet in combinatie met ruimte voor: 

1. een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis; 

2. mantelzorg;

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

met daaraan ondergeschikt:

c. tuinen en erven; 

d. groenvoorzieningen; 

e. openbare nutsvoorzieningen; 

f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

g. water;

met de daarbij behorende:

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 

b. het aantal woningen zal ten hoogste het in de aanduiding “maximum aantal 

wooneenheden” aangegeven aantal bedragen;

c. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

d. De goothoogte bedraagt maximaal 4 meter; de bouwhoogte bedraagt maximaal 8 

meter.

e. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen, 

dan wel ten minste respectievelijk ten hoogste de bestaande dakhelling indien dat 

minder respectievelijk meer is.

f. ten hoogste 50% van een bouwperceel zal worden bebouwd, dan wel ten hoogste het 

bestaande percentage indien dat meer is.

5.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen niet minder dan 1 m achter 

(het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mag niet meer bedragen dan:

1. 60 m², bij bouwpercelen tot en met een oppervlakte van 500 m²;

met dien verstande dat:

ten hoogste 50% van een bouwperceel zal worden bebouwd, met dien verstande dat 

de oppervlakte van het bouwvlak niet in dit percentage is begrepen;

de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

ten hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw zal bedragen;
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c. de goothoogte van aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 3,00 m 

bedragen, dan wel niet meer dan de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte 

vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd, indien 

deze meer is;

d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen zal ten hoogste 4,00 m bedragen;

e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zal ten hoogste 5,00 m 

bedragen;

f. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

5.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 

regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met 

dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de 

weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw ten hoogste 1,00 m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 

5,00 m bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps of 

bedrijfsactiviteit aan huis, zodanig dat de beroeps c.q. bedrijfsvloeroppervlakte meer 

bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke begane vloeroppervlakte van de 

aanwezige bebouwing op het bouwperceel, met dien verstande dat deze oppervlakte 

niet meer bedraagt dan 50 m²;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel tenzij het detailhandel 

bij een beroeps of bedrijfsactiviteit aan huis betreft, in welk geval detailhandel is 

toegestaan die als nevenactiviteit beperkt blijft tot de verkoop van producten die een 

directe relatie hebben met het beroep of de bedrijfsactiviteit of die binnen het beroep of 

de bedrijfsactiviteit vervaardigd worden.

5.4  Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 

woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 5.3 sub a. in die zin dat vrijstaande bijgebouwen bij een woonhuis 

worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits: 

1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie 

van een bevoegde arts dan wel instelling beschikt;

2. de oppervlakte ten behoeve van mantelzorg ten hoogste 60 m² bedraagt;

3. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast;

4. het parkeren op eigen erf plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de parkeerdruk in 

de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet onevenredig 

toeneemt;

5. binnen 3 maanden na beëindiging van de mantelzorg de voorzieningen worden 

verwijderd.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelbepaling

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 7  Algemene bouwregels

7.1  Bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 

bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 

gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende 

daken, alsmede erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, 

balkons en galerijen buiten beschouwing gelaten, mits:

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

7.2  Maximale bouwhoogte van gebouwen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van 

gebouwen, worden plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 

lichtkappen, buiten beschouwing gelaten, mits:

a. de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 10 m² bedraagt;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het dakvlak 

bedraagt; 

c. de verhoging leidt tot een hoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale 

(bouw)hoogte van het betreffende gebouw bedraagt. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Parkeren

8.1.1  Parkeervoorzieningen

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een 

bouwwerk wordt slechts verleend indien in het plangebied in voldoende 

parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, 

wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

8.1.2  Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.1.1 

indien:

a. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of

b. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien;

c. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende 

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd;

onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter 

plaatse en met inachtneming van het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 

met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.

8.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk 

gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

grond, bodemspecie en puin en voor het storten van vuil;

c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

e. het gebruiken dan wel laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de 

parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond van artikel 5.1 niet in stand 

wordt gelaten.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  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.

9.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 

deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan.
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Artikel 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Bladstraat' van de gemeente Schagen.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Nota van Zienswijzen
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Zienswijzen 

Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan “Bladstraat” is vanaf 19 december 2018 zes weken ter inzage gelegd. 

In die periode kon door een ieder zienswijzen ingediend worden.  

Er zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen komen voor een groot deel overeen. De zienswijzen 

zijn anoniem gemaakt, waardoor de privacy van de indieners gewaarborgd blijft. 

Alle zienswijzen bestaan uit verschillende argumenten. Die worden apart in de onderstaande tabel 

weergegeven. 

De zienswijzen worden verwerkt in een tabel. Aan de ene kant van de tabel worden de argumenten 

uit de zienswijzen weergegeven. Deze argumenten komen letterlijk zo uit de zienswijzen.  

Aan de andere kant van de tabel worden de zienswijzen verweerd. Doordat de zienswijzen veel 

dezelfde argumenten bevatten, kan er bij het verweer worden terugverwezen naar het verweer bij 

argumenten van andere zienswijzen. 

De nota van zienswijzen eindigt met een conclusie. Hier wordt kort samengevat wat er aan het 

bestemmingsplan wordt veranderd naar aanleiding van de zienswijzen.  

Ontvankelijkheid zienswijzen 

Alle zienswijzen zijn binnen de termijn ingediend en zijn ontvankelijk. 

Samenvatting en beantwoording zienswijzen 
Zienswijzen 1 Verweer 

Argument 1 
Aan de wensen van de klankbordgroep is 
voorbijgegaan. Na sloop van de school heeft de 
gemeente aangegeven dat er maximaal 3 
vrijstaande woningen op het perceel kunnen 
komen. Dit is ook de insteek geweest van de 
klankbordgroep omdat dit ook in het 
straatbeeld van de Bladstraat past, de 
gemeente heeft echter een aantal ander/eigen 
ontwerpen neergelegd welke niet 
overeenkomen met de eerder gedane 
toezegging van 3 vrijstaande woningen. Hieruit 
moest door deze groep een keuze worden 
gemaakt. Het is dus geen vrije keuze geweest. 

In 2012 is er een bestemmingsplan vastgesteld 
met daarin voor deze locatie een 
wijzigingsbevoegdheid, waarmee drie woningen 
gebouwd zouden kunnen worden. Een 
gemeente hoeft geen gebruik te maken van een 
wijzigingsbevoegdheid. Daarnaast staat het de 
gemeente altijd vrij om een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen, met eventueel 
de mogelijkheid tot meer woningen. 
 
Plan Bladstraat is een antwoord op een 
woningbehoefteonderzoek van de Dorpsraad. 
De uitkomst van dit onderzoek was dat er (veel) 
behoefte was aan betaalbare koopwoningen in 
Tuitjenhorn, voor senioren en starters. 
 
Tijdens bijeenkomsten met de klankbordgroep 
was een deel van deze groep wel enthousiast 
over dit plan. Deze zienswijze is dan ook niet 
representatief voor de hele klankbordgroep. 

Argument 2 
In het plan komen 4 levensloopbestendige 
woningen (2 aan de bladstraat + de 2 
hoekwoningen aan de Bogtmanweg). Echter de 

Het bestemmingsplan schrijft niet voor hoe de 
woningen gerealiseerd moeten worden, het 
bestemmingsplan schrijft alleen het maximaal 
aantal woningen voor. De gemeente heeft 
samen met de klankbordgroep een mogelijke 



hoekwoningen zijn gezien de geringe beukmaat 
niet uit te voeren als levensloopbestendig. 

kavelschets opgesteld. Hoe de woningen 
worden gerealiseerd, is echter aan de 
ontwikkelaar. 

Argument 3 
De bebouwingsafstand van de gesloopte school 
naar de omliggende bebouwing was groter dan 
in de huidige plannen. Tevens was er toen een 
groene erfafscheiding. In de huidige plannen 
bestaat dit uitzicht uit een gevel en 
geparkeerde auto’s. Ook was de school 3,5 
meter hoog daarin tegen wordt er nu 6 meter 
hoog gebouwd. 

De functie van het gebied verandert, hierdoor 
krijgt het ook een andere ruimtelijke uitstraling. 
De voorgestelde bebouwing past binnen de 
omliggende bebouwing. De nok- en goothoogte 
wijken niet af van de bebouwing in de buurt. 

 
Nu is er een uitzicht op een grasveld, dit wordt 
een uitzicht op huizen. Volgens vaste 
jurisprudentie van de Raad van State bestaat er 
geen recht op vrij uitzicht.  
  

Argument 4 
Geen uitwerking wet Vet. Geluidsproductie van 
eventuele luchtwarmtepompen kan een 
negatief effect hebben op de leefomgeving. Een 
betere regulering van overheidswege is hier wel 
gewenst. 

De nieuw te bouwen huizen moeten voldoen 
aan het Bouwbesluit 2012. Hiermee wordt een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
gegarandeerd, zowel binnenin de nieuwe 
huizen als voor de bestaande omliggende 
bebouwing. 
 
Het bouwbesluit wordt op 1 januari 2020 
aangepast, onder andere vanwege de 
geluidsoverlast van warmtepompen. 

Argument 5 
Klimaat adaptatie. Hieraan is totaal geen 
aandacht besteed. 

In hoofdstuk 4.1 van de toelichting van het 
bestemmingsplan staat beschreven hoe er om 
wordt gegaan met klimaatadaptatie. 
 
Daarnaast kan een aannemer in de 
aanbesteding extra punten verdienen als er 
rekening wordt gehouden met 
duurzaamheidsaspecten en klimaat-adaptieve 
voorzieningen. 

Argument 6 
Watercompensatie. Momenteel komt bij hevige 
regenval het hemelwater omhoog uit de putten 
aan de Bladstraat. Bij een toenemende 
percentagie verharding zal een verbeterde 
afvoer gerealiseerd moeten worden. 

Er is door het Waterschap Noord-Hollands 
Noorderkwartier een watertoets uitgevoerd. Bij 
deze watertoets is er gekeken naar wat de 
gevolgen zijn van het plan voor de 
waterhuishouding in het gebied. 
 
Bij deze toets is er gekeken naar de voormalige 
situatie (ten tijde van de kleuterschool) ten 
opzichte van de mogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. Ten tijde van de school 
was er meer verharding aanwezig dan dat het 
bestemmingsplan mogelijk maakt. Dat betekent 
dat er geen extra waterberging nodig is. Het 
Waterschap is akkoord met deze redenatie. 

Argument 7 
Beeldkwaliteitsplan ontbreekt. Enkel goot- en 
nokhoogte worden vastgelegd verder wordt er 

Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) is als bijlage 
opgenomen bij het bestemmingsplan en is in 
samenwerking met de klankbordgroep 
opgesteld. 



geen enkele aandacht besteed aan eventuele 
beeldkwaliteit. 

Het BKP is overeenkomstig het beleid vanuit de 
Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld als 
beoordelingskader. Het BKP wordt zowel tijdens 
de aanbesteding als bij het beoordelen van de 
bouwplannen gebruikt. 

Argument 8 
Parkeren is vastgesteld op. Hierin is 
onvoldoende rekening gehouden met haal- en 
brengtijden van de school, sportevenementen 
in sportzaal de Groet en parkeren 
zwemlesklanten van Blacnkeldaelpark in de 
Bladstraat en parkeerplaats van de Groet. Ook 
is er rekening gehouden met extra verkeer wat 
een verhuiziging van de kinderdagverblijf naar 
de school met zich mee brengt. Aan de 
negatieve invloed van bovenstaand op de 
verkeersveiligheid voor de kinderen is in zijn 
geheel voorbij gegaan. 
Tijdens extreem weer worden auto’s vaak op 
niet veilige plaatsen geparkeerd, zelf op prive 
terrein. 

Uitgangspunt bij een bestemmingsplan is dat er 
voorzien wordt in de parkeerbehoefte voor de 
nieuwe ontwikkeling. Bestaande 
parkeerproblemen hoeven daarbij niet te 
worden opgelost. 
 
In het bestemmingsplan wordt genoeg ruimte 
gecreëerd voor het aantal benodigde 
parkeerplaatsen bij maximaal 9 woningen. De 
Parkeernota 2016 van de gemeente Schagen 
geeft aan hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn. 
Er moeten 20 parkeerplaatsen gerealiseerd 
worden voor de 9 woningen, hier is in het 
plangebied genoeg ruimte voor. 
  
De verhuizing van het kinderdagverblijf staat los 
van dit plan. 
 
Als de verkeerssituatie daartoe aanleiding geeft, 
wordt bezien of het nemen van extra 
verkeersmaatregelen noodzakelijk is. Dit staat 
los van het voorliggende bestemmingsplan. 

Argument 9 
Gemeente Schagen is een vergrijzende 
gemeente. Geen starterswoningen maar 
senioren-woningen zo dicht bij het 
zorgcentrum, met het oog op extramurale-zorg 
welke uit het zorgcentrum verleend kan 
worden. starterswoningen komen naar ons 
inziens beter tot hun recht in het nog te 
realiseren plan van Zeeman op de locatie 
Nickerson-Zwaan. 

De gemeente vindt een centrum-dorpse locatie 
voor beide doelgroepen geschikt. 
 
De nieuw te bouwen woningen dienen zowel 
voor starters als senioren geschikt te zijn. Dit 
wordt in de aanbesteding als eis gesteld. Vooraf 
is echter niet te zeggen welke doelgroep de 
woningen uiteindelijk koopt. 

 
Zienswijze 2  
Argument 1 
Aan de wensen van de klanbordgroep is 
voorbijgegaan. Na sloop van de school heeft de 
gemeente aangegeven dat er maximaal 3 
vrijstaande woningen op het perceel kunnen 
komen. Dit is ook de insteek geweest van de 
klankbordgroep. De gemeente heeft echter een 
aantal eigen ontwerpen neergelegd, welke niet 
overeen komen met de eerder gedane 
toezegging van 3 vrijstaande woningen (de 
keuze voor drie vrijstaande woningen was niet 
beschikbaar). 

Zie het verweer bij zienswijze 1, argument 1 



Argument 2 
In het plan komen 4 levensloopbestendige 
woningen (2 aan de bladstraat + de 2 
hoekwoningen aan de Bogtmanweg). Echter de 
hoekwoningen zijn gezien de geringe beukmaat 
niet uit te voeren als levensloopbestendig. 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 2 

Argument 3 
In het nieuwe plan wordt de Bogtmanweg 
opeens bebouwd met een rij huizen. Dit maakt 
het plan voor de direct betrokkenen aan de 
overzijde actueel, de bewoners van deze huizen 
kunnen last ondervinden van onze Kees 
Broersen Zaden’s bedrijfsvoering. Sorteer 
geluiden en draaiende ventilators, waaraan de 
nieuwe bewoners zich eventueel zullen storen. 
Nu is er geen probleem met de omwonenden, 
maar ik voorzie problemen met de toekomstige 
omwonenden, gezien het verhaal bedrijf 
Veldboer 200 meter verder op de Bogtmanweg, 
dat mede de bezwaren van omwonenden 
gesloopt moest worden. 

Met behulp van de bedrijvenlijst van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is er 
gekeken naar de minimale afstand van de 
nieuwe mogelijke bebouwing en de aanwezige 
bedrijven.  
 
Het bedrijf van Kees Broersen Zaden valt binnen 
de categorie ‘Tuinbouw: bedrijfsgebouw’. Dit is 
een milieucategorie 2-bedrijf met een minimale 
milieucontour van 30 meter. Aangezien het hier 
om een gemengd gebied gaat, mag er een 
minimale afstand van 10 meter worden 
aangehouden. Het bedrijfsgebouw van Kees 
Broersen Zaden ligt bijna 55 meter van de 
mogelijke nieuwe woningen af. Dit valt dus ruim 
buiten de milieucontouren. Dat betekent dat 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor 
het plangebied niet in geding komt. 

Argument 4 
De bebouwingsafstand van de gesloopte school 
naar de omliggende bebouwing was groter dan 
in de huidige plannen. Tevens was er toen een 
groene erfafscheiding. In de huidige plannen 
bestaat dit uitzicht uit een gevel en 
geparkeerde auto’s. 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 3 
 

Argument 5 
Geen uitwerking Wet VET. Geluidsproductie van 
evt. luchtwarmtepompen kan een negatief 
effect hebben op de leefomgeving. Een betere 
regulering van overheidswege is hier wel 
gewenst. Warmtepompen worden in de zomer 
voor koeling gebruikt, hetgeen met open ramen 
voor geluidsoverlast zal zorgen bij de buren. 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 4 

Argument 6 
Klimaat adaptatie. Hier is totaal geen aandacht 
aan besteed. 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 5 

Argument 7 
Watercompensatie. Momenteel komt er bij 
heftige regenval het hemelwater omhoog uit de 
putten aan de Bladstraat. Bij een toenemende 
verharding zal een verbeterde afvoer 
gerealiseerd moeten worden. 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 6 

Argument 8 
Beeldkwaliteitsplan ontbreekt. Enkel goot- en 
nokhoogte wordt vastgelegd verder wordt er 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 7 



geen enkele aandacht besteed aan eventuele 
beeldkwaliteit. 

Argument 9 
Parkeerbalans is vastgesteld. Hierin is 
onvoldoende rekening gehouden met de haal- 
en brengtijden van de school. Tevens is er geen 
rekening gehouden met extra verkeer wat een 
verhuizing van het kinderdagverblijf naar de 
school met zich meebrengt. Aan de negatieve 
invloed van bovenstaande,  de 
verkeersveiligheid is in zijn geheel 
voorbijgegaan.  
 
Tijdens extreem weer worden auto’s  vaak op 
niet veilige plaatsen geparkeerd langs de 
Bogtmanweg en de Bladstraat, zelfs op het 
terrein van ons bedrijf. Dit bewijst dat het 
parkeerterrein onvoldoende is voor het huidige 
aanbod van auto’s. 
 
Ik bepleit dan ook dat de grond die nu voor de 
bouw van vele wonignen zou gereserveerd 
moeten worde n voor de op de toekomstig te 
verwachten parkeerplaats behoeften. 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 8 

Argument 10 
In hoofdstuk 4.1- van de regels wordt volledig 
voorbijgegaan aan de bedrijvigheid van ons 
bedrijf. Tevens wordt hierin gesteld dat het een 
‘gemengd gebied’ betreft. Omgeving Bladstraat 
is geen gemengd gebied, maar een rustige 
woonwijk. De aanname ‘gemengd gebied’ 
behoeft een nadere toelichting. 

Het klopt dat er in de toelichting geen aandacht 
wordt gegeven aan het bedrijf van Kees 
Broersen Zaden. Er wordt een extra paragraaf 
toegevoegd waarin dit bedrijf behandeld zal 
worden. Dit heeft geen effect op de regels van 
het bestemmingsplan. 
 
Het plangebied is een gemengd gebied. Dit 
komt omdat er rondom het plangebied zowel 
woningen, bedrijven als maatschappelijke 
voorzieningen zijn gevestigd.  

 

 
Zienswijze 3 Verweer 

Argument 1 
Aan de wensen van de klankbordgroep is 
voorbij gegaan. Na sloop van de school heeft de 
gemeente aangegeven dat er maximaal 3 
vrijstaande woningen op het perceel kunnen 
komen. Dit is ook de insteek geweest van de 
klankbordgroep omdat dit ook in het 
straatbeeld van de Bladstraat past. De 
gemeente heeft echter een aantal andere/eigen 
ontwerpen neergelegd welke niet 
overeenkomen met de eerdere gedane 
toezeggingen van 3 vrijstaande woningen. 
Hieruit moest door deze groep een keuze 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 1 



gemaakt worden. Het is dus geen vrije keuze 
geweest. 

Argument 2 
In het plan komen 4 levensloopbestendige 
woningen (2 aan de Bladstraat + de 2 
hoekwoningen aan de Bogtmanweg). Echter de 
hoekwoningen zijn gezien de geringe beukmaat 
niet uit te voeren als levensloopbestendig. 

Zie verweer bij zienswijze 1, argument 2 

Argument 3 
De bebouwingsafstand van de gesloopte school 
naar de omliggende bebouwing was groter dan 
in de huidige plannen. Tevens was er toen een 
groene erfafscheiding. In de huidige plannen 
bestaat dit uitzicht uit een gevel en 
geparkeerde auto’s. ook was de school 3,5 
meter hoog daarin tegen wordt er nu 6 meter 
hoog gebouwd. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 3 

Argument 4 
Geen uitwerking Wet VET. Geluidproductie van 
evt. luchtwarmtepompen kan een negatief 
effect hebben op de leefomgeving. Een betere 
regulering van overheidswege is hier wel 
gewenst.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 4 

Argument 5 
Klimaat adaptatie. Hieraan is totaal geen 
aandacht besteed. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 5 

Argument 6 
Watercompensatie. Momenteel komt bij hevige 
regenval het hemelwater omhoog uit de putten 
van de bladstraat. Bij een toenemende 
percentage verharding zal een verbeterde 
afvoer gerealiseerd moeten worden. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 6 

Argument 7 
Beeldkwaliteitplan ontbreekt. Enkel goot- en 
nokhoogte wordt vastgelegd verder wordt er 
geen enkele aandacht besteed aan eventuele 
beeldkwaliteit.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 7 

Argument 8 
Parkeerbalans is vastgesteld op. Hierin is 
onvoldoende rekening gehouden met haal- en 
brengtijden van de school, sportevenementen 
in sportzaal de Groet en parkeren 
zwemlesklanten van Blanckendaelpark in de 
bladstraat en parkeerplaats van de Groet. Ook 
is geen rekening gehouden met extra verkeer 
wat een verhuizing van het kinderdagverblijf 
naar de school met zich meebrengt. Aan de 
negatieve invloed van bovenstaand op de 
verkeersveiligheid voor de kinderen is in zijn 
geheel voorbij gegaan.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 8 



Tijdens extreem weer worden auto’s vaak op 
niet veilige plaatsen geparkeerd, zelfs op prive 
terrein. 

Argument 9 
Gemeente Schagen is een vergrijzende 
gemeente. Geen starterswoningen maar 
senioren-woningen zo dicht bij het 
zorgcentrum, met het oog op extramurale-zorg 
welke uit het zorgcentrum verleend kan 
worden. Starterswoningen komen naar ons 
inziens beter tot hun recht in het nog te 
realiseren plan van Zeeman op de locatie 
Nickerson-Zwaan.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 9 

 
 

Zienswijze 4 Verweer 

Argument 1 
Er is nauwelijks rekening gehouden met de 
wensen van de klankbordgroep. Na het slopen 
van de school is gezegd dat er drie vrijstaande 
woningen op het perceel kunnen komen, dit is 
ook de insteek geweest van de klankbordgroep 
en zou ook veel beter bij het huidige 
straatbeeld passen. De gemeente heeft 
vervolgens een aantal compleet andere eigen 
ontwerpen neergelegd die niet overeenkomen 
met de eerder gedane toezeggingen van drie 
vrijstaande woningen.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 1 

Argument 2 
In het plan komen vier levensloopbestendige 
woningen voor, twee aan de Bladstraat en de 
twee hoekwoningen aan de Bogtmanweg. 
Echter is gezien de beukmaat van de 
hoekwoningen aan de Bogtmanweg dit bij deze 
huizen al niet mogelijk.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 2 

Argument 3 
Geen uitwerking wet VET. Betreffende 
geluidproductie van eventuele 
luchtwarmtepompen die een negatief effect 
hebben op de leefomgeving.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 4 

Argument 4 
Er wordt geen rekening gehouden met 
watercompensatie, waar nu al overlast van 
wordt ervaren wanneer er hevige regenval 
plaatsvindt. Bij een toenemend percentage 
verharding zal een verbeterde afvoer 
gerealiseerd moeten worden. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 6 

Argument 5 
Beeldkwaliteitplan ontbreekt nog. Enkel goot- 
en nokhoogte wordt vastgelegd en er wordt 

Zie verweer zienswijze 1, argument 7 



geen enkele aandacht besteed aan eventuele 
beeldkwaliteit. 

Argument 6 
De parkeergelegenheid is nu al onvoldoende, 
met name wanneer er gekeken wordt naar de 
haal- en brengtijden van de school. De auto’s 
worden dan tot het asociale aan toe overal 
neergezet en komt dan ook zeker niet ten 
goede van de verkeersveiligheid. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 8 

Argument 7 
Lichthinder van het nieuwe parkeerterrein 
wordt niets over vermeld. 

Het parkeerterrein dat wordt aangelegd, wordt 
aan de achterkant van de woningen gesitueerd. 
Dit betekent dat de parkeerplaatsen aan de 
achtertuinen grenzen en geen hinder zullen 
veroorzaken voor de bewoners aan de 
Bladstraat of Bogtmanweg.  

Argument 8 
Gemeente Schagen is een vergrijzende 
gemeente en is het naar mijn inzien logischer 
om hier een aantal seniorenwoningen te 
bouwen m dit vlakbij zorgcentrum te houden. 
De starterswoningen kunnen dan alsnog 
gerealiseerd worden bij het plan van Zeeman 
op de locatie Nickerson-Zwaan. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 9 

 

Zienswijze 5 Verweer 

Argument 1 
Aan de wensen van de klankbordgroep is 
voorbij gegaan. Na sloop van de school heeft de 
gemeente aangegeven dat er 3 vrijstaande 
woningen op het perceel kunnen komen. Dit is 
ook de insteek geweest van de klankbordgroep. 
De gemeente heeft echter een aantal eigen 
ontwerpen neergelegd welke niet 
overeenkomen met de eerdere gedane 
toezeggingen van 3 vrijstaande woningen 
hieruit moest een keuze worden gemaakt. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 1 

Argument 2 
In het plan komen 4 levensloopbestendige 
woningen (2 aan de Bladstraat + de 2 
hoekwoningen aan de Bogtmanweg). Echter de 
hoekwoningen zijn gezien de geringe beukmaat 
niet uit te voeren als levensloopbestendig. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 2 

Argument 3 
De bebouwingsafstand van de gesloopte school 
naar de omliggende bebouwing was groter dan 
in de huidige plannen. Tevens was er toen een 
groene erfafscheiding. Inde huidige plannen 
bestaat dit uitzicht uit een gevel en 
geparkeerde auto’s.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 3 

Argument 4 Zie verweer zienswijze 1, argument 4 



Geen uit werking Wet VET Geluidproductie van 
evt. luchtwarmtepompen kan een negatief 
effect hebben op de leef omgeving. Een betre 
regulering van overheids is hier wel gewenst  

Argument 5 
Klimaat adaptatie. Hieraan is totaal geen 
aandacht besteed. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 5 

Argument 6 
Watercompensatie, momenteel komt bij heftige 
regenval het hemelwater omhoog uit de putten 
in de Bladstraat. Bij een toenemende 
percentage verharding zal een verbeterde 
afvoer gerealiseerd moeten worden. 

Zie verweer zienswijze 1, argument 6 

Argument 7 
Beeldkwaliteitplan ontbreekt. Enkel goot- en 
nokhoogte word vastgelegd verder wordt er 
geen enkele aandacht besteed aan eventuele 
beeld kwaliteit.  

Zie verweer zienswijze 1, argument 7 

Argument 8 
Parkeerbalans hierin is onvoldoende rekening 
gehouden met de haal- en brengtijden van de 
school. Ook is er geen rekening met extra 
verkeer wat een verhuizing van het 
kinderdagverblijf naar de school met zich 
meebrengt.Aan de negatieve invloed van 
bovenstaand op de verkeersveiligheid voor de 
kinderen is in zijn geheel voorbij gegaan. Tijdens 
slecht weer worden auto,s voor uitritten van 
bestaande woningen in de Bladstraat 
geparkeerd  

Zie verweer zienswijze 1, argument 8 

Argument 9 
Alternatieven: gemeente Schagen is een 
vergrijzende gemeente. Geen starterswoningen 
maar senioren woningen. Zorg die uit het 
zorgcentrum kan worden verleend. Veel 
senioren blijven nu in hun huis zitten omdat er 
geen goed alternatief is om te verhuizen. Voor 
de doorstroming in de gemeente Schagen zal 
dit een positief effect geven 

Zie verweer zienswijze 1, argument 9 

 

Conclusie 
Naar aanleiding van zienswijze 2 wordt er in de toelichting bij paragraaf 4.10 (Hinder van 

bedrijvigheid) een alinea toegevoegd over Kees Broersen Zaden. Dit heeft geen effect op de regels. 

De overige zienswijzen leiden niet tot een verandering van de regels of de toelichting van het 

bestemmingsplan. 
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▪ Doel van het project Bladstraat Tuitjenhorn: 

- Voorzien in meer betaalbare woningen in de kern Tuitjenhorn met bijbehorende 

openbare ruimte, voorzien van voldoende groen en parkeergelegenheid. 

- Invulling van de locatie met betaalbare woningen die passen bij de omgeving. 

 

Topografische kaart  

Omgeving plangebied in gemeente 

Luchtfoto 

Plangebied in Tuitjenhorn 

Luchtfoto 

Plangebied Bladstraat 
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Inleiding 

Aanleiding 
De kern Tuitjenhorn maakt deel uit van de gemeente Schagen in Noord-Holland. Het dorp ligt in het West-Friese landschap dat voor een belangrijk deel het beeld 

bepaalt. In de Structuurvisie voor het gebiedsdeel (van de voormalige gemeente) Harenkarspel is deze locatie in Tuitjenhorn aangeduid als onderdeel van het 

bestaand gebied binnen de woonkern. Voor Tuitjenhorn is het gewenst om een evenwichtige opbouw te krijgen rond het bestaande centrum, ook de 

mogelijkheid om in kleinere eenheden in westelijke richting uit te breiden. In de visie werd gekoerst op een compacte kern om daarmee het open gebied zo min 

mogelijk aan te tasten. De locatie is in het verleden bebouwd geweest en kan gezien worden als inbreiding (Deelgebied 8 “Centrumontwikkeling Tuitjenhorn”).  

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor beëindiging van de schoolfunctie aan de Bladstraat. Voor al deze ontwikkelingen vormt 

de herinvulling van vervallen functies in of aan het centrum met een woningbouwprogramma de insteek. De bestaande infrastructuur verbindt deze met het 

centrum aan de oostzijde van de buurt en recreatievoorzieningen aan de westzijde waardoor er een goede ontsluiting is naar de voorzieningen en omgeving.  

Opgave 
Aan de projectgroep Bladstraat Tuitjenhorn is gevraagd een stedenbouwkundig plan te maken met beeldkwaliteitseisen voor de nieuwe invulling van de 

vrijgekomen maatschappelijke locaties aan de Bladstraat. De ontwikkeling wordt daarbij als een geheel gezien en het is wenselijk om de locatie zo efficiënt 

mogelijk te benutten. De invulling zal plaatsvinden ‘op starters en senioren gericht’ op basis van de verwachte behoefte waarvoor de Dorpsraad Tuitjenhorn een 

inventarisatie gedaan heeft. Einddoel van het project is om “betaalbare woningen” te realiseren op de locatie Bladstraat die past bij de omgeving, met 

bijbehorende openbare ruimte, voldoende groen en parkeergelegenheid.  

Locatie 
De locatie kent een bouwvlak tbv de voormalige bebouwing van 684 m2 met ca 560m2 aan plein en bijbehorende verharding op het bij de functie behorende 

terrein (wijzigingsgebied) van ca 1898m2. De locatie is omsloten door bij bebouwing, bedrijven en voorzieningen. Het gebied is vanwege de voormalige 

bebouwing, aansluitende wegen en parkeervoorziening, als een geheel te beschouwen en onder te verdelen in drie belevingsgebieden: 

1. Bladstraat, ten zuiden en oosten van het plangebied. Dit gebied bestaat uit de bebouwing aan weerszijden van de weg. Aan de oostzijde grenst het aan de 

lintbebouwing naar het centrum en ligt het zeer dicht bij de centrumvoorzieningen van Tuitjenhorn. De voormalige bebouwing presenteerde zich door het open 

voorerf en ligging van de hoofdentree nadrukkelijk aan de weg waardoor dit locatie ook een centrum-dorps karakter had.  

2. Bogtmanweg, westelijk van het plangebied. Dit gebied ligt grotendeels als rand van Tuitjenhorn aan bestaande agrarische percelen met bijbehorende vrijere 

bebouwing aan de westzijde, de bebouwing is aan de oostzijde planmatig en dichter aan de weg gelegen. Langs deze weg zijn de woningen aan de zuidelijke 

buurten geschakeld en bij de noordelijke buurten vrijstaand. Door de planmatige invulling met bebouwing die zich daar aan presenteert heeft deze zijde het  

karakter van een heldere dorpsrand, die door de ruimtelijke vrijere inpassing van de voormalige functie ter plaatse onderbroken werd.  

De weg is voorzien van laanbeplanting of langsparkeren, afhankelijk van de aansluitende woonfunctie of maatschappelijke voorzieningen. Ter plaatse van het 

plangebied is de weg voorzien van begeleidende laanbeplanting die bij een functieverandering afwijkt van het inrichtingsprincipe binnen het straatbeeld, 

hoewel dit buiten het plangebied valt zou dat vanuit leesbaarheid van het straatbeeld heroverwogen kunnen worden.  

3. Parkeervoorziening, aan de noordelijke zijde van het plangebied. Aan de noordzijde liggen parkeerplaatsen en een park die de achterzijde vormen van de 

bijbehorende centrumvoorzieningen zoals woonzorgcentrum, kerk, dorpshuis en schoolcomplex. De voormalige bebouwing had hier ook haar achterzijde  

waardoor het meer het karakter van een omsloten ruimte binnen de dorpsrand had.   

Afhankelijk van beoogde leefmilieu zou de locatie als geheel enkele bouwmassa’s in meerdere bouwlagen kunnen krijgen. In omgeving zijn samenstellingen van  

wooneenheden vooral in eenvoudige bouwmassa’s geclusterd. Gelet op het beoogde karakter, aansluiting op de stedenbouwkundige kenmerken van de 

naastgelegen woonwijk en zoveel mogelijk voorzien in de behoefte wordt ingezet op een gevarieerde invulling tot ca 9 woningen binnen twee bouwmassa’s.  
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Beeldkwaliteitsplan 

 

 

Opbouw 
Het voorliggende beeldkwaliteitsplan bestaat uit twee delen. Na een analyse van de ruimtelijke structuur van de kern Tuitjenhorn, wordt het stedenbouwkundig 

structuurmodel toegelicht aan de hand van een aantal themakaartjes en referentiebeelden. Vervolgens worden de beeldkwaliteitseisen behandeld. Voor de 

verschillende deelgebieden zijn op onderdelen uitgangspunten opgesteld met betrekking tot het ruimtelijk beeld en de sfeer van de deelgebieden. Dit 

beeldkwaliteitsplan dient in de vervolgfasen als inspiratiedocument voor de initiatiefnemers, uitgangspunt voor de ontwerpers van de gebouwen en de openbare 

ruimte en als toetsingsinstrument voor de commissie ruimtelijke kwaliteit. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 
Vanwege maatschappelijk en politiek veranderde wensen over het welstandsbeleid heeft de gemeente Schagen de ‘Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit’ 

opgesteld. Hierin wordt het beeldkwaliteitsplan als belangrijk instrument geïntroduceerd om nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen zorgvuldig af te wegen ten 

opzichte van bestaande kwaliteiten van een gebied en deze daarin zo goed mogelijk in te passen. Voorliggend beeldkwaliteitsplan is opgesteld met als doel om 

de samenhang en kwaliteit van een ontwikkeling van het Dorpshart te verzekeren, deze op lange termijn aan te laten sluiten op de ruimtelijke structuur én het 

karakter van Tuitjenhorn. Een ontwikkeling hoeft daardoor niet letterlijk een kopie te zijn van een (historisch) tijdsbeeld om zich in het straat- en bebouwingsbeeld 

te voegen, het vastleggen van de beeldbepalende kenmerken staat een eigentijdse interpretatie daarvan toe. Wij zijn daarbij ook van mening dat juist een 

gezamenlijk overleg over de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen bijdraagt aan de identiteit van Tuitjenhorn. Initiatiefnemers worden hierbij uitgenodigd dit 

beeldkwaliteitsplan zowel als toetsings- als inspiratiedocument te gaan gebruiken.  

 

Leeswijzer 
Dit stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan dient als leidraad bij de ontwikkeling van de gehele nieuwbouw. Gelet op de beoogde zelfontwikkeling en 

bijbehorende looptijd van de plannen zal bij de start van ieder deelplan nader bekeken moeten worden op welke wijze binnen deze kaders een gezamenlijk plan 

gerealiseerd wordt (gezien de varianten in collectief ontwerp en ambitie om iedere ontwikkeling te laten bijdragen aan de kwaliteit van het geheel). Deze 

kanttekening geldt niet alleen voor het programma en de spelregels, maar ook voor de referentiebeelden.  
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Historische waarden 

Ontstaansgeschiedenis 
Het Westfriese landschap heeft lange tijd onder invloed gestaan van de zee. Voor de ontstaansgeschiedenis van dit landschap is het brede, maar ondiepe 

zeegat van Zijpe belangrijk geweest. Dit zeegat ontwikkelde zich vanaf de 10e eeuw. Via dit zeegat van Zijpe is door de zee een laag zware klei afgezet op de 

restanten van het veen dat hier in de loop van de eeuwen werd gevormd. Tuitjenhorn ligt dan ook in een oud zeeklei-landschap.  

 

In de latere Middeleeuwen nam de bevolking in het gebied duidelijk toe en ging men zich meer structureel beschermen tegen de invloed van het water. Dijken 

werden aaneengesloten tot de uiteindelijke Westfriese Omringdijk. Het dorp Tuitjenhorn stamt al vanuit de middeleeuwen (1000). Men woonde op het nu nog 

bestaande dijkje met de weg ervoor langs. Tuitjenhorn bestond uit diverse terpen met dijkjes ertussen. Door het blijvende gevaar van overstromingen bleef 

bewoning geconcentreerd op de hoger gelegen delen langs de Dorpsstraat. Samen met het buurt Zijbelhuizen is het geleidelijk groter geworden dan het 

oorspronkelijke hoofddorp, Haringkarspel, het huidige Kerkbuurt. Daar waar nu de Bladstraat ligt, was het vroeger moerassig en over honderden jaren veranderd 

in een gecultiveerde omgeving waarvan de ontsluiting via waterwegen plaatsvond. Het is van oorsprong een echt agrarisch dorp dat, na de ruilverkaveling met 

verbeterde ontsluiting werd het aantrekkelijker voor forensen om te gaan wonen waardoor het na ca 1970 duidelijk planmatig, gegroeid is tot haar huidige 

omvang.  

 

Bebouwingsgeschiedenis  
Tuitjenhorn is van oorsprong een gefragmenteerde lintbebouwing die afwisselend rond een licht slingerende route is gesitueerd tussen Sijbelhuizen, Sportlaan en 

Koorndijk. De huidige kern is samengesteld uit deze oudere delen aangevuld met recentere bebouwing van latere buurtjes die samen een afwisselend beeld 

opleveren. Langs de Dorpsstraat is sprake van relatief veel vernieuwingen met name door aanpassing van voorzieningen, zowel in de oudere als de nieuwere 

bebouwing. De oorspronkelijke bebouwing staat direct aan het openbare gebied vrij dicht opeen en volgt de richting van de weg. Ter weerszijden van de 

centraal in het lint gelegen kerk zijn algemene voorzieningen in een ruimere context. De oudere buurten liggen ter weerszijden van een parkje achter de kerk. 

Rond het park liggen voorzieningen. De buurtjes hebben geen direct verband met het park en zijn op de Dorpsstraat en de dorpsrand gericht. Het zuidelijke deel 

bestaat voornamelijk uit vrijstaand en halfvrijstaande woningen in één en twee lagen met kap. Langs de buitenrand staan rijenwoningen. 

 

 

Kernwaarden Tuitjenhorn 
Tuitjenhorn is sociaal levendig, een gezellig en gemoedelijk dorp. Het heeft een knus en speels 

afwisselend karakter. Het heeft een rijke geschiedenis en historie vanuit de tuinderscultuur, en kent 

een leefomgeving dat in alle facetten de voedingsbodem biedt voor groei en bloei. Het is een 

bescheiden en volwaardig compleet dorp. De (toekomstige) bewoners zijn actief in het dorp, 

vriendelijk en loyaal naar elkaar. 
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1815 

Feb 1945 Zicht op kerk vanuit park 
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Ruimtelijke analyse 

Omgevingskarakteristieken 
Wanneer wordt gekeken naar het ontstaan, de ligging en de identiteit van Tuitjenhorn zijn er een aantal aspecten die opvallen. Tuitjenhorn ligt in een polder met 

een herkenbaar rationeel en daarvan afwijkend historisch bebouwingspatroon. De belangrijkste ontsluitingswegen, volgen de historische structuur waar de 

voorzieningen aan liggen. Dit patroon is organisch en nog goed beleefbaar, binnen de kern functioneert het als hoofdweg (Dorpsstraat) en 

hoofdontsluitingsstructuur (Koorndijk/Kalverdijk en Sportlaan/Kerkbuurt). Doordat Tuitjenhorn is uitgebreid binnen deze omringende  structuur is er een contrast met 

het nieuwere polder / ruilverkavelingspatroon, waardoor de tijdslagen herkenbaar zijn en de relatie met het buitengebied op de meeste plaatsen behouden is. 

Het bebouwingsbeeld heeft een toenemende dynamiek en fragmentatie richting het historische lint. Het heeft een diverse en individuele uitstraling door haar 

samengestelde  kenmerken, kleurrijke variatie en vrijmoedige groeperingen. De bebouwing is nuchter, bescheiden in een menselijke maat, heeft een regionale of 

traditionele (huis-met-kap =archetypische) vorm, de architectuur is samengesteld (geïnspireerd op of representeert de stijl van diverse bouwperiodes =eclectisch). 

De openbare ruimte is bescheiden, naar de buitenranden toenemend groen profiel en ruimere context. Dit geheel bepaald de identiteit van Tuitjenhorn.  

 

Karakteristieken lintbebouwing  
Tuitjenhorn is ontstaan op terpen die al in de middeleeuwen door walletjes/dijken onderling zijn verbonden en nog duidelijk herkenbaar. Tuitjenhorn is van 

oorsprong een gefragmenteerde lintbebouwing die afwisselend rond een licht slingerende route is gesitueerd tussen Sijbelhuizen, Sportlaan en Koorndijk. De 

huidige kern is samengesteld uit deze oudere delen aangevuld met recentere bebouwing van latere buurtjes die samen een afwisselend beeld opleveren. De 

bijzondere ruimte kwaliteit van de kern van Tuitjenhorn is mede te danken aan de karakteristieke bebouwing en kleinschalige vernieuwing die in de linten 

voorkomt. De oorspronkelijke bebouwing staat direct aan het openbare gebied vrij dicht opeen en volgt de richting van de weg. De bebouwing is overwegend 

klein van schaal met daartussen enkele stolpen. De nieuwere bebouwing omvat veelal vrijstaande en halfvrijstaande woningen en voorzieningen in 2 lagen met 

een kap in een betrekkelijk compacte vorm. Ze staan op enige afstand van de weg. Een aantal gebouwen heeft een zeer eigen vorm die niet stoort. 

relatief veel vernieuwingen met name door aanpassing van voorzieningen, zowel in de oudere als de nieuwere bebouwing. Het materiaalgebruik is steeds 

traditioneel, evenals het kleurgebruik.  

 

Karakteristieken woonwijk 
Rond de oude kern van Tuitjenhorn zijn een aantal woongebieden ontwikkeld. Ter weerszijden van de kerk zijn algemene voorzieningen in een ruimere context. De 

oudere buurten liggen ter weerszijden van een parkje achter de kerk. De buurtjes hebben geen direct verband met het park en zijn op de Dorpsstraat en de 

dorpsrand gericht. Het zuidelijke deel bestaat voornamelijk uit vrijstaand en halfvrijstaande woningen in één en twee lagen met kap. Langs de buitenrand staan 

rijenwoningen. Het noordelijk deel omvat een complex voor senioren, waarvan een deel recent is vernieuwd en een buurt bestaande met vrijstaande, 

halfvrijstaande en rijenwoningen overwegend in 2 lagen met een kap. De woningtypes zijn per straatwand gegroepeerd. Langs de buitenrand staan individuele 

woningen in 1 laag met een kap. De kleurtoon in de buurten is van lichte toon. 

 

 

Woningbouwprogramma 

In dit gedeelte van Tuitjenhorn wordt huisvesting van kleinere huishoudens beoogd, de mogelijke woningtypen bestaan daardoor uit geclusterde woningen in de 

vorm van rijwoningen en twee-onder-een-kap. Uit lokaal onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan betaalbare woningen vanuit meerdere generaties. Er is 

onder jongeren een hoge voorkeur voor wonen in het dorpscentrum nabij de voorzieningen. De buurt krijgt daarom een eenvoudige opbouw, een cluster van  

rijwoningen en een kleinschalige (levensloopbestendige) tweekapper. Deze mogelijke woningtypen kunnen dan startende jongeren maar ook kleinere 

huishoudens in de oudere leeftijdsgroepen of middenleeftijd bedienen. Naar de wijk rand is de bebouwingsdichtheid hoger en langs de  Bladstraat losser zodat 

het aansluit op het bebouwingsbeeld. Dit vertaalt zich in een woningbouwprogramma van ca 9 kleine woningen in 1-2 bouwlagen voorzien van kap. 
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Ligging aan woonstraat en buurtontsluiting. 

Verkeerskundig met centrum verbonden wijk. 
Onderdeel van woonbuurt 

- Samenhang in kapvormen, materialisatie en kleurstelling 

- Voorgevels evenwijdig aan en gebouwen georiënteerd op de weg 

- Relatief grote voortuinen 

Onderdeel van de dorpsrand 

- Wegbegeleidende beplanting en bouwmassa’s 

- Geschakelde woningen met gezamenlijk lange gevellengtes 

- Gevels evenwijdig aan en gebouwen georiënteerd op de weg 

- Samenhang in kapvorm, materialisatie en kleurstelling bebouwing 
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Ruimtelijke visie 

Stedenbouwkundige opzet 
 

Belangrijk uitgangspunten voor de stedenbouwkundige opzet is een goede inpassing bij de bestaande bebouwing en een goede aansluiting op de bestaande 

groenstructuur. Dit ontwikkelplan dient enerzijds als afronding van de bebouwing en anderzijds wordt vanwege de ligging nabij het centrum ook een zo efficiënt 

mogelijk grondgebruik nagestreefd. Van daar uit omvat het ontwikkelplan het beoogde bouwprogramma waarbij het blok met rijwoningen zoveel mogelijk tegen 

de Bogtmanweg en de tweekapper naar de Bladstraat gepositioneerd. Functioneel gezien ontstaat er een gebruik van de kavel die beter overeenkomt met de 

woonfunctie in de omgeving en een ruimtelijke aansluiting op de bebouwingskenmerken van de aansluitende straten. De kopgevels van het woonblok zijn 

ongeveer in lijn met de voorgevels van de bebouwing aan de Bladstraat geplaatst en de zijgevel van de bebouwing aan de Bogtmanweg verspringend ten 

opzichte van de zijgevel van de tegenoverliggende bebouwing aan de Bogtmanweg. Door overname van een beperkt oppervlakte restgroen aan het achtererf 

van Bladstraat 8a mogelijk te maken en de hoofdmassa op een vergelijkbare afstand tot de erfgrens te positioneren wordt het woongenot en privacy van de 

bestaande en nieuwe bebouwing in voldoende mate geborgd. De voor- achtertuinen zijn zodanig gepositioneerd dat er een dorpse overgang ontstaat naar de 

woonstraten danwel de parkeervoorzieningen in de omgeving.  

 

De woningen  

Het woonblok bestaat uit zeven grondgebonden woningen met de tuinen naar het oosten en de voorgels naar het westen gericht. De kavels hebben een gelijke 

diepte van ongeveer 20 meter waarbij de woningen circa 8 meter diep kunnen zijn. Het programma dient vooral op starters en senioren gericht te zijn. De 

tussenwoningen kennen een smalle breedte danwel beperkte kavelomvang, de hoekwoningen en tweekapper zullen naar verhouding een bredere beukmaat 

krijgen dan de tussenwoningen om deze ook voor senioren als kleinschalige huishoudens langdurig geschikt te kunnen maken. De individuele woonwensen zullen 

zich manifesteren in het gebruik en de inrichting de woningen, het is voor ontwikkelaars mogelijk dat er ook verschillende opties voor de indeling en toevoegingen 

aangeboden worden. Door de projectmatige realisatie straalt het woonblok aan de buitenkant een samenhangende gevelopbouw een rustig beeld uit waarbij 

de individualiteit van de woningen herkenbaar is in de gevelplastiek en ritmiek van de gevelopeningen. De kleurstelling, materialisatie en ontwerpkarakteristieken 

worden afgestemd op de bebouwing in de omgeving.  

 

De inrichting van de omliggende openbare ruimte  

De woningen zijn bereikbaar via de bestaande rijwegen en trottoirs van de Bladstraat en Bogtmanweg. Haaks op de Bladstraat worden de daar aanliggende 

woningen ontsloten en van parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien. Met de nieuwbouw ter plekke zal de kavelbegroeiing en windsingel langs het voormalige 

schoolplein verdwijnen. De straatbegeleidende boomstructuur direct langs de Bogtmanweg zal zover mogelijk in stand blijven. Langs de zijkanten van de 

rijwoningen wordt een kleinschalig plantsoen aangelegd waarin een deel van het hemelwater van de woningen en het oppervlaktewater van de openbare 

verharding kan infiltreren en het verblijf van kleinere fauna in deze omgeving mogelijk maakt. In aansluiting op het bestaande plantsoen aan de achterzijde van 

de bestaande percelen aan de Bladstraat wordt er een groenstrook met intensieve boombeplanting voorzien. Waar woningen grenzen aan het openbaar 

gebied gaat de voorkeur naar groene hagen als erfafscheiding. Alle hoekwoningen hebben een ontsluiting vanaf het achtererf over eigen perceel naar de 

openbare weg, de tussenliggende woningen in het rijwoningenblok hebben een achterontsluiting. Tussen de woonblokken wordt een steegje en trottoir 

aangelegd waarmee ook de bergingen van de nieuwe woningen bereikbaar zijn. Deze (mandelige) steeg blijft in eigendom en onderhoud bij de 

woningeigenaren. Aan de achterzijde wordt ook een parkeerpleintje aangelegd door het wegprofiel vanaf het bestaande parkeerveld door te trekken. De 

nieuwe parkeerplaatsen worden voorzien van waterdoorlatende halfverharding, de aansluitende bestaande parkeerplaatsen worden ook verbeterd zodat de 

geplande bomen voldoende groeiruimte hebben. Ter compensatie van de verwijderde windsingel en realisatie van nieuwe woningen worden ca 14 nieuwe 

bomen aangeplant. De openbare ruimte wordt beperkt voorzien van openbare verlichting, de steeg en achtererven worden verlicht met armaturen aan de 

bergingen.  
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Beeldkwaliteitseisen 
Dit beeldkwaliteitplan geeft met het stedenbouwkundig plan als basis, in woord en beeld voor verschillende schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het 

architectonisch ontwerp van de woningen en voor de inrichting van de openbare ruimte. Bij het beoogde ‘Dorps bouwen’ is het niet de bedoeling om 

bouwstijlen in het bestaande dorp te kopiëren, ontwerpen met een eigentijdse interpretatie van lokale kenmerken zijn mogelijk. Architecten worden uitgedaagd 

op basis van de bestaande karakteristieke bebouwing nieuwe ontwerpen te maken die vanuit de huidige tijd passen in het straat- en bebouwingsbeeld.   

Karakteristieken planlocatie 
De locatie is onderdeel van een buurtje aan de westzijde van de historische lintbebouwing van Tuitjenhorn, dat rond het centrum diverse voorzieningen en een 

parkje achter de kerk omvat. Het buurtje heeft geen directe relatie met het parkje, de straten zijn op de Dorpsstraat en de dorpsrand gericht. De buurtjes 

omvatten op zichzelf verschillende bebouwingsvormen, daarbij is er sprake van een zekere balans in het straatbeeld die aandacht vraagt. Het zuidelijke deel 

bestaat voornamelijk uit vrijstaand en halfvrijstaande woningen in één en twee lagen met kap. Langs de buitenrand staan rijenwoningen. De kleurtoon voor de 

buurten is binnen een licht spectrum. Om de locatie invulling tijdloos/eigentijds en goed aan te laten sluiten op de lossere structuur van de Bladstraat en 

rijwoningen aan de Bogtmanweg worden voor het ontwerp de volgende uitgangspunten voor het beoordelen gehanteerd. 

 

Ligging 

• per kavel is er één (geschakelde) hoofdmassa per bouwvlak 

• de voorgevels liggen parallel aan de straat 

• de gebouwen zijn met de voorgevel georiënteerd op de straat 

• bijgebouwen liggen op de achtergrond 

• nokrichtingen van woonhuizen langs de straat kunnen variëren 

 

Massa 

• gebouwen zijn zelfstandig en als geheel herkenbaar 

• huizen bestaan uit een onderbouw tot 2 lagen met een zadeldak, 

eventueel met dwarskap 

• de woning binnen een rij is deel van het geheel als woonhuis, met 

uitzondering van de hoek(en) 

• de hoofdmassa is eenvoudig, eventueel met een 

massaverbijzondering op de hoek(en) 

• aanbouwen, zoals erkers, dakkapellen vormen een zelfstandig 

herkenbaar onderdeel, de hoofdvorm van het gebouw moet 

duidelijk herkenbaar blijven 

• bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa 

 

Detaillering 

• horizontale scheiding tussen onderbouw en kap wordt benadrukt 

• de detaillering is gevarieerd 

• raamopeningen zijn vierkantig en beperkt in grootte 

 

Materiaal en kleur 

• de massa van gebouwen bestaat voornamelijk uit baksteen, hout 

en glas 

• grote vlakken bestaan uit kleine elementen of hebben een 

duidelijke textuur bijv. baksteen, houten beschot, dakpannen 

• daken voorzien van pannen en lijstwerk 

• dakkapellen en aanbouwen bij voorkeur realiseren in hetzelfde 

materiaal als de hoofdmassa of in hout 

• het metselwerk is licht (spectrum lichtbruin-oker-zalmroze-wit), 

eventueel gemêleerd 

• kleuren zijn gedekt en dorps met frisse accenten 

• aanbouwen zijn in kleur ondergeschikt aan de hoofdmassa 

 

Openbare ruimte 

• openbare ruimte heeft een groen karakter met minimale verharding, 

ook erfbeplanting en hagen begeleiden de aanliggende weg 

• de beplanting is streekeigen, met bomen in lagere ordes en heesters 

tussen langs woningen en infra, vruchtdragende in een plantsoen 

• minimaal 1,5 boom per woning in openbaar gebied 

• geen parkeren langs de openbare weg op de Bladstraat, maar 

twee parkeerplaatsen op eigen erf voor de voorgevel of ingepast 

achter het zijerf van het woonhuis aan de Bogtmanweg 

• collectief parkeren in een (groenere) clustering is aansluitend 

ontworpen aan de parkeervoorziening aan de Bogtmanweg. 
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De inbreidingslocatie ligt redelijk strategisch aan de rand van de kern Tuitjenhorn en nabij het (historische) dorpscentrum. Er  is gekozen om ‘Dorps Bouwen’ als 

leidraad te gebruiken bij het ontwerp. Dit thema heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld bij de gesprekken over en het tot stand komen van het 

stedenbouwkundig ontwerp, maar spelen ook een belangrijke rol in de verschillende beeldkwaliteitseisen. Aan de hand van een aantal foto’s wordt hieronder 

toegelicht op welke wijze de geformuleerde ontwerpuitgangspunten voorgesteld worden. De beelden zijn verduidelijkend en dienen als inspiratie. 
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1. Inleiding 
 
In opdracht van De gemeente Schagen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van 

het nieuwbouwplan aan de Bladstraat te Tuitjenhorn.  

 
Het plangebied ligt in de geluidzone van de Bogtmanweg en ligt aan de Bladstraat waar een 
maximale snelheid van 30 km/u geldt. Voor de laatste weg hoeft geen toetsing aan de Wet 
geluidhinder (Wgh) plaats te vinden maar is wel een toetsing van een goede ruimtelijke ordening 
nodig. Het betreft een plan waarin de realisatie van 9 woningen mogelijk gemaakt wordt.   
 
De onderstaande figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van het plan en de betreffende weg. 

 
Figuur 1. Ligging nieuwbouwplan Bladstraat Tuitjenhorn (bron: Google maps) 

 
 

De onderstaande figuur geeft een overzicht van de indeling van het plan.  
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Figuur 2. Situatieschets  Bladstraat Tuitjenhorn (bron: De gemeente Schagen) 
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2. Toetsingskader 

 
Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen die 
in een geluidszone van een weg zijn gelegen een voorkeurswaarde van 48 dB. Als deze waarde 

wordt overschreden kan het bevoegd gezag onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. 
Deze hogere waarde is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen plafondwaarde gebonden. Voor 

woningen in buitenstedelijk gebied geldt een maximaal toegestane geluidsbelasting van 53 dB.  
 
De voorkeurswaarde mag worden overschreden als geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende 
doeltreffend zijn dan wel als deze voorzieningen om stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan 
het gemeentelijk beleid. 
Op grond van ex artikel 110g Wgh moet voor wegverkeer voor toetsing van de berekende 

geluidbelasting op de gevel aan de grenswaarde een aftrek worden toegepast. Deze aftrek 
bedraagt voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer 2 dB en voor wegen met 
een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur 5 dB.  
Aanvullend geldt voor wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 70 km/uur en de 
gevelbelasting bedraagt 56 dB een aftrek van 3 dB, bij een gevelbelasting van 57 dB is een aftrek 

van toepassing van 4 dB. De aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de 
geluidbelasting aan de normstelling (Wgh) en niet bij de bepaling van de noodzakelijke gevelwering 

om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau te voldoen (Bouwbesluit). Een overzicht van de 
normen voor nieuwe situaties is in tabel 1 opgenomen. 
 
Tabel 1. Grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties 

Object Locatie nieuwe weg 
 

Bestaande weg 
 

nieuwe woning 
 

voorkeurswaarde 48 48 

max. stedelijk 58 632) 

max. buitenstedelijk 
 

53 
 

531) 

 

max. binnen 
 

333) 

 
333) 

 

Overig max. binnen leslokalen, onderzoeks- 
en behandelruimten 
etc. 

28 38 

max. binnen theorielokalen, ruimten 
voor patiëntenhuisvesting 
etc. 

33 43 

1) voor agrarische bedrijfswoning 58 dB en voor woning bij vervanging buiten de bebouwde kom 58 dB en 
binnen de bebouwde kom 63 dB 

2) bij vervanging 68 dB 
3) eis uit Bouwbesluit 

 
Lokaal beleid 
Voor Schagen heeft de Uitvoeringsdienst Kop van Noord-Holland (nu RUD Noord-Holland Noord) 

een beleidsnotitie hogere waarde Wet geluidhinder (oktober 2012) opgesteld waarin aanvullende 
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voorwaarden zijn opgenomen in het geval een hogere waarde vastgesteld moet worden. Hieronder 
zijn de belangrijkste voorwaarden opgesomd: 
 
- woningen dienen een geluidluwe gevel te hebben; 

- bij een overschrijding van 5 dB van de voorkeurswaarde dient; 
• geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe gevel te worden 

gerealiseerd; 
• bij voorkeur de tuin geluidluw te liggen; 
• loggia’s of balkons bij voorkeur geluidluw te liggen. 

 
 



SF1: Akoestisch onderzoek Bladstraat Tuitjenhorn 

 
8 

Projectnr: tuit201846 versie 1.0 
Datum: 29-10-2018 

 
 

3. Uitgangspunten 

 
Het plangebied ligt in de zone van de Bogtmanweg. De gemeente Schagen heeft op verzoek de 
verkeersintensiteiten ter beschikking gesteld (zie bijlage 1). De gegevens van de Bogtmanweg 

betreffen telgegevens van het jaar 2018. Voor de Bladstraat is een inschatting gegeven van 500 
mvt/etmaal.  

 
Door de gemeente is voor de Bladstraat geen verdeling naar perioden en voertuigcategorieën 
aangeleverd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een standaardverdeling voor rustige dorpswegen 
(zie bijlage 2). 
 
Om voor de Bogtmanweg tot een intensiteit voor het jaar 2028 te komen is een groeifactor van 
1,5% per jaar gehanteerd. Dit resulteert in een weekdaggemiddelde etmaalintensiteit van 

respectievelijk 2.920 en 500 motorvoertuigen.  
 
Op de Bogtmanweg geldt ter plaatse van het plan een maximale snelheid van 50 km/u. De 
Bogtmanweg is voorzien van het wegdektype glad asfalt. De Bladstraat van klinkers. De 
brongegevens (snelheden, intensiteiten, wegdektype etc.) van de wegen zijn weergegeven in 

bijlage 2.  
 

Voor het wegdek van de wegen is uitgegaan van een absorptiefactor 0 en voor de overige 
bodemgebieden is uitgegaan van een standaard absorptiefactor 0,5. De berekening van de 
geluidsbelasting op de geplande woningen heeft plaatsgevonden op 1,5 4,5 en 7.5 meter hoogte 
ten opzichte van lokaal maaiveld. De ligging van de rekenpunten is weergegeven in figuur 3 van de 
bijlagen. In de onderstaande figuur 3 is een overzicht gegeven van het rekenmodel wegverkeer.  
 

 
Figuur 3: Overzicht rekenmodel wegverkeer 
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4. Resultaten 
 
Resultaten 
In de bijlage zijn middels figuren en uitdraaien alle berekeningsresultaten opgenomen voor 

wegverkeerslawaai. Wat betreft wegverkeerslawaai geldt voor de berekeningsresultaten in bijlage 
3 dat: 
Groep 0: gecumuleerde gevelbelasting wegverkeer (zonder aftrek conform art 110g Wgh) 

Groep 1: berekeningsresultaten Bogtmanweg  
Groep 2: berekeningsresultaten Bladstraat 
 
Zoals blijkt uit figuur 2 van de bijlagen wordt de voorkeurswaarde van 48 dB inclusief aftrek 
conform artikel 110g Wgh als gevolg van de Bladstraat niet overschreden en bedraagt maximaal 
48 dB.  

 
Ter plaatse van het meest maatgevende waarneempunt bedraagt de geluidsbelasting inclusief 
aftrek conform art 110g Wgh, als gevolg van de Bogtmanweg op de westgevel van de 
rijtjeswoningen maximaal 49 dB. De woningen voldoen aan de aanvullende eisen uit de 
beleidsregel van de gemeente Schagen en hebben allen een geluidluwe gevel waaraan minimaal 
één geluidgevoelige ruimte gesitueerd zal worden.  

 

Zie onderstaand overzicht van de resultaten voor de Bogtmanweg. 
 

 
Figuur 4: Overzicht resultaten rekenmodel wegverkeer Bogtmanweg incl aftrek 5 dB conform art 110g Wgh 
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5. Maatregelen 

5.1 Inleiding 

Omdat de voorkeurswaarde als gevolg van het wegverkeer op de Bogtmanweg uit de Wgh 

overschreden wordt dient het effect van maatregelen te worden beschreven. Door het treffen van 
maatregelen kunnen de geluidsbelastingen worden gereduceerd. De systematiek in de Wgh is 
zodanig dat eerst moet worden beoordeeld of maatregelen aan de geluidsbron mogelijk zijn en 

daarna in het overdrachtsgebied tussen de bron en de woning. Blijken de maatregelen op 
zwaarwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of 
financiële aard dan is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd tot 
het vaststellen van hogere waarden. 
 
In de Wgh wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de 
diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden. 

 
Deze volgorde is: 
a. bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteiten, wijziging vormgeving); 
b. overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen of in acht nemen grotere afstand); 

c. maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie).  
 

Dit hoofdstuk beschrijft het effect van een aantal maatregelvarianten die wat betreft wegverkeer 
onderzocht zijn. De volgende geluidsreducerende maatregelen zijn onderzocht: 

5.2 Bron- en overdrachtsmaatregelen 

Het plan ligt aan de kruising tussen de Bogtmanweg en de Bladstraat. Hierdoor wordt de aanleg 
van een stiller type asfalt civiel technisch niet geadviseerd. Daarnaast wordt zal een dergelijke 
maatregel op financiële bezwaren stuiten aangezien het een kleine overschrijding en een relatief 

klein plan betreft (weinig baten). 
 
Nabij een kruispunt ligt het vanwege verkeersveiligheid niet voor de hand om een geluidscherm te 
realiseren. Daarnaast gelden ook voor deze maatregelen dat de baten niet tegen kosten opwegen 
aangezien het een klein plan betreft en de overschrijding van de grenswaarde slechts 1 dB 
bedraagt. 

5.3 Maatregelen bij de ontvanger 

Indien maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel 
overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige of landschappelijke aard en er een ontheffingsgrond aanwezig is, kan de 
Omgevingsdienst of gemeente besluiten om over te gaan tot het verlenen van hogere 
grenswaarden. In dit geval moet de nieuwe woning voldoen aan de grenswaarde voor het 
binnenniveau zoals bepaald in het Bouwbesluit. Deze grenswaarde bedraagt 33 dB. De gevelisolatie 

van de woning dient hier op afgestemd te worden. 
 
Zonder de maatregelen bedraagt de gevelbelasting als gevolg van de Bogtmanweg maximaal 54 
dB exclusief aftrek conform art 3.4 Rmg. Het binnenniveau zal dan moeten voldoen aan de 33 dB 
grenswaarde. Een bouwakoestisch onderzoek zal moeten aantonen hoe hieraan voldaan gaat 
worden en op welke manier een gevelwering van 21 dB bereikt gaat worden.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 
In opdracht van de gemeente Schagen heeft SoundForceOne BV een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een nieuwbouwplan aan de Bladstraat te Tuitjenhorn.  
 

Ter plaatse van het plan wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai op de woningen 
als gevolg van de Bladstraat niet overschreden.  

 
Als gevolg van de Bogtmanweg bedraagt de gevelbelasting op de westgevel van de rijtjeswoningen 
49 dB. Dit is een overschrijding van 1 dB van de voorkeurswaarde. Uit het rapport is gebleken dat 
te treffen maatregelen niet opportuun zijn. Geadviseerd wordt om als gevolg van de Bogtmanweg 
hogere waarden vast te stellen 49 dB voor 7 van de woningen. Tevens zal in het kader van het 
Bouwbesluit een toetsing van de binnenwaarde aan de orde zijn. 
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Bijlage 1: Verkeersgegevens (Gemeente Schagen) 
 
 



absoluut gem dag gem avond gem nacht

Gemiddelde snelheid Datum Tweewielers Auto Bestelwagen Vrachtwagen Vrachtwagen Trailer Totaal lv mzv zv lv mzv zv lv mzv zv lv mzv zv

Grafiek wo 07:00-08:00 2 10 3 0 2 17 13 0 2 27,3 1,0 3,7 7,3 0,0 1,0

Tabel wo 08:00-09:00 7 22 9 0 5 43 31 0 5

Grafiek Weekdagen wo 09:00-10:00 7 20 9 1 3 40 29 1 3

Tabel Weekdagen wo 10:00-11:00 15 21 6 0 3 45 27 0 3

V85, V50, V30 wo 11:00-12:00 4 25 5 0 3 37 30 0 3

Grafiek wo 12:00-13:00 13 15 8 2 3 41 23 2 3

Tabel wo 13:00-14:00 30 40 2 3 5 80 42 3 5

Grafiek Weekdagen wo 14:00-15:00 11 14 4 0 5 34 18 0 5

Tabel Weekdagen wo 15:00-16:00 12 25 12 2 6 57 37 2 6

Aantal voertuigen wo 16:00-17:00 9 24 7 4 3 47 31 4 3

Grafiek wo 17:00-18:00 8 20 5 0 5 38 25 0 5

Tabel wo 18:00-19:00 8 17 4 0 1 30 21 0 1

Grafiek Weekdagen wo 19:00-20:00 2 7 1 0 1 11 8 0 1

Tabel Weekdagen wo 20:00-21:00 1 8 2 0 1 12 10 0 1

Overzichtstabel wo 21:00-22:00 0 7 0 0 1 8 7 0 1

Tabel wo 22:00-23:00 0 3 1 0 1 5 4 0 1

Analyse snelheid (Balken) wo 23:00-00:00 4 4 0 0 0 8 4 0 0

Grafiek do 00:00-01:00 4 1 0 0 0 5 1 0 0

Tabel do 01:00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Analyse snelheid (Taart) do 02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grafiek do 03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel do 04:00-05:00 1 3 2 0 0 6 5 0 0

Analyse voertuigklassen do 05:00-06:00 6 0 2 3 2 13 2 3 2

Grafiek do 06:00-07:00 1 7 2 2 6 18 9 2 6

Tabel do 07:00-08:00 47 56 6 1 5 115 62 1 5 36,9 2,0 3,5 8,5 0,0 1,0 2,3 0,6 1,0

Ruwe data do 08:00-09:00 6 14 7 1 3 31 21 1 3

Tabel do 09:00-10:00 12 24 1 3 3 43 25 3 3

do 10:00-11:00 9 13 10 1 3 36 23 1 3

do 11:00-12:00 13 29 6 4 2 54 35 4 2

do 12:00-13:00 12 22 7 2 3 46 29 2 3

do 13:00-14:00 35 57 7 1 3 103 64 1 3

do 14:00-15:00 14 19 9 2 3 47 28 2 3

do 15:00-16:00 23 32 13 4 6 78 45 4 6

do 16:00-17:00 10 34 13 4 5 66 47 4 5

do 17:00-18:00 8 19 3 1 5 36 22 1 5

do 18:00-19:00 7 36 6 0 1 50 42 0 1

do 19:00-20:00 7 9 2 0 1 19 11 0 1

do 20:00-21:00 3 12 3 0 1 19 15 0 1

do 21:00-22:00 0 6 0 0 1 7 6 0 1

do 22:00-23:00 1 2 0 0 1 4 2 0 1

do 23:00-00:00 3 1 0 0 0 4 1 0 0

vr 00:00-01:00 2 0 0 0 0 2 0 0 0

vr 01:00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vr 02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vr 03:00-04:00 0 1 0 0 0 1 1 0 0

vr 04:00-05:00 0 0 2 0 0 2 2 0 0

vr 05:00-06:00 3 2 2 0 4 11 4 0 4

vr 06:00-07:00 1 6 1 2 5 15 7 2 5

vr 07:00-08:00 8 8 4 1 5 26 12 1 5 28,6 1,7 3,7 5,5 0,0 1,0 1,8 0,3 1,1

vr 08:00-09:00 5 25 6 3 3 42 31 3 3

vr 09:00-10:00 15 20 2 2 4 43 22 2 4

vr 10:00-11:00 15 28 7 1 4 55 35 1 4

vr 11:00-12:00 11 33 10 2 4 60 43 2 4

vr 12:00-13:00 8 15 2 2 4 31 17 2 4

vr 13:00-14:00 21 27 8 4 1 61 35 4 1

vr 14:00-15:00 15 23 7 0 4 49 30 0 4

vr 15:00-16:00 9 27 16 2 5 59 43 2 5

vr 16:00-17:00 13 24 8 3 4 52 32 3 4

vr 17:00-18:00 4 17 7 0 5 33 24 0 5

vr 18:00-19:00 3 14 5 0 1 23 19 0 1

vr 19:00-20:00 1 9 2 0 1 13 11 0 1

vr 20:00-21:00 1 2 3 0 1 7 5 0 1

vr 21:00-22:00 1 3 1 0 1 6 4 0 1

vr 22:00-23:00 4 1 1 0 1 7 2 0 1
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vr 23:00-00:00 1 0 0 0 0 1 0 0 0

za 00:00-01:00 1 3 1 0 0 5 4 0 0

za 01:00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

za 02:00-03:00 0 1 0 0 0 1 1 0 0

za 03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

za 04:00-05:00 0 1 0 0 0 1 1 0 0

za 05:00-06:00 0 3 0 1 0 4 3 1 0

za 06:00-07:00 3 4 1 1 0 9 5 1 0

za 07:00-08:00 4 6 2 1 1 14 8 1 1 27,8 0,9 1,3 6,8 1,0 0,8 2,0 0,3 0,0

za 08:00-09:00 7 29 6 0 1 43 35 0 1

za 09:00-10:00 10 23 5 1 2 41 28 1 2

za 10:00-11:00 8 26 7 2 1 44 33 2 1

za 11:00-12:00 7 28 6 1 1 43 34 1 1

za 12:00-13:00 12 24 13 1 1 51 37 1 1

za 13:00-14:00 11 38 17 2 2 70 55 2 2

za 14:00-15:00 11 21 4 1 1 38 25 1 1

za 15:00-16:00 7 22 11 1 2 43 33 1 2

za 16:00-17:00 3 13 3 1 1 21 16 1 1

za 17:00-18:00 3 14 3 0 1 21 17 0 1

za 18:00-19:00 4 10 3 0 1 18 13 0 1

za 19:00-20:00 2 14 1 1 1 19 15 1 1

za 20:00-21:00 0 3 1 2 0 6 4 2 0

za 21:00-22:00 0 5 0 0 1 6 5 0 1

za 22:00-23:00 1 2 1 1 1 6 3 1 1

za 23:00-00:00 1 1 1 0 0 3 2 0 0

zo 00:00-01:00 2 8 0 0 0 10 8 0 0

zo 01:00-02:00 0 3 0 0 0 3 3 0 0

zo 02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zo 03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zo 04:00-05:00 0 3 0 0 0 3 3 0 0

zo 05:00-06:00 0 1 0 0 0 1 1 0 0

zo 06:00-07:00 1 3 1 0 0 5 4 0 0

zo 07:00-08:00 0 2 0 0 0 2 2 0 0 17,9 0,6 0,8 3,5 0,0 1,0 2,5 0,0 0,0

zo 08:00-09:00 5 10 2 0 1 18 12 0 1

zo 09:00-10:00 5 16 2 0 1 24 18 0 1

zo 10:00-11:00 8 21 2 1 0 32 23 1 0

zo 11:00-12:00 3 14 5 2 1 25 19 2 1

zo 12:00-13:00 6 22 9 1 1 39 31 1 1

zo 13:00-14:00 4 20 4 1 1 30 24 1 1

zo 14:00-15:00 11 15 9 0 1 36 24 0 1

zo 15:00-16:00 9 21 4 0 1 35 25 0 1

zo 16:00-17:00 5 18 1 1 0 25 19 1 0

zo 17:00-18:00 5 7 1 1 1 15 8 1 1

zo 18:00-19:00 1 8 2 0 1 12 10 0 1

zo 19:00-20:00 0 5 0 0 1 6 5 0 1

zo 20:00-21:00 1 3 0 0 1 5 3 0 1

zo 21:00-22:00 0 4 0 0 1 5 4 0 1

zo 22:00-23:00 0 2 0 0 1 3 2 0 1

zo 23:00-00:00 0 1 0 0 0 1 1 0 0

ma 00:00-01:00 0 1 0 0 0 1 1 0 0

ma 01:00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ma 02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ma 03:00-04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ma 04:00-05:00 0 1 1 0 0 2 2 0 0

ma 05:00-06:00 3 4 2 1 1 11 6 1 1

ma 06:00-07:00 5 5 0 1 2 13 5 1 2

ma 07:00-08:00 9 13 6 1 4 33 19 1 4 24,7 1,2 2,7 4,3 0,3 1,0 1,8 0,3 0,4

ma 08:00-09:00 7 19 8 2 2 38 27 2 2

ma 09:00-10:00 11 29 11 0 2 53 40 0 2

ma 10:00-11:00 5 19 3 3 4 34 22 3 4

ma 11:00-12:00 13 20 4 1 3 41 24 1 3

ma 12:00-13:00 4 20 4 2 2 32 24 2 2

ma 13:00-14:00 9 18 4 1 1 33 22 1 1

ma 14:00-15:00 16 20 8 1 3 48 28 1 3

ma 15:00-16:00 5 24 7 1 4 41 31 1 4

ma 16:00-17:00 5 20 7 2 3 37 27 2 3

ma 17:00-18:00 6 14 3 0 3 26 17 0 3

ma 18:00-19:00 3 13 2 0 1 19 15 0 1

ma 19:00-20:00 2 5 2 0 1 10 7 0 1

ma 20:00-21:00 1 4 1 0 1 7 5 0 1

ma 21:00-22:00 0 2 2 0 1 5 4 0 1

ma 22:00-23:00 0 1 0 1 1 3 1 1 1
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ma 23:00-00:00 3 0 0 0 0 3 0 0 0

di 00:00-01:00 1 0 0 0 0 1 0 0 0

di 01:00-02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di 02:00-03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di 03:00-04:00 0 1 0 0 0 1 1 0 0

di 04:00-05:00 0 1 1 0 0 2 2 0 0

di 05:00-06:00 5 1 3 1 1 11 4 1 1

di 06:00-07:00 1 6 2 1 2 12 8 1 2

di 07:00-08:00 3 9 4 3 2 21 daguur avonduur nachtuur

di 08:00-09:00 0 1 1 0 0 2 lv mzv zv lv mzv zv lv mzv zv

Totaal gem 27,2 1,2 2,6 6,0 0,2 1,0 2,1 0,3 0,5

totaal 1958,0 88,0 186,0 143,0 5,0 23,0 82,0 11,0 20,0

totaal 24 uur 2183,0 104,0 229,0 2516,0

daguur%

avonduur%

nachtuur%

2028 daguur avonduur nachtuur

lv mzv zv lv mzv zv lv mzv zv

31,6 1,4 3,0 6,9 0,2 1,1 2,4 0,3 0,6

totaal 2533,5 120,7 265,8 2919,9
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Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodelsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Bogtmanweg Tuitjenhornprojectnaam:
Gemeente Schagenopdrachtgever:
SF1adviseur:
869databaseversie:

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 29-10-2018 23:46
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Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 rijtjeswoningen 80   8.0 0.0 80
2 senioren woningen 80   8.0 0.0 32
3 schuur 80   3.0 0.0 11
4 schuur 80   3.0 0.0 16
5 schuur 80   3.0 0.0 15
6 schuur 80   3.0 0.0 16
7 schuur 80   3.0 0.0 16
8 80  dxf:15  8.0 0.0 42
9 80  dxf:15  8.0 0.0 28

10 80  dxf:15  8.0 0.0 43
11 80  dxf:15  8.0 0.0 44
12 80  dxf:15  8.0 0.0 36
13 80  dxf:15  8.0 0.0 36
14 80  dxf:15  8.0 0.0 27
15 80  dxf:15  8.0 0.0 47
16 80  dxf:15  8.0 0.0 28
17 80  dxf:15  8.0 0.0 31
18 80  dxf:15  8.0 0.0 58
19 80  dxf:15  8.0 0.0 44
20 80  dxf:15  8.0 0.0 38
21 80  dxf:15  8.0 0.0 39
22 80  dxf:15  8.0 0.0 51
23 80  dxf:15  8.0 0.0 53
24 80  dxf:15  8.0 0.0 58
25 80  dxf:15  8.0 0.0 53
26 80  dxf:15  8.0 0.0 58
27 80  dxf:15  8.0 0.0 46
28 80  dxf:15  8.0 0.0 57
29 80  dxf:15  8.0 0.0 43
30 80  dxf:15  8.0 0.0 61
31 80  dxf:15  8.0 0.0 55
32 80  dxf:15  8.0 0.0 57
33 80  dxf:15  8.0 0.0 60
34 80  dxf:15  8.0 0.0 102
35 80  dxf:15  8.0 0.0 84
36 80  dxf:15  8.0 0.0 51
37 80  dxf:15  8.0 0.0 32
38 80  dxf:15  8.0 0.0 47
39 80  dxf:15  8.0 0.0 49
40 80  dxf:15  8.0 0.0 56
41 80  dxf:15  8.0 0.0 49
42 80  dxf:15  8.0 0.0 115
43 80  dxf:15  8.0 0.0 87
44 80  dxf:15  8.0 0.0 47
45 80  dxf:15  8.0 0.0 81
46 80  dxf:15  8.0 0.0 46
47 80  dxf:15  8.0 0.0 56
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

48 80  dxf:15  8.0 0.0 47
49 80  dxf:15  8.0 0.0 35
50 80  dxf:15  8.0 0.0 75
51 80  dxf:15  8.0 0.0 48
52 80  dxf:15  8.0 0.0 42
53 80  dxf:15  8.0 0.0 60
54 80  dxf:15  8.0 0.0 29
55 80  dxf:15  8.0 0.0 88
56 80  dxf:15  8.0 0.0 43
57 80  dxf:15  8.0 0.0 85
58 80  dxf:15  8.0 0.0 70
59 80  dxf:15  8.0 0.0 73
60 80  dxf:15  8.0 0.0 21
61 80  dxf:15  8.0 0.0 31
62 80  dxf:15  8.0 0.0 27
63 80  dxf:15  8.0 0.0 20
64 80  dxf:15  8.0 0.0 21
65 80  dxf:15  8.0 0.0 31
66 80  dxf:15  8.0 0.0 20
67 80  dxf:15  8.0 0.0 22
70 80  dxf:15  8.0 0.0 20
71 80  dxf:15  8.0 0.0 28
72 80  dxf:15  8.0 0.0 40
75 80  dxf:15  8.0 0.0 47
76 80  dxf:15  8.0 0.0 23
77 80  dxf:15  8.0 0.0 23
78 80  dxf:15  8.0 0.0 36
79 80  dxf:15  8.0 0.0 21
80 80  dxf:15  8.0 0.0 30
81 80  dxf:15  8.0 0.0 28
82 80  dxf:15  8.0 0.0 21
83 80  dxf:15  8.0 0.0 31
84 80  dxf:15  8.0 0.0 24
85 80  dxf:15  8.0 0.0 20
86 80  dxf:15  8.0 0.0 20
87 80  dxf:15  8.0 0.0 20
88 80  dxf:15  8.0 0.0 21
89 80  dxf:15  8.0 0.0 24
90 80  dxf:15  8.0 0.0 18
91 80  dxf:15  8.0 0.0 19
92 80  dxf:15  8.0 0.0 26
93 80  dxf:15  8.0 0.0 19
94 80  dxf:15  8.0 0.0 20
95 80  dxf:15  8.0 0.0 32
96 80  dxf:15  8.0 0.0 22
97 80  dxf:15  8.0 0.0 34
98 80  dxf:15  8.0 0.0 30
99 80  dxf:15  8.0 0.0 36

100 80  dxf:15  8.0 0.0 22
101 80  dxf:15  8.0 0.0 31
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

102 80  dxf:15  8.0 0.0 31
103 80  dxf:15  8.0 0.0 22
104 80  dxf:15  8.0 0.0 22
105 80  dxf:15  8.0 0.0 27
106 80  dxf:15  8.0 0.0 27
107 80  dxf:15  8.0 0.0 31
108 80  dxf:15  8.0 0.0 32
109 80  dxf:15  8.0 0.0 32
110 80  dxf:15  8.0 0.0 34
111 80  dxf:15  8.0 0.0 38
112 80  dxf:15  8.0 0.0 30
113 80  dxf:15  8.0 0.0 34
114 80  dxf:15  8.0 0.0 23
115 80  dxf:15  8.0 0.0 47
116 80  dxf:15  8.0 0.0 28
117 80  dxf:15  8.0 0.0 31
118 80  dxf:15  8.0 0.0 33
119 80  dxf:15  8.0 0.0 30
120 80  dxf:15  8.0 0.0 42
121 80  dxf:15  8.0 0.0 24
122 80  dxf:15  8.0 0.0 29
123 80  dxf:15  8.0 0.0 41
124 80  dxf:15  8.0 0.0 54
125 80  dxf:15  8.0 0.0 30
126 80  dxf:15  8.0 0.0 36
127 80  dxf:15  8.0 0.0 44
128 80  dxf:15  8.0 0.0 29
129 80  dxf:15  8.0 0.0 42
130 80  dxf:15  8.0 0.0 26
131 80  dxf:15  8.0 0.0 47
132 80  dxf:15  8.0 0.0 32
133 80  dxf:15  8.0 0.0 26
135 80  dxf:15  8.0 0.0 39
136 80  dxf:15  8.0 0.0 37
137 80  dxf:15  8.0 0.0 41
138 80  dxf:15  8.0 0.0 38
139 80  dxf:15  8.0 0.0 44
140 80  dxf:15  8.0 0.0 45
141 80  dxf:15  8.0 0.0 26
142 80  dxf:15  8.0 0.0 44
143 80  dxf:16  8.0 0.0 46
144 80  dxf:16  8.0 0.0 26
145 80  dxf:16  8.0 0.0 115
146 80  dxf:16  8.0 0.0 134
147 80  dxf:16  8.0 0.0 217
148 80  dxf:16  8.0 0.0 7
149 80  dxf:16  8.0 0.0 13
150 80  dxf:16  8.0 0.0 10
151 80  dxf:16  8.0 0.0 14
152 80  dxf:16  8.0 0.0 40
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

153 80  dxf:16  8.0 0.0 10
154 80  dxf:16  8.0 0.0 9
155 80  dxf:16  8.0 0.0 11
156 80  dxf:16  8.0 0.0 26
157 80  dxf:16  8.0 0.0 9
158 80  dxf:16  8.0 0.0 14
159 80  dxf:16  8.0 0.0 11
160 80  dxf:16  8.0 0.0 18
161 80  dxf:16  8.0 0.0 14
162 80  dxf:16  8.0 0.0 13
163 80  dxf:16  8.0 0.0 24
164 80  dxf:16  8.0 0.0 14
165 80  dxf:16  8.0 0.0 22
166 80  dxf:16  8.0 0.0 15
168 80  dxf:16  8.0 0.0 15
169 80  dxf:16  8.0 0.0 14
170 80  dxf:16  8.0 0.0 22
171 80  dxf:16  8.0 0.0 14
172 80  dxf:16  8.0 0.0 12
173 80  dxf:16  8.0 0.0 12
174 80  dxf:16  8.0 0.0 9
175 80  dxf:16  8.0 0.0 12
176 80  dxf:16  8.0 0.0 9
177 80  dxf:16  8.0 0.0 13
178 80  dxf:16  8.0 0.0 14
179 80  dxf:16  8.0 0.0 16
180 80  dxf:16  8.0 0.0 9
181 80  dxf:16  8.0 0.0 9
182 80  dxf:16  8.0 0.0 13
183 80  dxf:16  8.0 0.0 14
184 80  dxf:16  8.0 0.0 13
185 80  dxf:16  8.0 0.0 9
186 80  dxf:16  8.0 0.0 9
187 80  dxf:16  8.0 0.0 9
188 80  dxf:16  8.0 0.0 11
189 80  dxf:16  8.0 0.0 10
190 80  dxf:16  8.0 0.0 15
191 80  dxf:16  8.0 0.0 47
192 80  dxf:16  8.0 0.0 7
193 80  dxf:16  8.0 0.0 12
194 80  dxf:16  8.0 0.0 14
195 80  dxf:16  8.0 0.0 13
196 80  dxf:16  8.0 0.0 9
198 80  dxf:16  8.0 0.0 8
199 80  dxf:16  8.0 0.0 16
200 80  dxf:16  8.0 0.0 7
201 80  dxf:16  8.0 0.0 13
202 80  dxf:16  8.0 0.0 13
203 80  dxf:16  8.0 0.0 9
204 80  dxf:16  8.0 0.0 9
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

205 80  dxf:16  8.0 0.0 21
206 80  dxf:16  8.0 0.0 11
207 80  dxf:16  8.0 0.0 15
208 80  dxf:16  8.0 0.0 13
209 80  dxf:16  8.0 0.0 9
210 80  dxf:16  8.0 0.0 15
211 80  dxf:16  8.0 0.0 112
212 80  dxf:16  8.0 0.0 9
213 80  dxf:16  8.0 0.0 13
214 80  dxf:16  8.0 0.0 9
215 80  dxf:16  8.0 0.0 11
216 80  dxf:16  8.0 0.0 13
217 80  dxf:16  8.0 0.0 18
218 80  dxf:16  8.0 0.0 9
219 80  dxf:16  8.0 0.0 10
220 80  dxf:16  8.0 0.0 17
221 80  dxf:16  8.0 0.0 11
222 80  dxf:16  8.0 0.0 21
223 80  dxf:16  8.0 0.0 10
224 80  dxf:16  8.0 0.0 13
225 80  dxf:16  8.0 0.0 10
226 80  dxf:16  8.0 0.0 17
227 80  dxf:16  8.0 0.0 9
228 80  dxf:16  8.0 0.0 24
229 80  dxf:16  8.0 0.0 15
230 80  dxf:16  8.0 0.0 4
231 80  dxf:16  8.0 0.0 15
232 80  dxf:16  8.0 0.0 15
233 80  dxf:16  8.0 0.0 9
234 80  dxf:16  8.0 0.0 14
235 80  dxf:16  8.0 0.0 12
236 80  dxf:16  8.0 0.0 7
237 80  dxf:16  8.0 0.0 14
238 80  dxf:16  8.0 0.0 13
239 80  dxf:16  8.0 0.0 12
240 80  dxf:16  8.0 0.0 10
241 80  dxf:16  8.0 0.0 15
242 80  dxf:16  8.0 0.0 13
243 80  dxf:16  8.0 0.0 9
244 80  dxf:16  8.0 0.0 25
245 80  dxf:16  8.0 0.0 15
247 80  dxf:16  8.0 0.0 11
248 80  dxf:16  8.0 0.0 10
249 80  dxf:16  8.0 0.0 26
250 80  dxf:16  8.0 0.0 12
251 80  dxf:16  8.0 0.0 9
252 80  dxf:16  8.0 0.0 9
253 80  dxf:16  8.0 0.0 17
254 80  dxf:16  8.0 0.0 13
255 80  dxf:16  8.0 0.0 10
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

256 80  dxf:16  8.0 0.0 15
257 80  dxf:16  8.0 0.0 9
258 80  dxf:16  8.0 0.0 9
259 80  dxf:16  8.0 0.0 9
260 80  dxf:16  8.0 0.0 10
261 80  dxf:16  8.0 0.0 20
262 80  dxf:16  8.0 0.0 9
263 80  dxf:16  8.0 0.0 23
264 80  dxf:16  8.0 0.0 13
265 80  dxf:16  8.0 0.0 149
266 80  dxf:16  8.0 0.0 16
267 80  dxf:16  8.0 0.0 10
268 80  dxf:16  8.0 0.0 17
269 80  dxf:16  8.0 0.0 53
271 80  dxf:16  8.0 0.0 68
272 80  dxf:16  8.0 0.0 24
273 80  dxf:16  8.0 0.0 17
275 80  dxf:16  8.0 0.0 13
276 80  dxf:16  8.0 0.0 20
277 80  dxf:16  8.0 0.0 19
278 80  dxf:16  8.0 0.0 38
279 80  dxf:16  8.0 0.0 20
280 80  dxf:16  8.0 0.0 24
281 80  dxf:16  8.0 0.0 26
282 80  dxf:16  8.0 0.0 31
283 80  dxf:16  8.0 0.0 20
284 80  dxf:16  8.0 0.0 28
285 80  dxf:16  8.0 0.0 29
286 80  dxf:16  8.0 0.0 107
287 80  dxf:16  8.0 0.0 54
288 80  dxf:16  8.0 0.0 10
289 80  dxf:16  8.0 0.0 7
290 80  dxf:16  8.0 0.0 8
291 80  dxf:16  8.0 0.0 13
292 80  dxf:16  8.0 0.0 7
293 80  dxf:16  8.0 0.0 7
295 80  dxf:16  8.0 0.0 30
296 80  dxf:16  8.0 0.0 11
297 80  dxf:16  8.0 0.0 22
298 80  dxf:17  8.0 0.0 486
299 80  dxf:17  8.0 0.0 60
300 80  dxf:17  8.0 0.0 110
301 80  dxf:17  8.0 0.0 29
302 80  dxf:17  8.0 0.0 26
303 80  dxf:18  8.0 0.0 124
304 80  dxf:18  8.0 0.0 182
306 80  dxf:18  8.0 0.0 73
307 80  dxf:18  8.0 0.0 89
308 80  dxf:18  8.0 0.0 26
309 80  dxf:18  8.0 0.0 83
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

310 80  dxf:19  8.0 0.0 117
311 80  dxf:19  8.0 0.0 116
312 80  dxf:19  8.0 0.0 199
313 80  dxf:19  8.0 0.0 43
314 80  dxf:19  8.0 0.0 75
315 80  dxf:20  8.0 0.0 127
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Waarneempunten

z1 m1 adresnr kenmerktype h1 h3 h4 reflh5

waarneemhoogten

h2huisnr h10h9h8h7h6afw.toets

1 rijtjeswoning gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
2 rijtjeswoning gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
3 rijtjeswoning gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
4 rijtjeswoning gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
5 rijtjeswoning gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
6 rijtjeswoning gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
7 rijtjeswoning gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
8 rijtjeswoning gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
9 Seniorwoningen gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0

10 Seniorwoningen gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
11 Seniorwoningen gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0
12 Seniorwoningen gevel 1.5 4.5 7.50.0 0.0

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 29-10-2018 23:46



10SoundForceOne

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Bogtmanweg 31.60 1.40 3.00 50 50 50dag
6.90 .20 1.10 50 50 50avond
2.40 .30 .60 50 50 50nacht

0.0 274 2920.0¨vlicht (1)

2 80 keperverband elementenverh CROW316 Bladtstraat 96.00 3.00 1.00 30 30 30dag
97.50 2.00 .50 30 30 30avond
99.00 1.00 30 30nacht

0.0 166 500.0 6.80
4.00
.80

þvlicht (2)
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 964
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Bijlage 3: Berekeningsresultaten rekenmodelsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Bogtmanweg Tuitjenhornprojectnaam:
Gemeente Schagenopdrachtgever:
SF1adviseur:
869databaseversie:

60
29-10-2018

1

2

5

16.3.1 (build0)

23:23

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ
þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii16;rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag(^) avond(^) nacht(^)

(^) VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 rijtjeswoning gevel VL 53.3047.25 44.121 1.5 52.99 47.25 44.1252.99 53 54totaal (0) 54.12
VL 53.6247.60 44.451 4.5 53.31 47.60 44.4553.31 54 54totaal (0) 54.45
VL 53.4947.47 44.311 7.5 53.17 47.47 44.3153.17 53 54totaal (0) 54.31
VL 53.2447.14 44.081 1.5 52.93 47.14 44.0852.93 48 49 (1) 5 54.08 5
VL 53.5547.44 44.401 4.5 53.23 47.44 44.4053.23 49 49 (1) 5 54.40 5
VL 53.4047.30 44.251 7.5 53.08 47.30 44.2553.08 48 49 (1) 5 54.25 5
VL 34.5331.38 23.791 1.5 34.21 31.38 23.7934.21 30 29 (2) 5 34.21 5
VL 36.1332.97 25.331 4.5 35.85 32.97 25.3335.85 31 31 (2) 5 35.85 5
VL 36.4433.27 25.611 7.5 36.17 33.27 25.6136.17 31 31 (2) 5 36.17 5

0.0 0.0

2 rijtjeswoning gevel VL 53.5947.60 44.391 1.5 53.28 47.60 44.3953.28 54 54totaal (0) 54.39
VL 53.9147.93 44.721 4.5 53.59 47.93 44.7253.59 54 55totaal (0) 54.72
VL 53.8247.85 44.631 7.5 53.50 47.85 44.6353.50 54 55totaal (0) 54.63
VL 53.4747.37 44.311 1.5 53.16 47.37 44.3153.16 48 49 (1) 5 54.31 5
VL 53.7747.67 44.621 4.5 53.45 47.67 44.6253.45 49 50 (1) 5 54.62 5
VL 53.6847.58 44.531 7.5 53.36 47.58 44.5353.36 49 50 (1) 5 54.53 5
VL 37.8634.70 27.091 1.5 37.56 34.70 27.0937.56 33 33 (2) 5 37.56 5
VL 38.7835.61 27.951 4.5 38.51 35.61 27.9538.51 34 34 (2) 5 38.51 5
VL 38.9035.73 28.051 7.5 38.64 35.73 28.0538.64 34 34 (2) 5 38.64 5

0.0 0.0

3 rijtjeswoning gevel VL 53.6747.91 44.401 1.5 53.37 47.91 44.4053.37 54 54totaal (0) 54.40
VL 53.9848.21 44.721 4.5 53.67 48.21 44.7253.67 54 55totaal (0) 54.72
VL 53.8348.07 44.571 7.5 53.52 48.07 44.5753.52 54 55totaal (0) 54.57
VL 53.2947.19 44.141 1.5 52.98 47.19 44.1452.98 48 49 (1) 5 54.14 5
VL 53.6147.51 44.461 4.5 53.29 47.51 44.4653.29 49 49 (1) 5 54.46 5
VL 53.4547.34 44.301 7.5 53.13 47.34 44.3053.13 48 49 (1) 5 54.30 5
VL 42.8939.73 32.071 1.5 42.61 39.73 32.0742.61 38 38 (2) 5 42.61 5
VL 43.1339.96 32.281 4.5 42.87 39.96 32.2842.87 38 38 (2) 5 42.87 5
VL 43.1239.95 32.261 7.5 42.87 39.95 32.2642.87 38 38 (2) 5 42.87 5

0.0 0.0

4 rijtjeswoning gevel VL 54.1150.25 43.841 1.5 53.85 50.25 43.8453.85 54 54totaal (0) 53.85
VL 54.3050.38 44.061 4.5 54.03 50.38 44.0654.03 54 54totaal (0) 54.06
VL 54.0650.11 43.851 7.5 53.80 50.11 43.8553.80 54 54totaal (0) 53.85
VL 48.9242.82 39.771 1.5 48.61 42.82 39.7748.61 44 45 (1) 5 49.77 5
VL 49.3943.29 40.251 4.5 49.07 43.29 40.2549.07 44 45 (1) 5 50.25 5
VL 49.3543.25 40.211 7.5 49.03 43.25 40.2149.03 44 45 (1) 5 50.21 5
VL 52.5549.38 41.691 1.5 52.30 49.38 41.6952.30 48 47 (2) 5 52.30 5
VL 52.6049.44 41.731 4.5 52.36 49.44 41.7352.36 48 47 (2) 5 52.36 5
VL 52.2749.11 41.391 7.5 52.04 49.11 41.3952.04 47 47 (2) 5 52.04 5

0.0 0.0

5 rijtjeswoning gevel VL 48.9142.81 39.741 1.5 48.62 42.81 39.7448.62 49 50totaal (0) 49.74
VL 49.2743.17 40.111 4.5 48.96 43.17 40.1148.96 49 50totaal (0) 50.11
VL 49.2443.14 40.091 7.5 48.93 43.14 40.0948.93 49 50totaal (0) 50.09
VL 48.9142.81 39.741 1.5 48.61 42.81 39.7448.61 44 45 (1) 5 49.74 5
VL 49.2743.17 40.111 4.5 48.96 43.17 40.1148.96 44 45 (1) 5 50.11 5
VL 49.2443.14 40.091 7.5 48.93 43.14 40.0948.93 44 45 (1) 5 50.09 5
VL 11.398.20 .211 1.5 11.33 8.20 .2111.33 6 6 (2) 5 11.33 5
VL 12.759.56 1.461 4.5 12.75 9.56 1.4612.75 8 8 (2) 5 12.75 5
VL 14.0410.85 2.771 7.5 14.02 10.85 2.7714.02 9 9 (2) 5 14.02 5

0.0 0.0

6 rijtjeswoning gevel VL 38.8034.21 28.991 1.5 38.52 34.21 28.9938.52 39 39totaal (0) 38.99
VL 39.1535.40 28.821 4.5 38.88 35.40 28.8238.88 39 39totaal (0) 38.88
VL 40.4236.61 30.131 7.5 40.14 36.61 30.1340.14 40 40totaal (0) 40.14
VL 36.3530.25 27.161 1.5 36.08 30.25 27.1636.08 31 32 (1) 5 37.16 5

0.0 0.0
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z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag(^) avond(^) nacht(^)

(^) VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 33.2827.18 24.091 4.5 33.01 27.18 24.0933.01 28 29 (1) 5 34.09 5
VL 34.9128.81 25.741 7.5 34.62 28.81 25.7434.62 30 31 (1) 5 35.74 5
VL 35.1531.98 24.351 1.5 34.86 31.98 24.3534.86 30 30 (2) 5 34.86 5
VL 37.8534.69 27.031 4.5 37.58 34.69 27.0337.58 33 33 (2) 5 37.58 5
VL 38.9835.82 28.161 7.5 38.71 35.82 28.1638.71 34 34 (2) 5 38.71 5

7 rijtjeswoning gevel VL 41.0737.24 30.811 1.5 40.78 37.24 30.8140.78 41 41totaal (0) 40.81
VL 42.2238.74 31.671 4.5 41.94 38.74 31.6741.94 42 42totaal (0) 41.94
VL 43.3039.74 32.831 7.5 43.02 39.74 32.8343.02 43 43totaal (0) 43.02
VL 35.7029.60 26.521 1.5 35.42 29.60 26.5235.42 31 32 (1) 5 36.52 5
VL 33.7227.62 24.531 4.5 33.44 27.62 24.5333.44 29 30 (1) 5 34.53 5
VL 35.8129.71 26.641 7.5 35.51 29.71 26.6435.51 31 32 (1) 5 36.64 5
VL 39.5836.42 28.781 1.5 39.29 36.42 28.7839.29 35 34 (2) 5 39.29 5
VL 41.5538.39 30.731 4.5 41.28 38.39 30.7341.28 37 36 (2) 5 41.28 5
VL 42.4539.29 31.641 7.5 42.17 39.29 31.6442.17 37 37 (2) 5 42.17 5

0.0 0.0

8 rijtjeswoning gevel VL 44.9741.66 34.291 1.5 44.69 41.66 34.2944.69 45 45totaal (0) 44.69
VL 45.8342.60 35.071 4.5 45.56 42.60 35.0745.56 46 46totaal (0) 45.56
VL 46.2743.02 35.491 7.5 46.01 43.02 35.4946.01 46 46totaal (0) 46.01
VL 33.2827.17 24.131 1.5 32.97 27.17 24.1332.97 28 29 (1) 5 34.13 5
VL 30.6224.51 21.461 4.5 30.31 24.51 21.4630.31 26 26 (1) 5 31.46 5
VL 32.0225.91 22.901 7.5 31.69 25.91 22.9031.69 27 28 (1) 5 32.90 5
VL 44.6741.51 33.851 1.5 44.39 41.51 33.8544.39 40 39 (2) 5 44.39 5
VL 45.7042.54 34.871 4.5 45.43 42.54 34.8745.43 41 40 (2) 5 45.43 5
VL 46.1042.94 35.241 7.5 45.85 42.94 35.2445.85 41 41 (2) 5 45.85 5

0.0 0.0

9 Seniorwoningen gevel VL 50.7947.46 40.131 1.5 50.52 47.46 40.1350.52 51 51totaal (0) 50.52
VL 51.4148.00 40.781 4.5 51.15 48.00 40.7851.15 51 51totaal (0) 51.15
VL 51.3547.92 40.741 7.5 51.10 47.92 40.7451.10 51 51totaal (0) 51.10
VL 39.8633.76 30.701 1.5 39.56 33.76 30.7039.56 35 36 (1) 5 40.70 5
VL 41.8935.79 32.751 4.5 41.57 35.79 32.7541.57 37 38 (1) 5 42.75 5
VL 42.2636.16 33.131 7.5 41.94 36.16 33.1341.94 37 38 (1) 5 43.13 5
VL 50.4347.27 39.601 1.5 50.16 47.27 39.6050.16 45 45 (2) 5 50.16 5
VL 50.8947.73 40.031 4.5 50.64 47.73 40.0350.64 46 46 (2) 5 50.64 5
VL 50.7847.62 39.911 7.5 50.54 47.62 39.9150.54 46 46 (2) 5 50.54 5

0.0 0.0

10 Seniorwoningen gevel VL 45.9942.77 35.241 1.5 45.71 42.77 35.2445.71 46 46totaal (0) 45.71
VL 46.7543.53 35.971 4.5 46.49 43.53 35.9746.49 47 46totaal (0) 46.49
VL 46.8643.59 36.101 7.5 46.61 43.59 36.1046.61 47 47totaal (0) 46.61
VL 30.1724.07 20.981 1.5 29.90 24.07 20.9829.90 25 26 (1) 5 30.98 5
VL 31.4425.34 22.281 4.5 31.14 25.34 22.2831.14 26 27 (1) 5 32.28 5
VL 33.6327.52 24.461 7.5 33.33 27.52 24.4633.33 29 29 (1) 5 34.46 5
VL 45.8842.72 35.071 1.5 45.59 42.72 35.0745.59 41 41 (2) 5 45.59 5
VL 46.6243.46 35.781 4.5 46.36 43.46 35.7846.36 42 41 (2) 5 46.36 5
VL 46.6543.48 35.791 7.5 46.40 43.48 35.7946.40 42 41 (2) 5 46.40 5

0.0 0.0

11 Seniorwoningen gevel VL 45.4042.03 34.761 1.5 45.12 42.03 34.7645.12 45 45totaal (0) 45.12
VL 47.3043.47 37.031 4.5 47.01 43.47 37.0347.01 47 47totaal (0) 47.03
VL 47.9244.04 37.671 7.5 47.65 44.04 37.6747.65 48 48totaal (0) 47.67
VL 35.1729.06 26.041 1.5 34.85 29.06 26.0434.85 30 31 (1) 5 36.04 5
VL 41.9335.83 32.761 4.5 41.64 35.83 32.7641.64 37 38 (1) 5 42.76 5
VL 42.8636.75 33.711 7.5 42.54 36.75 33.7142.54 38 39 (1) 5 43.71 5
VL 44.9641.80 34.141 1.5 44.69 41.80 34.1444.69 40 40 (2) 5 44.69 5
VL 45.8142.65 35.001 4.5 45.53 42.65 35.0045.53 41 41 (2) 5 45.53 5
VL 46.3143.14 35.441 7.5 46.06 43.14 35.4446.06 41 41 (2) 5 46.06 5

0.0 0.0

12 Seniorwoningen gevel VL 26.1821.17 16.631 1.5 25.85 21.17 16.6325.85 26 27totaal (0) 26.63
VL 35.6629.60 26.451 4.5 35.39 29.60 26.4535.39 36 36totaal (0) 36.45

0.0 0.0

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 29-10-2018 23:47
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z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag(^) avond(^) nacht(^)

(^) VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 38.1532.08 28.951 7.5 37.87 32.08 28.9537.87 38 39totaal (0) 38.95
VL 24.6018.46 15.611 1.5 24.15 18.46 15.6124.15 20 21 (1) 5 25.61 5
VL 35.6229.52 26.421 4.5 35.34 29.52 26.4235.34 31 31 (1) 5 36.42 5
VL 38.1132.01 28.931 7.5 37.83 32.01 28.9337.83 33 34 (1) 5 38.93 5
VL 21.0217.83 9.831 1.5 20.96 17.83 9.8320.96 16 16 (2) 5 20.96 5
VL 15.5112.31 4.211 4.5 15.51 12.31 4.2115.51 11 11 (2) 5 15.51 5
VL 17.1213.92 5.791 7.5 17.14 13.92 5.7917.14 12 12 (2) 5 17.14 5

WinHavik 8.86 (c) dirActivity-software 29-10-2018 23:47
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Schagen is door Antea Group in augustus en september een ver-
kennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de kruising van de Bladstraat en Bogtman-
weg te Tuitjenhorn. 

Aanleiding, situatie en doel 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van het terrein. Het terrein be-
treft een grasland op de kruising van de Bladstraat/Bogtmanweg en beslaat een oppervlakte van 
ongeveer 1.700 m2. Hier stond vroeger een kleuterschool. Deze is gesloopt in 2012 en daarbij is 
ook het aanwezige asbest in de school opgeruimd. 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) en 
na te gaan in hoeverre deze kwaliteit een belemmering vormt voor de geplande werkzaamheden. 

Figuur 1: Ligging onderzoekslocatie (Bron: Cyclomedia)

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij 

verkennend onderzoek). Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is uitgevoerd conform 

de NEN 5707+C1: 2016 'Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem'. Met 

betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van 

het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.  

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 

van het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 en NEN 5707 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de 
aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten be-
hoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd over-
eenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en na-
der onderzoek). 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van 
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. 

Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende 
percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden ook de percelen 
hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het ge-
deelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in beschou-
wing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel in het vooronderzoek 
te betrekken. 

Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
- voormalig gebruik 
- huidig gebruik 
- toekomstig gebruik 
- bodemopbouw en geohydrologie 

Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie 
is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen. 

2.2 Terreinbeschrijving 

Het terrein, dat bestaat uit de kadastrale perceel Harenkarspel sectie I nummer 3190 heeft een 
oppervlakte van circa 1.700 m2. De locatie bestaat uit een weiland. 

De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening 435477-S1. 

2.3 Voormalig en huidig gebruik 

Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de Regio 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Onderstaand is per geraadpleegde bron de gevonden 
informatie omschreven. 

Onderzoeksterrein 
Archieven 
Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van 
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere 
milieuregelgeving plaatsgevonden. 



Rapport 
Verkennend bodemonderzoek Bladstraat Tuitjenhorn 
projectnummer 435477 
12 oktober 2018 revisie 00 

Blad 4 van 10 

Bodemonderzoeken 
Op het terrein is wel een bodemonderzoek uitgevoerd: 

• ‘Verkennend bodemonderzoek “brede school de hoge akker” Dorpsstraat 35 Tuitjen-
horn’; Grondslag B.V.; kemerk: 15930; d.d. 16-03-2010 

Conclusie van het onderzoek is dat de boven- en ondergrond maximaal licht verontreinigd zijn 
met PAK. Het grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan barium. Er is geen asbestverdacht 
(plaat)materiaal aangetroffen. Asbest in grondonderzoek is niet uitgevoerd. 

Tankarchief 
De onderzoekslocatie komt niet voor in het tankarchief. 

Bouwarchief 
Uit het bouwarchief komen geen bijzonderheden naar voren. 

Bodemkwaliteitskaart (BKK)  
Om de bodemkwaliteit van de gebied te en is de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Schagen 
geraadpleegd (2018). De onderzoekslocatie ligt in zone B4 ‘Nieuw Den Helder, de Schooten, Boa-
tex, Huisduinen (Den Helder), Historische bebouwing (Hollands Kroon en Schagen)’. De bodem-
kwaliteitskaart geeft aan dat de onderzoekslocatie gemiddeld kwaliteitsklasse wonen heeft voor 
de ontgravingsdiepte van 0,0 tot 0,5 m –mv. Voor de ontgravingsdiepte van 0,5-2,0 m –mv. ligt 
de onderzoekslocatie in de kwaliteitsklasse landbouw/natuur.  

Overige historische gegevens 
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de verbran-
ding of stort van afval, dempingen, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, verkave-
ling, ontgrondingen, aanvullingen, de verwachting ten aanzien van archeologische waarden, de 
verwachting van niet gesprongen explosieven en onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden.

2.4 Toekomstig gebruik 

In de nabije toekomst zal het terrein herontwikkeld worden en zullen er woningen gebouwd wor-
den. 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: 1,2 m –mv. 
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: oostenlijk 
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee 
- voorkomen van brak/zout grondwater: nee 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee 

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-
TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 
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2.6 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) bo-
dembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de activitei-
ten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben be-
ïnvloed.  

Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie als heterogeen verdacht ten 
aanzien van asbest moet worden aangemerkt omdat er asbest is toegepast in het gebouw. On-
danks het feit dat aannemelijk is dat de asbestverwijdering tijdens de sloop van de school in 2012 
op een zorgvuldige wijze is uitgevoerd kan niet worden uitgesloten dat er asbest in de bodem is 
gekomen in de bouwfase. 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in augustus en september 2018.  

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. In bijlage 10 is aangegeven welke proto-
collen zijn gevolgd en welke veldmedewerkers zijn ingezet. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn geplaatst: 
- 9 boringen tot 0,5 m -mv. 

- 2 boringen tot 2,0 m -mv. 

- 1 peilbuis 

Tijdens de terreininspectie en bij het uitvoeren van de boringen is aandacht geschonken aan de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal. 
Alle boringen zijn voorgegraven conform de NEN5707. Het opgegraven materiaal is uitgespreid, 
geharkt/gezeefd en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. 
Van de verdachte bodemlagen zijn representatieve monsters samengesteld van de gezeefde frac-
tie (<20mm). Na inspectie en monsterneming zijn de gaten gedicht met het uitgegraven materi-
aal. 

De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 435477-S1. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. 

Tabel 3.1: Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 
Monsternaam Traject

(m -mv) 
Monstersamenstelling
(meetpunt + traject in m -mv) 

Laboratoriumanalyse

Grond

M01 0,00-0,60 001 (0,00-0,50)
002 (0,10-0,60)
004 (0,00-0,50)
007 (0,00-0,20)
010 (0,00-0,50)

Standaard pakket incl LUOS (1)

M02 0,00-0,50 005 (0,00-0,50)
006 (0,00-0,50)
008 (0,00-0,50)
009 (0,00-0,50)
012 (0,00-0,50)

Standaard pakket incl LUOS (1)

M03 1,10-1,70 001 (1,20-1,70)
002 (1,20-1,70)
007 (1,10-1,40)

Standaard pakket incl LUOS (1)

Asbest

AM01 0,00-0,50 asbm1 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

AM02 0,00-0,50 asbm2 (0,00-0,50) Asbest Grond NEN5898 2016

Grondwater

002-1-1 1,90-2,90 002 (1,90-2,90) Standaardpakket grondwater (1)

Toelichting
1: voor de samenstelling van het standaardpakket wordt verwezen naar bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek'.
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 2. 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 0,5 m –mv. uit klei of zand bestaat en zwak 
puinhoudend is. Daaronder is klei aangetroffen tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m –mv. 

In onderstaand tabel staan de veldwaarnemingen van het grondwater. 

Tabel 4.1: Veldwaarnemingen Grondwater 
Peilbuis
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand
(m -mv) 

Belucht? pH
(-) 

EC
(µS/cm) 

Troebelheid
(NTU) 

Geur

002 (1,90-2,90) 1,28 nee 6,60 1.770 28 -

Toelichting
- : niet waargenomen

In het bemonsterde grondwater uit de peilbuis 002 is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vast-
gesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de 
gehalten aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische parameters. 
Dergelijke stoffen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de ver-
hoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 

De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een natuur-
lijke situatie. 

4.2 Toetsingskaders 

Wet bodembescherming (Wbb) 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weerge-
geven in respectievelijk bijlage 3 en bijlage 4. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 9. 

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Re-
geling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn opgenomen 
in bijlagen 5 en 6. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1. 

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW). Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde 
meetwaarde boven de interventiewaarde (= I). Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de ge-
standaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 
1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhanke-
lijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmon-
ster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
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De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn opgenomen in bijlage 9 en zijn getoetst aan 
het huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit beleid is beschreven in bij-
lage 1.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
De resultaten van de (meng)monsters uit het bodemonderzoek die op het standaardpakket 
grond zijn geanalyseerd, zijn eveneens indicatief getoetst aan de samenstellingseisen uit het Be-
sluit bodemkwaliteit, voor vrijkomende grond (generiek toetsingskader). De getoetste analysere-
sultaten zijn weergegeven in bijlage 7. In bijlage 8 zijn de normen van het toetsingskader van het 
Besluit bodemkwaliteit opgenomen.  

4.3 Analyseresultaten grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of inter-
ventiewaarde overschrijden. 

Tabel 4.2: Analyseresultaten grond 
Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie

(m -mv) (m -mv) > AW
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I
(i > 1) 
sterk 

BBK

M01
(0,00-0,60)

001 (0,00-0,50)
002 (0,10-0,60) 
004 (0,00-0,50) 
007 (0,00-0,20) 
010 (0,00-0,50)

Klei, sporen 
puin, zwak  
puinhoudend,  

Minerale olie, 
PAK

- - Kwaliteitsklasse in-
dustrie

M02
(0,00-0,50)

005 (0,00-0,50) 
006 (0,00-0,50) 
008 (0,00-0,50) 
009 (0,00-0,50) 
012 (0,00-0,50)

Zand, zwak 
puinhoudend

- - - Voldoet aan achter-
grondwaarde

M03
(1,10-1,70)

001 (1,20-1,70) 
002 (1,20-1,70) 
007 (1,10-1,40)

Klei , - - - - Voldoet aan achter-
grondwaarde

Toelichting
- : geen waarneming/geen overschrijding
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' 

voor uitleg bij AW, I en index 
* : geen index te bepalen door ontbreken van achtergrond- of interventiewaarde

Uit de tabel blijkt dat in puinhoudende kleiige bovengrond een licht verhoogd gehalte minerale 

olie en PAK is aangetoond. Volgens het Besluit Bodemkwaliteit voldoet deze grond indicatief ge-

toetst aan klasse industrie. In de zintuigelijk schone kleiige ondergrond geen verhoogde gehalten 

van de onderzochte stoffen zijn gemeten. In de puinhoudende zandige bovengrond zijn geen van 

de onderzochte stoffen verhoogd. De grond voldoet aan de achtergrondwaarde.
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4.4 Analyseresultaten grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of interventie-
waarde overschrijden. 

Tabel 4.3: Analyseresultaten grondwater 
Monster Peilbuis Overschrijdingen Conclusie

(filter, m -mv) > S (i <= 0,5)
licht 

> S & <= I (0,5 < i 
<= 1) matig 

> I (i > 1) sterk

002-1-1 1
(1,90 - 2,90)

Barium - - Overschrijding streefwaarde

Toelichting
- : geen overschrijding
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' voor uitleg bij 

S, I en index  

4.5 Analyseresultaten asbest 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van de onderzochte 
grondmonsters. 

Tabel 4.4: Analyseresultaten asbest in fijne fractie grond 

Monster-
code 

Gat(en) Grondsoort en 
veldwaarnemingen 

Traject
(m -mv.) 

Gemeten 
gehalte  
serpentijn  
(mg/kg) 

Gemeten 
gehalte 
amfibool 
(mg/kg) 

Totaal 
gemeten  
gehalte 
asbest 
(mg/kg) 

Gewogen
gehalte  
asbest in 
fijne frac-
tie 
(mg/kg) 

AM01 2, 3, 4, 5, 6 Klei, zwak puinhou-
dend 

0,0-0,5 <0,2 0 <0,2 <0,2

AM02 2, 8, 9, 10, 
11, 12 

Zand, zwak puin-
houdend 

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

Verklaring bij de tabel: 
-  geen waarnemingen 
Gewogen gehalte aan asbest: gemeten gehalte serpentijn + (10 maal gemeten concentratie amfibool)

Uit de tabel blijkt dat in de onderzochte puinhoudende grond geen asbest is aangetroffen. 

Op de locatie is ook geen asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. De in de grondmonsters 
gemeten gehalten zijn derhalve tevens de totaalgehalten. 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische bo-
demkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. Asbestonderzoek is uitgevoerd 
conform de NEN 5707. 

Grond 
Uit de tabel blijkt dat in de puinhoudende kleiige bovengrond licht verhoogde gehalten minerale 

olie en PAK zijn gemeten. In het zintuigelijk schone klei en het zwak puinhoudend zand zijn geen 

van de onderzochte parameters verhoogd gemeten. 

Grondwater 
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. De overig onderzochte 
stoffen zijn niet aangetoond. 

Asbest
Bij het onderzoek is geen asbest aangetoond in de puinhoudende grond. 

Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten geven vanuit de Wet bodembescherming geen aanleiding tot het uit-
voeren van vervolgonderzoek. De resultaten vormen naar verwachting geen milieuhygiënische 
belemmering voor de voorgenomen plannen. Indien de bestemming wijzigt naar een meer ge-
voelige bestemming dient de bodem risicomodule te worden doorlopen.  

Mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten of herinrichtingswerkzaamheden grond van de loca-
tie te worden afgevoerd. Dit onderzoek is niet geschikt om een uitspraak te doen over de herge-
bruiksmogelijkheden van deze grond buiten het onderzoeksterrein. Hiervoor dient een onder-
zoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit bodemkwaliteit. 

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 

Antea Group 
Almere, oktober 2018 
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Bijlage 1 Toelichting op bodemonderzoek
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Kwaliteitsaspecten bodemonderzoek

Betrouwbaarheid/garanties
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan 
niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving 
handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van 
de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van 
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de 
verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). 

Het veldwerk ten behoeve van het milieuhygiënisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 
(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). In 
de bijlage 'Verantwoording uitvoering onderzoek BRL 2000' is vermeld of Antea Group het veldwerk zelf heeft 
uitgevoerd of heeft uitbesteed aan een ander bureau. Zowel Antea Group als de bureaus waaraan Antea 
Group veldwerk uitbesteedt, zijn volgens de BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen 
van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In de bijlage 'Verantwoording uitvoering 
onderzoek BRL 2000' staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen het 
veldwerk hebben uitgevoerd. 

De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). 

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste 
en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid 
hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema (AS)3000 zijn uitgevoerd. De 
analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA. 

Toepassing grond
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd 
voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk 
van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag 
ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een 
bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de 
richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. 

Asbest
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group is uitgevoerd volgens de NEN 5740. Alleen als in de rapportage 
is vermeld dat er onderzoek conform NEN 5707 is uitgevoerd, is specifiek asbestonderzoek gedaan. Als tijdens 
het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, komt dit in de profielbeschrijvingen en 
de conclusies naar voren. 
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Toelichting op het uitgevoerde onderzoek

Verkennend asbestonderzoek
Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden dient een visuele inspectie van het 
onderzoeksterrein te worden uitgevoerd. Hierbij wordt de toplaag van het het terrein afgezocht naar 
asbestverdacht materiaal en puinrestanten. In voorkomende gevallen is visuele maaiveldinspectie zeer 
beperkt of niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van verharding en/of vegetatie. Het uitvoeren van een 
maaiveldinspectie wordt gebruikt om te beoordelen of er binnen de onderzoekslocatie gedeelten aanwezig 
zijn die als meer of minder verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest kunnen worden aangemerkt. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn gaten gegraven van 0,3 x 0,3 m tot 0,5 m -mv (meter beneden 
maaiveld). In deze gaten zijn boringen verricht tot circa 1 m -mv. De opgeboorde grond is beoordeeld op het 
voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd. Het opgegraven materiaal is uitgespreid, 
geharkt/gezeefd en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Na inspectie en 
monsterneming zijn de gaten gedicht met het uitgegraven materiaal. De posities van de gaten met boringen 
zijn ingemeten en weergegeven op de situatietekening. 

Verkennend bodemonderzoek
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd met als richtlijn de NEN 5740+A1. Op basis van de quickscan is 
voor het onderzoeksgebied de strategie voor een onverdachte lijnvormige locatie (ONV-L) gekozen. Voor hele 
kleine graafbewegingen is deze strategie vanwege de beperkte lengte van het tracé niet van toepassing. De 
onderzoeksstrategie is voor deze situaties gebaseerd op de strategie 'verdachte locatie met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)'. Omdat het onderzoek is uitgevoerd ter 
voorbereiding van dezelfde werkzaamheden als bij lijnvormige locaties, zijn de criteria voor boordiepte en 
plaatsing van een peilbuis conform de strategie voor lijnvormige locaties aangehouden. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn boringen verricht. De opgeboorde grond is beoordeeld op het 
voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd. 

Indien het grondwater zich nabij of binnen de ontgravingsdiepte van de werkzaamheden bevindt, is een 
peilbuis geplaatst ten behoeve van de monstername van het grondwater. De peilbuis is direct na plaatsing 
grondig afgepompt en minimaal één week later, na nogmaals goed afpompen, bemonsterd voor 
laboratoriumonderzoek. Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de 
zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid gemeten. 

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is de grond onderzocht op het standaard stoffenpakket. 
Dit betreft analyses op: 
o zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 
o polychloorbifenylen (PCB's; som 7); 
o minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling); 
o polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-totaal, 10 stuks volgens VROM); 
o percentages lutum, organische- en droge stof. 
De selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype en veldwaarnemingen. 

Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit is het grondwater onderzocht op het standaard 
stoffenpakket. Dit betreft analyses op: 
o zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
o vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, xylenen, styreen en ethylbenzeen) en naftaleen; 
o vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl);  
o minerale olie (GC). 

Bepaling veiligheidsklassen
Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven wordt door de Inspectie-SZW beschouwd als 'de stand der 
techniek' en dient derhalve zorgvuldig te worden nagekomen. 
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De veiligheidsklasse die in dit onderzoek is vastgesteld, betreft de voorlopige veiligheidsklasse. Bij het 
vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse zijn aannamen gedaan met betrekking tot de omstandigheden 
tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. 

In het kader van afdeling 5 'Bouwproces' van het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.28), dient door de 
opdrachtgever een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te worden uitgewerkt. Het doel van het V&G-
plan is het informeren van alle betrokken personen en instanties over de mogelijke risico's voor veiligheid en 
gezondheid als gevolg van de uitvoering van het werk. Daarnaast worden betrokken personen en instanties 
geïnformeerd over de mogelijk te nemen maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid. 

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20 werknemers 
op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer dan 500 mensdagen 
beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan Inspectie-SZW het voornemen tot het tot stand brengen 
van het werk te worden gemeld. 

De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de sanering een V&G-plan (uitvoeringsfase) c.q. een 
saneringsdraaiboek te overleggen. 

Vervolgens stelt de betrokken deskundige van de opdrachtnemer de definitieve veiligheidsmaatregelen vast. 
Uiteraard dient ook aandacht te worden besteed aan overige risico's en voorschriften. De rapportage ten 
aanzien van de veiligheids- en gezondheidsaspecten worden vastgelegd in het V&G-dossier. 

Toelichting op de toetsingskaders

Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis 
ingegaan. 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het 
bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken 
ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de 
Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel 
en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven 
de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn 
verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien 
de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m³ grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m³ bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater 
waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek 
meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het al dan niet ernstig zijn van 
het verontreinigingsgeval. 

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. 
Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW (of S) ) / (I - AW (of S) ). Een negatieve waarde voor de 
index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een 
index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 
en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index 
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tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster 
en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de 
spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een 
duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn 
(binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m³ bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte 
gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of 
concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde rapportagegrens worden 
deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde 
rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de 
normwaarden. 

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. 
Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de 
bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond 
als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog 
te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke 
antropogene bron aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 
juli 2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter 
ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron. 

Toetsingskader asbest
De resultaten van het NEN 5707+C1 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
interventiewaarde uit de Circulaire bodemsanering. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en 
baggerspecie bedraagt 100 mg/kg ds, waarbij is uitgegaan van het zogenaamde 'gewogen gehalte' (het gehalte 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest). Het gewogen gehalte asbest dat 
aan de interventiewaarde wordt getoetst, is het berekende totaal van asbesthoudend materiaal (grootte > 20 
mm) en asbest in de fijne fractie (< 20 mm). 
Indien onderzoek is gedaan naar respirabele vezels, wordt de gemeten concentratie getoetst aan de 
risicogrenswaarde van 10 mg/kg (gewogen). Indien deze concentratie niet wordt overschreden is er geen 
sprake van onaanvaardbare risico’s. 

Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met asbest die is 
ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol 'Milieuhygiënisch 
Saneringscriterium Bodem - protocol asbest'. Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de Circulaire 
bodemsanering. 

Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico's en 
ecologische risico's, maar wel van humane risico's. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's 
onderscheiden: 

Acceptabele risico's
Hierbij dienen de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden 
bij het Kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling 
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aan de verontreiniging te voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke 
risico's opnieuw te worden beoordeeld. 

Onacceptabele risico's
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende 
deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een 
beschikking. 

Puin
De resultaten van het NEN 5897+C1 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest. 
In het Productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te 
vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe 
te passen of te bewerken. Een product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen 
asbest opzettelijk is toegevoegd en het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte 
amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg ds. Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als 
restconcentratienorm. 

Hergebruik van grond en puin
Indien de grond en het puin worden hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. In dit besluit is 
opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg ds (het gehalte 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde 
geldt. 

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het 
Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader 
toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot 
welke klasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter 
alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van 
Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een 
erkenning. 

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

Achtergrondwaarde
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar' (oftewel 
schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 van de 
Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.  

Kwaliteitsklasse 'wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 
'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager 
zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De 
kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de 
gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het 
overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan. 

Kwaliteitsklasse 'industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt 
toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale 
waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de 
bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2 van de Regeling). 

Niet toepasbare grond
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Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' 
overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar > 
interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke 
toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat geval dient te worden nagegaan of 
mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het 
Besluit). 
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Bijlage 2 Profielbeschrijvingen en 
veldwaarnemingen
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Bijlage 3 Toetsing grondmonsters aan Wet 
bodembescherming
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Analyseresultaten grond M01 M02 M03

Boringnummer 001, 002, 004 ... 010 005, 006, 008 ... 012 001, 002, 007
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,60 0,00-0,50 1,10-1,70
Analysedatum 23-08-2018 23-08-2018 23-08-2018
Monsterconclusie Wbb Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 89,60 91,20 68,10
Lutum  % ds 6,2 5,3 12,1
Organische stof % ds 1,7 1,7 3,2

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Barium mg/kg ds 26 66(6) < 20 38(6) < 20 24(6)

Cadmium mg/kg ds < 0,2 0,200 -0,03 < 0,2 0,200 -0,03 < 0,2 0,200 -0,03
Kobalt mg/kg ds < 3 5 -0,06 3,1 8 -0,04 4,5 7,500 -0,04
Koper mg/kg ds 7,7 13,900 -0,17 5,7 10,600 -0,20 < 5 5 -0,23
Kwik mg/kg ds 0,054 0,073 0,00 < 0,05 0,050 0,00 < 0,05 0,040 0,00
Lood mg/kg ds 31 45 -0,01 15 22 -0,06 < 10 9 -0,09
Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 0,00 < 1,5 1,100 0,00 < 1,5 1,100 0,00
Nikkel mg/kg ds 7,6 16,400 -0,29 8,1 18,500 -0,25 13 21 -0,22
Zink mg/kg ds 38 74 -0,11 32 65 -0,13 29 45 -0,16

PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Anthraceen mg/kg ds 0,083 0,083 < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,28 0,280 0,087 0,087 < 0,05 0,040

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,3 0,300 0,077 0,077 < 0,05 0,040

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,22 0,220 0,058 0,058 < 0,05 0,040

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,15 0,150 < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

Chryseen mg/kg ds 0,3 0,300 0,098 0,098 < 0,05 0,040

Fenanthreen mg/kg ds 0,15 0,150 0,06 0,060 < 0,05 0,040

Fluorantheen mg/kg ds 0,54 0,540 0,16 0,160 < 0,05 0,040

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,27 0,270 0,071 0,071 < 0,05 0,040

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

PAK 10 VROM mg/kg ds 2,300 0,02 0,720 -0,02 0,350 -0,03

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 2,3 0,72 0,35

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 11(6) < 3 11(6) < 3 7(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 58 290 0,02 < 35 123 -0,01 < 35 77 -0,02

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 6 30(6) < 5 18(6) < 5 11(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 8 40(6) < 5 18(6) < 5 11(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 22 110(6) < 11 39(6) < 11 24(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 14 70(6) 7,8 39(6) 9,2 28,800(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 21(6) < 6 21(6) < 6 13(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde
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Analyseresultaten grond M01 M02 M03

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

PCB (som 7) mg/kg ds 0,025 0,01 0,025 0,01 0,015 -0,01

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

TOELICHTING

Wet bodembescherming (Wbb)
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
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Bijlage 4 Toetsing grondwatermonsters aan Wet 
bodembescherming
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Analyseresultaten grondwater 002-1-1

Filter (m -mv) 1,90-2,90

Analysedatum 07-09-2018

Monsterconclusie Wbb Overschrijding streefwaarde

BODEMKUNDIG 

Grondwaterstand m -mv 1,28
pH 6,60
EC µS/cm 1.770
Troebelheid NTU 28

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index

Barium µg/l 130 130 0,14

Cadmium µg/l < 0,2 0,100 -0,05

Kobalt µg/l < 2 1 -0,24

Koper µg/l < 2 1 -0,23

Kwik µg/l < 0,05 0,040 -0,04

Lood µg/l < 2 1 -0,23

Molybdeen µg/l < 2 1 -0,01

Nikkel µg/l 3,4 3,400 -0,19

Zink µg/l < 10 7 -0,08

AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

Benzeen µg/l < 0,2 0,100 0,00

BTEX (som) µg/l < 0,9

Ethylbenzeen µg/l < 0,2 0,100 -0,03

meta-/para-Xyleen µg/l < 0,2 0,100

ortho-Xyleen µg/l < 0,1 0,100

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 0,770(2,14)

Styreen µg/l < 0,2 0,100 -0,02

Tolueen µg/l < 0,2 0,100 -0,01

Xylenen (som) µg/l 0,210 0,00

Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21

PAK Eenheid Meetw GSSD Index

Naftaleen µg/l < 0,02 0,010 0,00

PAK 10 VROM - 0(11)

 TOELICHTING 

Wet bodembescherming (Wbb)
Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Concentratie groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
2: Enkele parameters ontbreken in de som
11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
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Analyseresultaten grondwater 002-1-1

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index

1,1,1-Trichloorethaan µg/l < 0,1 0,100 0,00

1,1,2-Trichloorethaan µg/l < 0,1 0,100 0,00

1,1-Dichloorethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,01

1,1-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100 0,01

1,1-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1,2-Dichloorethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,02

1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) µg/l 0,140 0,01

1,2-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1,3-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1.2-Dichloorethenen µg/l 0,14

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100

CKW µg/l < 1,6

Dichloormethaan µg/l < 0,2 0,100 0,00

Dichloorpropanen µg/l 0,42

Dichloorpropanen (som) µg/l 0,420 0,00

Monochlooretheen (Vinylchloride) µg/l < 0,1 0,100 0,02

Tetrachlooretheen (Per) µg/l < 0,1 0,100 0,00

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l < 0,1 0,100 0,01

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100

Tribroommethaan µg/l < 0,2 0,100(14)

Trichlooretheen (Tri) µg/l < 0,2 0,100 -0,05

Trichloormethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,01

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

Minerale olie C10 - C12 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l < 50 35 -0,03

Minerale olie C12 - C16 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l < 15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l < 10 7(6)

 TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Concentratie groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
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Bijlage 5 Normen grond Wet bodembescherming
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Bijlage 6 Normen grondwater Wet 
bodembescherming
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Bijlage 7 Toetsing grondmonsters aan Besluit 
bodemkwaliteit
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Analyseresultaten grond M01 M02 M03

Boringnummer 001, 002, 004 ... 010 005, 006, 008 ... 012 001, 002, 007
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,60 0,00-0,50 1,10-1,70
Analysedatum 23-08-2018 23-08-2018 23-08-2018
Monsterconclusie Bbk Kwaliteitsklasse industrie Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof % 89,60 91,20 68,10
Lutum  % ds 6,2 5,3 12,1
Organische stof % ds 1,7 1,7 3,2

METALEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Barium mg/kg ds 26 66(6) < 20 38(6) < 20 24(6)

Cadmium mg/kg ds < 0,2 0,200 < 0,2 0,200 < 0,2 0,200

Kobalt mg/kg ds < 3 5 3,1 8 4,5 7,500

Koper mg/kg ds 7,7 13,900 5,7 10,600 < 5 5

Kwik mg/kg ds 0,054 0,073 < 0,05 0,050 < 0,05 0,040

Lood mg/kg ds 31 45 15 22 < 10 9

Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 < 1,5 1,100 < 1,5 1,100

Nikkel mg/kg ds 7,6 16,400 8,1 18,500 13 21

Zink mg/kg ds 38 74 32 65 29 45

PAK Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Anthraceen mg/kg ds 0,083 0,083 < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,28 0,280 0,087 0,087 < 0,05 0,040

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,3 0,300 0,077 0,077 < 0,05 0,040

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,22 0,220 0,058 0,058 < 0,05 0,040

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,15 0,150 < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

Chryseen mg/kg ds 0,3 0,300 0,098 0,098 < 0,05 0,040

Fenanthreen mg/kg ds 0,15 0,150 0,06 0,060 < 0,05 0,040

Fluorantheen mg/kg ds 0,54 0,540 0,16 0,160 < 0,05 0,040

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,27 0,270 0,071 0,071 < 0,05 0,040

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,040 < 0,05 0,040

PAK 10 VROM mg/kg ds 2,300 0,720 0,350

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 2,3 0,72 0,35

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 11(6) < 3 11(6) < 3 7(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 58 290 < 35 123 < 35 77

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 6 30(6) < 5 18(6) < 5 11(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 8 40(6) < 5 18(6) < 5 11(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 22 110(6) < 11 39(6) < 11 24(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 14 70(6) 7,8 39(6) 9,2 28,800(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds < 6 21(6) < 6 21(6) < 6 13(6)

TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond M01 M02 M03

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD

PCB (som 7) mg/kg ds 0,025 0,025 0,015

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 0,0049

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001 0,004 < 0,001 0,002

TOELICHTING 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar) 
Kwaliteitsklasse wonen
Kwaliteitsklasse industrie 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie)
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



Verkennend bodemonderzoek  Bladstraat te Tuitjenhorn  

projectnummer 435477

5 oktober 2018, revisie 00

Gemeente Schagen

Bijlage 8 Normen Besluit bodemkwaliteit
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Bijlage 9 Analysecertificaten
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T.a.v. D. Snel
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 04-Sep-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Aug-2018

tuitje horn

535477
2018122253/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst 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 werkdag 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,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



tuitje horn
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535477

Analysecertificaat

31-Aug-2018/13:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Aug-2018

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018122253/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

92.1% (m/m) 91.6Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)

13.6kg 14.1In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

<2.4mg <0.6Asbest (som)
2)2)

<0.2mg/kg ds <0.1Asbest in grond
2)2)

<0.2mg/kg ds <0.1Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

<0.2mg/kg ds <0.1Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

AM01 asbm1 (0-50)

AM02 asbm2 (0-50) 10268971

10268970

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Aug-2018

23-Aug-2018

M: MCERTS erkend KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018122253/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10268970 asbm1  0  50 0074582MG1 846471419

 10268971 asbm2  0  50 0074583MG1 846471420

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018122253/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018122253/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5750962
Uw referentie : AM01 asbm1 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/08/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 29-08-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13560 g
Droge massa aangeleverde monster : 12489 g
Percentage droogrest : 92,1 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11558,3 94,1 11,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 155,9 1,3 77,4 49,65 0 0,0
1-2 mm 158,6 1,3 76,6 48,30 0 0,0
2-4 mm 80,0 0,7 80,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 153,9 1,3 153,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 170,2 1,4 170,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12276,9 100,0 569,5 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 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 <0,2 0,0 0,2 <0,2 0,0 0,2 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: <0,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801539
Project omschrijving : 2018122253-535477
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GIGS-NFII-YEYD-ASBC Ref.: 801539_certificaat_v1



Monstercode : 5750963
Uw referentie : AM02 asbm2 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/08/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 31-08-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14120 g
Droge massa aangeleverde monster : 12934 g
Percentage droogrest : 91,6 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-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12185,4 96,0 18,1 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 80,4 0,6 61,0 75,87 0 0,0
1-2 mm 87,3 0,7 72,5 83,05 0 0,0
2-4 mm 75,6 0,6 75,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 112,3 0,9 112,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 153,3 1,2 153,3 100,00 0 0,0
>20 mm 1,5 0,0 1,5 100,00 0 0,0
Totaal 12695,8 100,0 494,3 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 <0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 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: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801539
Project omschrijving : 2018122253-535477
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GIGS-NFII-YEYD-ASBC Ref.: 801539_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 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801539
Project omschrijving : 2018122253-535477
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GIGS-NFII-YEYD-ASBC Ref.: 801539_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5750962 AM01 asbm1 (0-50) asbm1 0-.5 0074582MG

5750963 AM02 asbm2 (0-50) asbm2 0-.5 0074583MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801539
Project omschrijving : 2018122253-535477
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GIGS-NFII-YEYD-ASBC Ref.: 801539_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 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801539
Project omschrijving : 2018122253-535477
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GIGS-NFII-YEYD-ASBC Ref.: 801539_certificaat_v1



T.a.v. D. Snel
Postbus   10044
1301 AA  ALMERE

Datum: 12-Sep-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Sep-2018

tuitje horn

535477
2018130244/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst 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 werkdag 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,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

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-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



tuitje horn

1

Wim van Benthem 1/2

535477

Analysecertificaat

12-Sep-2018/13:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Sep-2018

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2018130244/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 130µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.4µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 002-1-1 002 (190-290) 10293429

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de 

oplossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 jaar. 
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Uitgangspunten Notitie  
Project: Bladstraat 
Gemeente: Schagen  
Aanvrager: Jos de Lange 
Organisatie: Gemeente Schagen 
  

 
Geachte heer/mevrouw Jos de Lange, 

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

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

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te 
geven over de nog openstaande waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt 
u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582 8282 en vragen naar de 
contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde 
conceptadvies kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het 
algemeen: https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-
water_3556/item/watertoets_3017.html. 
  
LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie 
en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient 
zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het 
hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. 
Meer informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-
en-ontheffingen_3529/. 

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

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



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

U heeft aangegeven dat het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een 
structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan, tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige 
wegreconstructie is. Het hoogheemraadschap wil bij dergelijke grootschalige plannen altijd 
betrokken worden. Het hoogheemraadschap verkent binnen dergelijke plannen graag zijn eigen 
doelen, belangen en eventuele samenwerkingsmogelijkheden.  

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

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

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

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

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

Verharding en compenserende maatregelen 
Binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap is de afgelopen decennia door 
verstedelijking de hoeveelheid verharding toegenomen, terwijl tegelijkertijd het areaal aan open 
water is afgenomen. Om onder andere dit verschijnsel tegen te gaan is in 2003 de watertoets 
geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat de waterbelangen beter in ruimtelijke plannen worden 
meegenomen en dat ontwikkelingen 'waterneutraal' worden gerealiseerd. Een van de onderdelen 
van de watertoets is het beoordelen van de verhardingstoename. 

U heeft aangegeven dat er sprake is van een substantiële toename van bebouwing en/of 
verharding in het plangebied van +- 1500 meter, kan wat meer, kan wat minder zijn. m2. Door 
deze toename aan verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd naar het 
oppervlaktewater, al dan niet via het rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme situaties tot pieken in de 
waterstand met mogelijke wateroverlast als gevolg. Om ervoor te zorgen dat de 
waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename zullen er 
in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen getroffen moeten worden in de 
vorm van extra wateroppervlak. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert bij ontwikkelingen waarbij sprake is van 
een verhardingstoename tot 2000 m2 de vuistregel dat 10% van de toename aan verhard 



oppervlak moet worden gecompenseerd door middel van het inrichten van nieuwe waterberging. 
Uitgangspunt is dat de compensatie wordt gerealiseerd binnen het plangebied. Wanneer 
compenserende maatregelen binnen het plangebied niet mogelijk zijn adviseren wij contact op te 
nemen met het hoogheemraadschap om te bepalen wat de alternatieve mogelijkheden zijn. 

Ruimtelijke adaptatie 
Wij adviseren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te 
nemen. Zo zou kunnen worden gedacht aan het aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe 
gebouwen, eventueel met meervoudig ruimtegebruik en waterberging capaciteit. Ook kan bij 
bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gebruik worden gemaakt van 
waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer vertragende onderlaag of waterberging op 
straat en in verlaagde groenstroken. 

Zie voor uitleg en inspiratie hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, 
https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/, https://hhnk.klimaatatlas.net/ en 
http://www.groenblauwenetwerken.nl/. 

Beheer en onderhoud waterlopen 
Alle werkzaamheden binnen een zone van 5 meter van de insteek van waterlopen zijn 
vergunningplichtig, omdat deze invloed kunnen hebben op de water aan- en afvoer, waterberging 
of het onderhoud. Bij de aanleg van nieuw water in dit plangebied adviseren wij zoveel mogelijk 
aan te sluiten op de bestaande waterstructuur en onderhoudssituatie. Bij aanleg of aanpassing 
van waterlopen is het belangrijk om rekening te houden met de bereikbaarheid voor onderhoud 
van zowel de nieuwe als bestaande waterlopen. Dit geldt met name in het stedelijk gebied, waar 
het hoogheemraadschap de ambitie heeft om het onderhoud van gemeenten over te nemen. 
Hiertoe moeten de waterlopen wel aan de voorwaarden van het hoogheemraadschap voldoen. In 
stedelijk gebied is het uitgangspunt dat waterlopen varend onderhouden kunnen worden, en dus 
tenminste 6 meter breed en 0,8 meter diep ten opzichte van het laagst gevoerde waterpeil zijn. 
Indien geen varend onderhoud (kan) worden uitgevoerd, dient in elk geval te worden voorkomen 
dat waterlopen niet meer bereikbaar zijn voor zowel regulier als periodiek onderhoud (maaien en 
baggeren), doordat deze worden 'ingesloten' door bebouwing. Wij adviseren om een obstakelvrije 
zone langs de waterloop van tenminste 5 meter aan te houden. 

Om water van voldoende waterkwaliteit te kunnen handhaven, is het zelfreinigend vermogen van 
het watersysteem van belang. Wij streven ernaar om waterlopen te realiseren die in goede 
verbinding staan met het overige watersysteem. Om te voorkomen dat er locaties ontstaan waar 
kroos en drijfvuil zich zou kunnen ophopen, dienen doodlopende watergangen te worden 
voorkomen.  

Waterkwaliteit en riolering 

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

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

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

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

 

Op 29 augustus 2018 heeft u telefonisch en per e-mail een contact gehad met mijn collega 

Mariëtte van den Berg met betrekking tot de gemeentelijke ontwikkelingen van het project 

Bladstraat in Tuitjenhorn. Middels onderstaande mail heeft u een afschrift van de digitale 

watertoets en een situatietekening aangeleverd (bij ons geregistreerd onder kenmerk 

18.0264124). 

Het is alleen niet duidelijk of u de watertoets ook daadwerkelijk heeft ingediend. In onze registratie 

is deze niet te vinden namelijk. 

Mocht u de toets nog in concept hebben staan dan kunt u deze uiteraard altijd nog als definitief 

indienen. 

Onderstaand aanvullend advies dient u dan te lezen in combinatie met de uitkomst vanuit de 

digitale watertoets. Gezamenlijk vormt dit het volledige watertoetsadvies van het 

hoogheemraadschap. 

 

Algemeen 

Het plangebied is gelegen in het peilgebied 03752-12 van de Ringpolder, met een streefpeil van 

NAP -2,15 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van secundaire- en primaire waterlopen 

naar het gemaal Geestmerambacht. Daar wordt het water via dit gemaal op de Schermerboezem 

uitgeslagen. 

 

Waterkwantiteit 

Het project omvat de ontwikkeling van een 9 woningen op de locatie hoek Bladstraat/Bogtmanweg 

in Tuitjenhorn inclusief parkeervoorzieningen. 

Op deze locatie was tot 2012 een kleuterschool gevestigd. Deze bebouwing is in die periode 

gesloopt en de locatie is momenteel braakliggend onbebouwd. 

 

U geeft aan dat de planlocatie een afmeting heeft van ongeveer 1900m2 waarvan een groot 

gedeelte zal worden verhard. Ten opzichte van de verharding ten tijde van de school zal dit wel 

minder zijn. 

Naast de bebouwing, bestrating en parkeren, weten we uit ervaring dat tuinen van een dergelijke 

afmeting vaak ook volledig worden verhard. Ook deze volledige perceel oppervlakte zal dus 

meegerekend moeten worden voor de hoeveelheid aan verharding. 

Bij een toename van het verhard oppervlak van meer dan 800 m² dient compenserende 

waterberging te worden gegraven. Door de toename aan verharding zal de neerslag versneld 

worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen kan dit leiden tot 

ongewenste peilstijgingen en zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren. Mocht 

het onverhoopt toch zo zijn dat er sprake is van een toename aan verharding ten opzichte van de 

situatie in 2012, dan zal, bij een toename van 800m2 of meer, een watervergunning aangevraagd 

moeten worden. Tevens zal dan, tot een hoeveelheid van 2000m2, 10% van de toename aan 

verharding, gecompenseerd moeten worden in waterberging. 

Mocht er geen sprake zijn van een toename groter dan 800m2 dan hoeft er geen extra 

waterberging te worden gerealiseerd.  

 

Ruimtelijke adaptatie 

Het is goed om te lezen dat gemeente Schagen een duurzaamheidscomponent wil meegeven aan 

deze ontwikkeling. 



Ter informatie en hopelijk inspiratie, stuur ik u hierbij als bijlage bij deze mail een informatieblad 

toe met praktisch toe te passen maatregelen om een project en omgeving meer ruimtelijk adaptief 

te maken. 

Voor meer vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen. 

 

Zie voor meer uitleg en inspiratie over ruimtelijke adaptatie:  

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, https://hhnk.klimaatatlas.net/, 

https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/viewer/publication/1/2-deltaprogramma- en 

http://www.groenblauwenetwerken.nl/. 

Vergunningen en ontheffingen 

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

het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥800 m² verharding is een 

watervergunning of ontheffing van het hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit 

van de aanvraag en/of werken is het belangrijk om hierover in een vroeg stadium overleg te 

starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt voorkomen dat onnodige 

onderzoeken worden gedaan. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die hiermee is 

gemoeid. 

Meer informatie over vergunningen en ontheffingen en het aanvragen daarvan kunt u vinden op 

www.hhnk.nl . Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om de 

formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Denkt u in het bijzonder aan de goedkeuring van 

eventuele belanghebbenden die gehoord moeten worden voor het verlenen van de 

vergunning/ontheffing. Voor extra vragen betreffende het indienen van een ontheffings- en/of 

vergunningsaanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren 

u om ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te 

nemen. 

 

Tot slot 

Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoek ik u vriendelijk om een geactualiseerde versie 

toe te sturen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft 

kunt u contact met mij opnemen. 
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Document Archeologische Quickscan 

Plangebied Bladstraat, Tuitjenhorn, gemeente Schagen 

Adviesnummer 18138 

Opsteller(s) drs. C.M. Soonius (regio archeoloog) & F. Schinning (archeoloog) 

Datum 06-08-2018 

 

Advies Vrijgeven op voorwaarde van: 

Monitoren uitgraven bouwputten 

 

(kosteloos) 

 

 

Vervolgtraject 

 

Dubbelbestemming Waarde-Archeologie laten vervallen. 

In omgevingsvergunning tezijnertijd opnemen dat graafwerkzaamheden 

gemonitord worden. Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens 

een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de 

werkzaamheden. Graag ontvangen wij de contactgegevens van de veroorzaker, 

zodat contact kan worden onderhouden over de voortgang. 

 

archeologie@hoorn.nl / 06-11648953 

 

Archeologische Quickscan 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Schagen (contactpersoon: Tara Rikkers) is gekeken naar het aspect 

archeologie met betrekking tot de beoogde nieuwbouw op een perceel op de hoek van de Bladstraat 

en de Bogtmanweg in Tuitjenhorn, gemeente Schagen (afb. 1). Het perceel is momenteel in gebruik 

als grasland en heeft een omvang van ca. 1.870 m2. De exacte bodemingrepen zijn nog niet bekend. 

Tot 2012 heeft aan de noordzijde van het plangebied een schoolgebouw gestaan. Bij de sloop zijn de 

funderingen verwijderd. De houten palen zijn blijven zitten. De bovenkant van deze palen zit op ca. 

3 meter beneden het maaiveld.1 Na de sloop is het perceel gevlakt en ingezaaid met gras. 

 

2. Bestemmingsplan en Beleidskaart archeologie 

Het plangebied valt binnen het Bestemmingsplan Tuitjenhorn van de gemeente Schagen (vastgesteld 

25-02-2014).2 Middels dit bestemmingsplan geldt binnen het plangebied een vrijstellingsgrens voor 

archeologisch onderzoek bij ingrepen kleiner dan 500 m2 en niet dieper dan 50 cm onder maaiveld 

(Waarde – Archeologie 2). De vrijstellingsgrens is uit de Beleidsnota Cultuurhistorie overgenomen 

(afb. 2).3 De vrijstellingsgrens wordt overschreden. 

                                                 
1 Mondelinge mededeling Hans Ligthart. 
2 NL.IMRO.0441.BPTHN2010-VA02. 
3 Nyst, Van Rooijen & Van der Veen 2011. 
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Afbeelding 1. Ligging plangebied (witte stippellijn) op luchtfoto (bron: PDOK). 

 

Afbeelding 2. Ligging plangebied (zwarte stippellijn) op Beleidskaart Archeologie van de voormalige gemeente 

Harenkarspel. 
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3. Cultuurhistorische achtergrond 

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op de kaart van Dou (1651-1654) staat geen bebouwing of 

nadere inrichting binnen het plangebied aangegeven. Op de kadastrale minuutkaart uit 1819 (afb. 3) 

staat eveneens geen bebouwing aangegeven. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels is het 

noordelijke perceel in bezit van de Rooms-Katholieke kerk en het zuidelijke perceel in bezit van 

Cornelis Bot. Beide percelen zijn in gebruik als grasland. 

De ruilverkaveling het Geestmerambacht is uitgevoerd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. 

Hierbij zijn sloten gedempt, terpen afgegraven en nieuwe wegen aangelegd. Deze ingrepen hebben 

grote gevolgen gehad voor het bodemarchief (vergelijk afb. 3 en 4). 

 

 
Afbeelding 3.Ligging plangebied op kadastrale minuut uit 1819. 

 
Afbeelding 4. Ligging plangebied (zwarte stippellijn) op topografische kaart uit 1962 en 1971. De gevolgen van 

de ruilverkaveling (dempen sloten, aanleggen Bogtmanweg en Bladstraat) zijn op het linker kaartbeeld te zien. 

De school is op de kaart uit 1971 te zien. 
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Afbeelding 5. Ligging plangebied met ARCHIS-onderzoeksmeldingen in de direct omgeving. 

 

4. Archeologische en geologische bronnen  

In Archis staan verschillende archeologische onderzoeken vermeld (afb. 5).  Direct ten noorden van 

het plangebied heeft Archeopro in 2010 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een 

bureau- en inventariserend veldonderzoek.4 

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge verwachting voor vindplaatsen 

uit de Middeleeuwen. Gezien het ontbreken van bebouwing op historisch kaartmateriaal geldt 

volgens Archeopro hooguit een middelhoge verwachting. Op een eventueel aanwezige veraarde top 

van het veen kunnen ook resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn. Tijdens het 

booronderzoek zijn 15 boringen verricht. Veen is niet aangetroffen. Gezien de sterke mate van 

bodemverstoring en het ontbreken van archeologische indicatoren geven de resultaten van het 

booronderzoek geen aanleiding een archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.  

Ten oosten van de Dorpsstraat zijn drie onderzoeken uitgevoerd, waaronder een in 2009 uitgevoerd 

bureauonderzoek op het perceel Dorpsstraat 18.5 Deze rapportage is onvindbaar. 

In 2010 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Dorpsstraat 38 in Warmenhuizen.6 Dit 

plangebied ligt achter het terpenlint van de Dorpsstraat.  

In 2013 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de bouw van een woonhuis.7  

Op basis van 6 boringen werd geconcludeerd dat de bodem in het plangebied tot 95 cm is verstoord, 

Dit is vrij normaal in een terpenlint. 

Er zijn geen vondstmeldingen bekend uit de directe omgeving van het plangebied. 

                                                 
4 Exaltus & Orbons 2012: Archiszaaknummer 2276768100. 
5 Archiszaaknummer 2227292100. 
6 Stoker  e.a. 2010: Archiszaaknummer 2303837100. 
7 De Boer 2013: Archiszaaknummer 2411064100. 
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Op de bodemkaart van het Geestmerambacht8 (afb. 6) ligt het plangebied voor een deel in een zone 

met zavelige delgronden (Mee2) en voor een deel in een Rekere-Gorszavelgrond op pikklei (MRp2). 

Dit betekent dat ca. de bovenste meter bestaat uit middeleeuwse afzettingen. 

 
Afbeelding 6. Ligging plangebied (witte stippellijn) op bodemkaart van Geestmerambacht. 

 
Afbeelding 7. Ligging plangebied ten opzichte van de verdwenen terpen ten westen van Tuitjenhorn en de 

historische kern van Tuitjenhorn. 

                                                 
8 De Burck 1957. 
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5. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Het plangebied ligt ten westen van de historische kern van Tuitjenhorn. Ten westen van het 

plangebied liggen twee terpen die in de loop van de Late Middeleeuwen verlaten zijn (Terp G op afb. 

7). Op basis van historisch kaartmateriaal geldt een lage archeologische verwachting voor 

huisplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Bewoning op het veen (indien nog aanwezig) 

is mogelijk in de periode IJzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen B (900 voor Chr.). Voor deze 

perioden geldt een middelhoge archeologische verwachting. Tijdens het booronderzoek juist ten 

noorden van het plangebied zijn geen veenresten aangetoond in de ondergrond.  

De ruilverkaveling in de jaren ’50 en ’60 van de 20ste eeuw heeft veel schade berokkend aan het 

bodemarchief. Daarnaast heeft de bouw en de sloop van de school het bodemarchief tot grote diepte 

verstoord. 

Op basis van bovenstaande gegevens kan de middelhoge archeologische verwachting naar beneden 

worden bijgesteld: de kans op intacte resten is zeer klein. 

 

6. Conclusie  

Het plangebied heeft een omvang van ca. 1.870 m2. De huidige vrijstellingsgrens wordt 

overschreden. Vanwege de aanwezige verstoringen kan de middelhoge tot lage archeologische 

verwachting naar beneden worden bijgesteld.  

 

7. Advies 

Aangezien het plangebied door de bouw en sloop van de school al tot grote diepte is verstoord is 

nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet 

noodzakelijk. 

 

Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het 

aspect archeologie. Dit betekent dat de dubbelbestemming voor het plangebied kan komen te 

vervallen. 

 

De voorgenomen ingreep is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Ten behoeve van het doen van 

waarnemingen dient tezijnertijd in de omgevingsvergunning te worden opgenomen dat Archeologie 

West-Friesland toekomstige graafwerkzaamheden wil monitoren.  

Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit zal 

niet tot noemenswaardige vertragingen leiden. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk 

wordt aangetroffen is (conform de Erfgoedwet, § 5.4, artikel 5.10) eigendom van de Provincie 

Noord-Holland en zal door Archeologie West-Friesland worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot 

van Bodemvondsten te Castricum.  

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt 

geïnformeerd over de start van de werkzaamheden (archeologie@hoorn.nl / 06-11648953). Graag 

ontvangen wij de contactgegevens van de veroorzaker, zodat contact kan worden onderhouden over 

de voortgang. 

 

8. Bronnen 

AHN2 (www.ahn.nl) 

 

Archis 3.0 

 

Boer, A. de., 2013. Dorpsstraat 22, Tuitjenhorn, gemeente Schagen: een bureau- en booronderzoek. 

Bureau voor Archeologie Rapport 2013.10. Bureau voor Archeologie, Utrecht. 
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Quick scan ecologie 

terrein hoek Bladstraat – Bogtmanweg 

Tuitjenhorn 

21 februari 2018 
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Quick scan ecologie 

terrein hoek Bladstraat – Bogtmanweg te Tuitjenhorn 

 

Auteur   Philippine Brouwer-Stam, certificaathouder zorgvuldig handelen Wet 

   Natuurbescherming, Niveau 3 RO, werkvoorbereider/bedrijfsleider RO 

Opdrachtgever Tara Rikkers, jr. projectleider Ruimte 

Foto omslag  het onderzoeksgebied 
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Inleiding 
De gemeente Schagen wil op het braakliggende terrein op de hoek van de Bladstraat en de 

Bogtmanweg in Tuitjenhorn de bouw van woningen mogelijk maken. Het voornemen is om 9 

woningen op deze locatie te bouwen: 5 rijwoningen, 2 hoekwoningen en 1 twee-onder-één-

kap woning, zie onderstaande afbeelding (die overigens nog licht kan wijzigen). 

 

 

Afbeelding luchtfoto van de geplande woningbouwlocatie 



5 

 

Door de woningbouw verdwijnt het hierboven afgebeelde grasveld en worden een aantal 

solitaire bomen enkele meters verplaatst. 

In dit kader is een onderzoek naar de aanwezigheid van (beschermde) natuurwaarden 

noodzakelijk. 

Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor een dergelijk onderzoek wordt 

door een deskundige beoordeeld of er kans is op aanwezigheid van beschermde soorten. Bij 

dit veldonderzoek wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en 

landschapselementen. Gezocht wordt naar sporen van beschermde soorten. 

Naast het veldonderzoek worden standaardbronnen gebruikt, in dit geval waarneming.nl. 

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 19 februari 2018 door een deskundige een 

bezoek gebracht aan het terrein en is onderzocht wat de potentieel aanwezige 

natuurwaarden zijn. In de voorliggende notitie worden de resultaten van het oriënterend 

onderzoek besproken. 
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Beschrijving 
De planlocatie ligt op de hoek van de Bladstraat en de Bogtmanweg in Tuitjenhorn. Tot 2013 

heeft op deze locatie een kleuterschool gestaan.  

Na de sloop van de school ligt het terrein braak, de gronden zijn ingezaaid met gras. 

Op het terrein zijn geen watergangen aanwezig. Aan de noordzijde aan de rand van het 

grasveld staat een solitaire boom, aan de zuidzijde staan twee bomen aan de rand van het 

veld. 

Aan de westkant van het terrein bevindt zich een haagstructuur van kleine, dunne bomen 

(zwarte elzen e.d.), struikgewas en klimop, zie onderstaande foto. 

 

Aan de noordzijde ligt een parkeerterrein en aan de oostzijde de met klimop begroeide 

schutting van het woonhuis op de Bladstraat 8a. 



7 

 

De planlocatie maakt geen deel uit van een Natura-200 gebied, een natuurmonument of 

NNN-netwerk, zie onderstaande afbeelding.  

 

De afstand tot het Natura 2000-gebied de Schoorlse Duinen is ruim 5 kilometer is en tot het 

NNN-netwerk ruim 2 kilometer. 

Negatief effect op bovengenoemd gebieden valt uit te sluiten op basis van de afstand van 

dit gebied tot het plangebied.  Aanvullend onderzoek is niet nodig en er behoeft geen 

vergunning als bedoeld in artikel 2.76 van de Wet natuurbescherming te worden 

aangevraagd.   



8 

 

Waarneming 
Op Waarnemning.nl zijn geen waarnemingen bekend van beschermde soorten ter plaatse 

van het plangebied. 

Op 19 februari 2018 heeft in het plangebied een veldonderzoek plaatsgevonden. 

Planten  

Het plangebied is een grasveld omsloten door wegen en bebouwing. 

 

Het veld is kort gemaaid productie gras. In dit veld zijn algemene soorten aangetroffen: mos, 

madeliefjes, weegbree, e.d. Omdat er geen strikt beschermde plantensoorten aangetroffen 

of te verwachten zijn, is voor de flora geen ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming nodig.  

Zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen zoogdieren aangetroffen. Wel sporen van een mol (Talpa 

europaea)(tabel 1 soort), zie onderstaande foto. 
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In het plangebied kunnen de volgende grondgebonden zoogdieren voorkomen, die 

kenmerkend zijn voor verstedelijkt gebied: haas, egel, vos, muis. Deze algemene soorten zijn 

in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ van ontheffingsplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wel geldt de 

algemene zorgplicht. 

Aan de rand van het plangebied en in het gebied daar omheen is ook potentieel foerageer- 

en/of leefgebied aanwezig voor niet vrijgestelde kleine marterachtigen: bunzing, hermelijn 

en wezel. 

De bunzing bijvoorbeeld zou de haagstructuren aan de westzijde van het plangebied als 

‘stepping stone’ kunnen gebruiken om te jagen in het weiland aan de noordwestkant van 

het plangebied. 

Deze haagstructuren blijven onaangetast, zodat het foerageer- en/of leefgebied van 

eventueel aanwezige marterachtigen niet wordt aangetast of verstoord. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet vanaf één kant worden gewerkt, zodat 

eventueel aanwezige zoogdieren kunnen vluchten van het plangebied. 

Het plangebied zelf, het grasveld, is niet geschikt als leefgebied voor kleine marterachtigen 

vanwege het ontbreken van dekking. 

Amfibieën  

Tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat er geen watergangen aanwezig zijn. Er is geen 

geschikte habitat voor amfibieën aanwezig. Nader onderzoek is dus niet nodig. 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek (na de broedperiode) zijn geen vogels gehoord of gezien op de 

planlocatie. In de haagstructuur aan de westzijde van het plangebied staan kleine, dunne 

bomen (zwarte elzen e.d.), struikgewas en klimop, In deze haagstructuur en de bomen zijn 

geen restanten van nesten aangetroffen. De bomen zijn te dun om gebruikt te kunnen 

worden voor nestholtes. De solitaire bomen aan de noord- en zuidzijde van de planlocatie 

bevatten evenmin restanten van nesten of nestholtes. 

Wanneer tijdens de bouwwerkzaamheden broedgevallen in de haagstructuur of de bomen 

ontstaan die kunnen worden verstoord, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt tot 

na het einde van de broedperiode. De broedperiode van de meeste soorten ligt tussen 15 

maart en 15 juli. 

Vleermuizen 

Er zijn geen waarnemingen van vleermuizen in het plangebied bekend.  

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied. Vleermuizen volgen tijdens 

foerageervluchten lijnvormige landschapselementen zoals de haagstructuur aan de 

westzijde van het plangebied. Door de werkzaamheden overdag uit te voeren, kan er geen 

verstoring van foeragerende vleermuizen optreden. 
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Conclusie en advies 

In het plangebied zijn geen beschermde planten of dieren waargenomen. Er zijn slechts 

sporen aangetroffen van een mol, een tabel 1 soort. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de ontwikkeling van het plangebied geen sprake is 

van een effect op beschermde soorten. Evenmin is een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming nodig voor de ontwikkeling van het plangebied. 

 

Gezien de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen wordt aanbevolen om de 

werkzaamheden slechts overdag uit te voeren en geen gebruik te maken van extra 

verlichting. 

Verstorende werkzaamheden dienen bij voorkeur buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) 

plaats te vinden. 

Daarnaast kan de initiatiefnemer via de checklist Groen Bouwen 

(www.checklistgroenbouwen.nl) advies inwinnen over eenvoudig toepasbare maatregelen, 

die goed zijn voor de (stads)natuur en speciaal voor vogels. 
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Dorpsraadnieuws 
 
De dorpsraad heeft op 1 maart jl. over woningbouw in ons dorp een 

drukbezochte avond georganiseerd. Uit de gehouden enquête blijkt dat 

er gas moet worden gegeven met woningbouw. Met dank aan Menno 

Adema publiceren wij de enquête uitslag met een verslag. Voor de 

bouwlocatie in de Bladstraat doen wij een oproep voor belanghebbenden 

om in een projectgroep deel te nemen. 5 April as. gaat de dorpsraad hierover met de gemeente in 

gesprek. Ook een verslag van ons bezoek aan de basisschool groep 7 en 8. Geweldig te hebben gezien 

hoe de leerlingen een week lang bezig zijn geweest met ideeën om van Tuitjenhorn een (nog) mooier 

dorp te maken. Verder heeft de dorpsraad van de gemeente antwoord gekregen op de vragen over 

infrastructurele werken. Het is buitengewoon teleurstellend te lezen dat de gemeente onze vragen op 

de lange termijn schuift. Ook de herinrichting van Kalverdijk en Koorndijk zal niet eerder dan in 2020 

plaats gaan vinden. Dit terwijl diverse politieke partijen in hun flyers voor de gemeenteraadsverkiezingen 

stellen dat deze route al in 2018 moet worden aangepakt. We beraden ons op een passend antwoord. 

Ook in dit dorpsraadnieuws onze eerste ervaring met de nieuwe gebiedscoördinator van de gemeente 

voor Tuitjenhorn. 

WONINGBEHOEFTE TUITJENHORN ENORM! 

- De Dorpsraad van Tuitjenhorn heeft een enquête gehouden onder de inwoners van het dorp 

Tuitjenhorn naar hun woningbehoefte. Deze blijkt enorm te zijn.  De enquête was verspreid onder 

1.500 huishoudens en heeft 163 reacties opgeleverd. De conclusie: veel woningen zijn nodig om 

aan de grote vraag te kunnen voldoen.  

Bijzonder is te zien dat van de respondenten slechts 39% op dit moment op zoek zijn naar een andere 

woning in het dorp. Op de vraag of ze wel willen verhuizen als er woningen zouden worden gebouwd 

die aan hun wensen zouden voldoen blijkt dat meer dan 82% wenst te verhuizen. Dit betekent bij het 

juiste aanbod aan woningen in het dorp veel verhuisbewegingen. Verhuisbewegingen zijn noodzakelijk 

voor de goede doorstroming en vooral om starters een kans te geven op de woningmarkt.  

Uiteraard werd de vraag gesteld naar welk woningtype veel vraag was. De bijzondere uitkomst is dat 

naar elk type woningvraag is. Onder de jongere vooral naar betaalbare starterswoningen en onder de 

oudere doelgroep vooral naar seniorenwoningen met een slaapkamer en badkamer op de begane 

grond. De grote doelgroep tussen de starters en senioren zijn vooral op zoek naar 2/1 kapwoningen en 

vrijstaande woningen en of vrije bouwkavels. 

Als ondersteuning van deze enquête heeft de Dorpsraad van Tuitjenhorn een informatieavond 

gehouden op 1 maart jl. Deze avond was drukbezocht en gaf de politiek de mogelijkheid de 

woningbouwplannen in Tuitjenhorn toe te lichten. Wethouder Jelle Beemsterboer en overige aanwezige 

politieke partijen gaven aan de grote vraag te kennen in het dorp en hier de komende periode veel 

aandacht aan te willen geven. De toekomst van het dorp begint met bieden van betaalbare woningen 

aan de jeugd. 



 



 



 



 

 

 

Welke Tuitjenhorner wil meepraten over woningbouw in de Bladstraat?  

Wie weet nu beter wat het dorp nodig heeft aan woningbouw dan de dorpsbewoners zelf? Daarom wordt 

er binnenkort een projectgroep gevormd. Wil je meedoen? De groep van omwonenden en 

geïnteresseerden gaat, vanuit een eerdere enquête van de Dorpsraad, nadenken over een goede 

invulling van een kleine woningbouwlocatie in de Bladstraat. De projectgroep bespreekt onder andere 

welke woningtypes hier kunnen vormen en hoe de woningbouw wordt ontwikkeld. Het zou kunnen dat 

de groep kiest voor een ontwikkelaar, of dat mensen zelf gaan bouwen vanuit een CPO-groep (Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap). De projectgroep komt ongeveer 1 keer in de 4 tot 6 weken bij elkaar, 

gedurende in ieder geval 1 jaar. De projectgroep gaat bestaan uit 8 a 9 mensen. Misschien bent u straks 

een van hen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door voor 23 maart een mail te sturen aan 



bladstraat@schagen.nl. Vermeld bij uw aanmelding in ieder geval uw leeftijd, adres en motivatie 

(omwonende of geïnteresseerd in een). De dorpsraad en de gemeente maken aan de hand van de 

inzendingen een selectie op basis van deze informatie over uzelf.  

 

 

Groepen 7 -8 basisschool St. Barbara denken mee met de dorpsraad. 

 

Op ons initiatief en in het kader van burgerparticipatie en de zoektocht naar geluksplekken hebben 

leerlingen van de basisschool een week lang nagedacht wat Tuitjenhorn mooi maakt en hoe het nog 

mooier kan worden. De kinderen hebben diverse projecten bedacht waardoor het dorp vooral voor 

jongeren van hun leeftijdsgroep nog aantrekkelijker zou kunnen worden. 

Vrijdag 9 maart jl. hebben zij de plannen gedeeld met de dorpsraad, wethouder Sigge van der Veek, 

ambtenaren gebiedscoördinator Ciska Boersma, Melle de Jong projectleider ruimte en CDA-raadslid 

Peter Huits. 

Door de leerlingen werden diverse plannen gepresenteerd, maar de hoofdlijn die opviel was dat er 

weinig te doen valt voor jongeren tussen de 11 en 18 jaar. 

Daarom waren er gameplekken, speelplekken met groot materiaal als trampolines, sportcourts, een 

moestuin samen met ouderen, kunstgras op het Hollandia T. terrein en een organisatie voor 

jongerenevenementen nodig. De jongeren beargumenteerden dit met, dan gaan we meer spelen, het is 

gezond, het brengt mensen bij elkaar, je hoeft het dorp niet meer uit voor leuke dingen. Hiermee raakten 

ze de juiste snaar! 

De dorpsraad drong er bij de wethouder op aan dat er wat met de plannen van de jongeren moet 

gebeuren, zodat ze niet voor niets hiermee ’n week bezig zijn geweest. Hij beloofde voor de zomer op 

de plannen van de kinderen terug te komen. 

Wij zijn benieuwd en houden ’n vinger aan de pols. 

 

Gebiedscoördinator voor Tuitjenhorn 

 

Zoals u al hebt kunnen lezen in de Schager Courant heeft de gemeente voor een 4 tal dorpen uit de 

gemeente als proef een vaste contactpersoon aangesteld. Voor ons dorp is dat geworden Ciska 

Boersma. Fijn dat zij voor ons en onze inwoners als vaste aanspreekpunt behulpzaam wordt de weg in 

ambtenarenland te vinden. Met haar hebben wij een tour gemaakt om haar het mooie en minder mooie 

van Tuitjenhorn e.o. te laten zien. Ondertussen hebben wij al over diverse onderwerpen prima contact 

met haar. Echter ook zij loopt af en toe tegen de formele strakke werkwijze van ambtenaren op. Wij 

wensen haar veel succes in haar nieuwe functie en hopen dat zij aan de ergernissen die onder bewoners 

leven over het openbaar gebied iets kan gaan doen. 

 

 
Namens bestuur Dorpsraad Tuitjenhorn e.o. 

Sjaak Kruijer, voorzitter. Tel. 391383 of sjaakkruijer@hotmail.com 

John Boom jboomy@ziggo.nl Anja Praat en Peter Buur (bestuursleden) 
Peter Rietkerk, penningmeester, Menno Adema en Louis Slijkerman resp. voortrekker woningbouw en 
infrastructuur 





Contactgegevens
Bezoekadres:
Laan 19
1741 EA Schagen

Postadres:
Postbus 8
1740 AA Schagen

Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455
E-mail: postbus8@schagen.nl
Internet: www.schagen.nl
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