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Hoofdstuk 1  Inleiding 
1.1  Aanleiding 

Aan de Grote Sloot 310 bij Schagerbrug ligt een perceel van de firma Hopman-Timmer (hierna: de 
initiatiefnemers). De initiatiefnemers hebben het hier gelegen veehouderijbedrijf in het kader van het 
provinciale Ruimte voor Ruimtebeleid (RvR) verplaatst. Hierdoor kan de noodzakelijke schaalvergro-
ting van het bedrijf plaatsvinden. De locatie Grote Sloot 310 wordt voor een deel omgevormd tot 
woondoeleinden. De bestemming "Agrarisch" blijft van toepassing op het gebied achter het nieuwe 
woonperceel. 

 

Om een groot deel van de verplaatsing te kunnen financieren wordt op basis van het RvR-beleid  een 
aantal (compensatie) woonkavels gerealiseerd. Dit vindt grotendeels plaats aansluitend aan bestaand 
bebouwd gebied, ten zuidoosten van Schagerbrug, aan de  P. Ottstraat. De omvorming van een deel 
van het perceel Grote Sloot 310 naar een woonbestemming hoort ook bij de compensatie. In de on-
derstaande afbeelding staan de locaties aan de Grote Sloot 310 (1) en de (verlengde) P. Ottstraat (3) 
aangegeven. Beide locaties maken deel uit van het plangebied van dit bestemmingsplan.  

 

De hervestiging van het veehouderijbedrijf vindt plaats op een bestaande (aangekochte) agrarische 
bedrijfslocatie circa 500 meter ten zuiden van Grote Sloot 310 (2). Voor de verplaatsing is een wijzi-
gingsprocedure gevoerd voor vergroting van het perceel. Het wijzigingsplan is inmiddels onherroepe-
lijk. Deze locatie maakt dan ook geen deel uit van dit bestemmingsplan. De agrarische activiteiten zijn 
al naar dit perceel verplaatst.   

 

 

 
Het locatie van het plangebied (locaties 1 en 3) 

 

Dit bestemmingsplan richt zich op het geven van een nieuwe juridisch-planologische regeling voor het 
plangebied. Het regelt de omvorming van het agrarische bedrijf naar een woonfunctie en de realisatie 
van nieuwe compensatiewoningen aan de (verlengde) P. Ottstraat.  
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1.2  Geldende bestemmingsplan 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" (vastgesteld: 22 april 2014).  

 

De locatie Grote Sloot 310 heeft in het genoemde bestemmingsplan de bestemmingen "Agrarisch", 
"Waarde - Archeologie 3" (westzijde), "Waarde - Archeologie 4" (oostzijde) en "Waterstaat - Waterke-
ring". Daarnaast heeft het plangebied de aanduidingen 'bouwvlak' (op de bebouwing), 'specifieke 
vorm van agrarisch - veehouderij' (op het agrarisch bouwperceel), 'overige zone - weidevogelleefge-
bied' (op de agrarische gronden buiten de bebouwing) en 'waterberging' (op de zuidelijke rand van het 
bouwperceel). In de volgende afbeelding staat een fragment van het geldende bestemmingsplan voor 
deze locatie van het plangebied (rode lijn).  

 

  
fragment bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe", locatie Grote Sloot 310 

 

De locatie P. Ottstraat heeft de bestemmingen "Agrarisch met waarden" en "Waarde - Archeologie 4". 
Het plangebied is daarnaast aangeduid met 'overige zone - weidevogelleefgebied'. In onderstaande 
afbeelding staat een fragment van het geldende bestemmingsplan en de plannen in de omgeving.  De 
rode lijn geeft de begrenzing van deze locatie van het plangebied aan. 
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fragment bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe", locatie P. Ottstraat 

 

De ontwikkeling van de compensatiewoningen is binnen de geldende bestemmingen van het plange-
bied niet mogelijk omdat reguliere woningen niet toegestaan zijn. De locatie Grote Sloot 310 heeft 
een (groot) agrarisch bouwvlak, waarbinnen bebouwing voor de veehouderij toegestaan is. De locatie 
P. Ottstraat heeft geen bouwvlak, waardoor bebouwing niet mogelijk is. De geldende regeling geeft 
voor de locatie P. Ottstraat geen wijzigings- of afwijkingsmogelijkheden voor de woonbestemming. De 
bestemming Agrarisch (Grote Sloot 310) kan gewijzigd worden naar "Wonen", nadat aan de voor-
waarden wordt voldaan. Het perceel wordt in dit bestemmingsplan meegenomen, omdat de omvor-
ming deel uitmaakt van de toepassing van de ruimte voor ruimteregeling en de sloop van de storende 
bebouwing verzekerd moet zijn.  

 

De dubbelbestemmingen "Waterstaat - Waterkering", "Waarde - Archeologie 3" en "Waarde - Archeo-
logie 4" hebben gevolgen voor de ontwikkelings- en bouwmogelijkheden op de gronden. Binnen de 
bestemming "Waterstaat - Waterkering" is bebouwing in principe niet mogelijk en gewenst. Deze 
ruimte moet beschikbaar blijven voor de eventuele verbetering van de dijk langs de Grote Sloot. Bij 
"Waarde - Archeologie 3" is aangegeven dat een omgevingsvergunning voor bouwwerken met een 
oppervlakte van 100 m2 of meer niet zonder meer is toegestaan. Bij "Waarde - Archeologie 4" is dit 
een oppervlakte van 500 m2 of meer. Door middel van een onderzoek moet aangetoond worden dat 
de werkzaamheden niet leiden tot schade aan mogelijk aanwezige archeologische waarden. Ditzelfde 
geldt voor grondroerende werkzaamheden die dieper gaan dan 0,50 meter onder het maaiveld. In 
paragraaf 4.8 van deze toelichting wordt hier verder aandacht aan besteed.  
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De gebiedsaanduiding 'weidevogelleefgebied' heeft tot gevolg dat een te verlenen omgevingsvergun-
ning voor werken of werkzaamheden alleen onder voorwaarden kan worden verleend. Een peilverla-
ging die ontstaat door werken of werkzaamheden is ongewenst. Een mogelijke peilverlaging is alleen 
toelaatbaar, wanneer het graslandkarakter behouden blijft. Hierdoor wordt de functie van de gronden 
als broed- en fourageergebied voor weidevogels niet onevenredig aangetast. De activiteiten, buiten 
de huidige agrarische activiteiten, zijn alleen  toelaatbaar wanneer zij het 'weidevogelleefgebied' niet 
verstoren. Hier wordt onder meer in de paragrafen 4.7 en 4.6 nader ingegaan.  

 

Tot slot wordt ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' de opslag van (oppervlakte)water mogelijk 
gemaakt. In paragraaf 4.6 wordt nader ingegaan op de waterhuishouding en daarbij horende water-
berging. Voor de realisatie van de waterberging aan de zuidzijde van de locatie P. Ottstraat is een 
omgevingsvergunning verleend. Daarmee heeft ook die waterberging een juridisch kader.  

 

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit bestem-
mingsplan geeft daarom een regeling die de compensatiewoningen van dit ruimte voor ruimteproject 
mogelijk maakt.  

1.3  Leeswijzer 

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven op de bestaande en de gewenste situa-
tie. De gewenste situatie is immers het belangrijkste uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. De ont-
wikkeling wordt getoetst aan het geldende beleid in hoofdstuk 3. Daarbij wordt ook gekeken naar de 
mogelijke uitgangspunten vanuit het beleid voor dit plan. In hoofdstuk 4 vindt toetsing plaats aan de 
omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op het juridische deel van het bestemmings-
plan; de regels en ruimtelijke verbeelding. Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de economische en maat-
schappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 2  Bestaande en toekomstige situatie 
In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de bestaande en de toekomstige situatie. De bestaande 
situatie is de basis waarin de gewenste situatie een goede plaats moet krijgen. De toekomstige situa-
tie is het belangrijkste vertrekpunt voor dit bestemmingsplan en de daarin opgenomen regeling.  

2.1  De omgeving en het landschap 

De omgeving van het plangebied bestaat uit dorpse functies en voorzieningen en het open land-
schap. Dit open landschap bestaat hoofdzakelijk uit graslanden die als weiland worden gebruikt. Re-
centelijk zijn in het gebied ten zuiden van de locatie P. Ottstraat werkzaamheden verricht voor de 
verbetering van de het watersysteem. Het doel hiervan is onder meer de realisatie van meer waterop-
vang, vanwege heftiger en langdurigere neerslagperioden in de herfst- en wintermaanden. Hiervoor 
zijn - vooral in het gebied ten zuiden van het plangebied - nieuwe waterlopen en -partijen aangelegd. 
Dit geldt ook voor de nieuwe watergang die de zuidelijke grens van de locatie P. Ottstraat vormt.  

De bedrijfsverplaatsing van de initiatiefnemer heeft een relatie met deze herinrichting. De grondpositie 
van het bedrijf was versnipperd en lagen onder meer in het gebied wat nu heringericht is. De grond-
positie van de initiatiefnemers is inmiddels aangepast waarmee het eigendom meer zuidelijk ligt, rond 
het nieuwe bedrijfsperceel (zie ook 1.1). De gronden tussen het plangebied en het nieuwe eigendom 
kon daarmee heringericht worden, waardoor één aaneengesloten gebied voor de nieuwe waterber-
ging (inclusief een ijsbaan) ontstaan is.  

 

Het dorp Schagerbrug is ontstaan als kruisdorp langs het water Groote Sloot, op het kruispunt van de 
weg Grote Sloot met de Schagerweg. De eerste uitbreidingen vonden onder meer plaats langs de 
Grote Sloot, waar de locatie aan de Grote Sloot 310 deel van uitmaakt. De bebouwing aan weerszij-
den van dit perceel is gebouwd in verschillende perioden en is dan ook divers in architectuur. Hoofd-
zakelijk is sprake van individuele bebouwing die bestaat uit één bouwlaag met een kap. De kaprich-
ting is niet vastgelegd.  

 

Na de tweede wereldoorlog heeft het dorp zich met verschillende buurtjes, in zuidelijke en oostelijke 
richting, aan weerszijden van de Schagerweg uitgebreid. De wijk westelijk van de locatie P. Ottstraat 
hoort hierbij, deze is in de jaren '90 gebouwd. Deze wijk bestaat langs de randen grotendeels uit gro-
tere vrijstaande woningen. De rand van het dorp is omlijst met groen (bomen, struiken) en water. Ten 
noorden van de locatie P. Ottstraat ligt het sportcomplex Molentocht. Op dit sportcomplex zijn onder 
meer voetbal- en tennisvelden en een sporthal aanwezig. Deze locatie wordt van het sportcomplex 
gescheiden door een groensingel (bomen, struiken) en een watergang.  

2.2  Het plangebied 

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de locatie aan de Grote Sloot 310 en de compensa-
tielocatie P. Ottstraat. In deze paragraaf staat beschreven wat de hoofdstructuur en de bebouwings-
structuur zijn van beide locaties en hoe dit in het bestemmingsplan geregeld wordt.  

2.2.1  Locatie Grote Sloot 310 

 

Hoofdstructuur 

De bedrijfsbebouwing op het perceel zal grotendeels worden gesloopt (in totaal ongeveer 6.050 m2), 
met uitzondering van de (voormalige) bedrijfswoning en één schuur direct achter de bedrijfswoning. 
De te handhaven bebouwing krijgt in dit bestemmingsplan de bestemming "Wonen". Deze bestem-
ming is voor beide locaties in het plangebied gelijk. De bestemming is van toepassing op een groot 
deel van het voormalige agrarische bouwperceel, zodat deze gronden gebruikt kunnen worden als erf 
bij de woning. Door de locatie van de woning vast te leggen met een bouwvlak, blijft de bestaande 
hoofdstructuur van de lintbebouwing langs de Grote Sloot behouden.  
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De voortuin bij de woning moet vrij blijven van bebouwing en heeft daarom de bestemming "Tuin". De 
regeling van deze bestemming is eveneens voor beide locaties in het plangebied gelijk.  

 

Aan de achterzijde van het woonperceel wordt de gronden in gebruik gesteld als agrarisch grond 
(grasland). Dit betreft ook een deel ter plaatse van de te slopen bebouwing. De geldende bestemming 
"Agrarisch" blijft van toepassing op het gebied achter het nieuwe woonperceel. De daarbij van toe-
passing zijnde dubbelbestemmingen en aanduidingen blijven hierop ook van toepassing.  

 

Bebouwing 

De te behouden bebouwing in het plangebied betreft de voormalige bedrijfswoning en de direct nabij 
gelegen schuur. De bedrijfswoning bestaat uit één bouwlaag met een kap. De plaatsing en afmeting 
van de bebouwing veranderd in de toekomstige situatie niet en vormt de basis voor de juridische re-
geling ervoor. De woning wordt opgenomen in het bouwvlak. 

 

De te behouden schuur staat ten noordoosten van de woning. De goot- en bouwhoogte van deze 
schuur zijn relatief laag. Binnen de bestemming "Wonen" is de schuur een (vrijstaand) bijgebouw en 
mag deze buiten het bouwvlak staan. Voor de afmetingen van deze bebouwing is een passende re-
geling opgenomen. In onderstaande foto staat een beeld van de bedrijfswoning (rechts), de te behou-
den schuur (links) en de te slopen bedrijfsbebouwing (midden). 

 

 
Foto van de deels te slopen en deels te behouden bebouwing 
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2.2.2  Locatie P. Ottstraat 

 

Hoofdstructuur 

De locatie P. Ottstraat heeft een langgerekte vorm, waarmee beperktere mogelijkheden voor de in-
richting van het gebied ontstaan. Op deze locatie is gekozen om de bestaande verkavelingsrichting te 
versterken. Dit vindt plaats door de ontsluiting, water en bebouwingsstructuur parallel aan de verkave-
lingsrichting te laten lopen. De ruimtelijke kwaliteitswinst staat beschreven in bijlage 1. 

 

Het is wenselijk voldoende ruimte tussen de sportvelden en de woningen in het plangebied te hou-
den. Dit voorkomt mogelijke overlast van licht en geluid vanaf de sportvelden op de woningen. De 
nieuwe woonstraat wordt hiervoor aan de noordzijde van de woonpercelen gerealiseerd. De wonin-
gen staan tussen de woonstraat en de bestaande sloot in, zoals dit ook in het westelijk van het plan-
gebied liggende woongebied het geval is. De ligging van de woonstraat wordt vastgelegd in de be-
stemming "Verkeer - Verblijf". Ditzelfde geldt voor de ontsluitingswegen naar het zuidelijk liggende 
landelijke gebied.  

 

De woningen hebben aan de zijde van het landschap een groen karakter, ingevuld met opgaand 
groen. De bestaande dorpsrand wordt zo verlengd en aangevuld. Daarmee blijft bovendien het groe-
ne beeld van de huidige rand bij de sportvelden behouden. Deze strook krijgt de bestemming 
"Groen", zodat de groene rand gegarandeerd wordt.   

 

Het water tussen het sportcomplex en de nieuwe woningen en aan de zuidzijde van de nieuwe wo-
ningen wordt aangepast. Door de verbreding van de watergang, blijft de hoofdrichting gehandhaafd, 
maar is de watercompensatie voor de nieuwbouw geregeld. Het is nog niet bekend aan welke zijde 
de watergang aangepast/verbreed wordt. Deze waterloop wordt daarom opgenomen in de bestem-
ming "Groen", waarin water bij recht mogelijk is. Deze bestemming is ook al aanwezig ter plaatse van 
de groenstrook bij het sportcomplex. Hierdoor is verbreding van de watergang aan de noordzijde ook 
nog mogelijk.  

 

Belangrijk in de hoofdstructuur van dit plan is dat op twee plaatsen doorzichten vanaf de nieuwe 
straat naar het zuidelijke liggende open landschap aanwezig zijn. Dit wordt nagestreefd door in dit 
bestemmingsplan de ligging van de bebouwing te regelen via separate bouwvlakken. Bovendien 
wordt tussen de bouwvlakken een bestemming "Tuin" opgenomen, met daaraan gekoppeld een rege-
ling, waardoor niet-vergunningvrije bouwwerken in deze delen van het erf niet gebouwd kunnen wor-
den.  

 

Door de doorzichten ontstaan drie bebouwingsclusters. De bouwvlakken hebben een standaard af-
meting en zijn op de ruimtelijke verbeelding geclusterd volgens de gewenste hoofdstructuur. In de 
volgende figuur staat een impressie van de hoofdstructuur en de verkaveling met daarbij de gewenste 
zichtlijnen en bebouwingsclusters.  
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Impressie hoofdstructuur en verkaveling met zichtlijnen en bebouwingsclusters 

 

Bebouwing 

In het beeldkwaliteitplan (bijlage 1) staat een nadere uitleg van het gewenste ruimtelijke en architec-
tonische beeld. De aspecten van de bebouwing die een rechtstreekse doorwerking hebben in dit be-
stemmingsplan worden hierna besproken.  

 

In het plangebied wordt een open bebouwingsstructuur gerealiseerd. Het gaat om kavels voor vrij-
staande woningen, zoals deze ook in het aangrenzende woongebied aanwezig zijn. De plaatsing van 
de woningen op de kavels is relatief vrij. Dit betekent dat de globale ligging van de hoofdgebouwen 
wordt vastgelegd door middel van een ruim bouwvlak. De richting van de hoofdgebouwen en de exac-
te plaatsing binnen het bouwvlak worden vrij gelaten.  

 

De woningen bestaan uit maximaal anderhalve bouwlaag met een kap. In het beeldkwaliteitplan is de 
gewenste kapvorm aangegeven. Voor dit bestemmingsplan is belangrijk dat deze kapvormen moge-
lijk worden gemaakt. Dit vertaald zich in de regeling van dit plan door het opnemen van een maximum 
goot- en bouwhoogte en een minimale dakhelling.  
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 
In dit hoofdstuk komen enkele beleidsstukken aan bod die een directe doorwerking kunnen hebben 
op dit bestemmingsplan. Daarbij wordt alleen ingegaan op rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, 
bijvoorbeeld op het vlak van bouwmogelijkheden bij de woningen en mogelijkheden voor functies en 
functiemenging. 

3.1  Rijksbeleid 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 22 november 2011 onder aanvaarding van 
een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en is begin 2012 in werking getreden. Met de 
Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de bestuurlijke drukte 
te beperken brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het 
meer over aan gemeenten en provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. Het Rijk 
kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belan-
gen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decen-
trale overheden beleidsvrijheid.  

 

Het bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen. Het plangebied ligt niet in een aangeduid gebied en 
de ontwikkeling is kleinschalig van aard. Het rijksbeleid doet over dergelijke ontwikkelingen geen uit-
spraken.  

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Provinciale ruimtelijke verordening 

In de Provinciale ruimtelijke verordening (PRV, vastgesteld door Provinciale Staten op 3 februari 
2014) zijn de beleidsuitgangspunten uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040 juridisch vastgelegd. In 
de PRV is onder andere een regeling opgenomen voor woningbouw in het landelijk gebied. Dit is in 
principe niet toegestaan. Wel zijn nieuwe woningen toegestaan wanneer sprake is van functiewijzi-
ging of bij toepassing van een ruimte voor ruimte regeling. In dit bestemmingsplan is dit laatste het 
geval.  

 

Ruimte voor ruimte regeling 

Aan het toepassen van een ruimte voor ruimte regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden (arti-
kel 16 PRV). Ten eerste moet er een afname van netto bebouwd oppervlak plaatsvinden. Ten tweede 
moet zeker gesteld worden dat de sloop daadwerkelijk plaatsvindt. Tot slot mogen niet meer compen-
satiewoningen mogelijk worden gemaakt dan strikt noodzakelijk is om de sanering van gebouwen 
mogelijk te maken. In hoofdstuk 2 Bestaande en toekomstige situatie en bijlage 1 Beeldkwaliteitplan 
van deze toelichting staat aangegeven hoe voldaan wordt aan deze voorwaarden. 

 

Ruimtelijke kwaliteitseis 

In Artikel 15 van de PRV wordt de ruimtelijke kwaliteitseis voor van verstedelijking in het landelijk 
gebied nader omschreven:  
1. Een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verste-

delijking als bedoeld in de artikelen 12, 13, 13a en 14 in het landelijk gebied, voldoet aan de uit-
gangspunten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) 
ten aanzien van: 
a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als be-

doeld in artikel 8; 
b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 
c. de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis; 
d. de historische structuurlijnen; 
e. cultuurhistorische objecten. 

2. De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de in het eer-
ste lid bedoelde functies rekening is gehouden met:  
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a. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; 
b. de ordeningsprincipes van het landschap; 
c. de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse; 
d. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid); 
e. de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de 

maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie 
tot de nieuwe functies. 

 

Om te voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitseis is voor de locatie P. Ottstraat een beeldkwaliteitplan 
opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de ordeningsprincipes van het land-
schap, de bebouwingskarakteristieken en de inpassing van het plangebied in de wijdere omgeving. 
Dit resulteert in de benoeming van specifieke beeldcriteria voor deze locatie voor ligging, massa, de-
taillering, materiaal en kleur. Op de locatie Grote Sloot 310 wijzigt de ruimtelijke situatie van de te 
behouden bebouwing niet en is een nieuw beeldkwaliteitkader niet nodig. Toetsing aan de welstands-
nota is bij nieuwbouw op deze locatie voldoende.  

 

Uitvoeringsregel Ruimte voor Ruimte 

Een verdere concretisering van deze regels vindt plaats in de Uitvoeringsregel Ruimte voor Ruimte 
van de provincie. De voorwaarden daaruit zijn: 
 niet meer woningen worden terug gebouwd dan noodzakelijk is om de sloop van de storende 

bebouwing/functies te kunnen realiseren; 
 het leidt tot een aantoonbare en duurzame vermindering van bebouwing in vergelijking met de te 

slopen bebouwing. Het gaat daarbij om een vermindering van zowel oppervlakte (in m2), als vo-
lume (in m3) (Bij bedrijfsverplaatsingen is dit punt niet aan de orde);  

 de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd door naast de sanering van storende gebouwen en func-
ties, de woningbouw ruimtelijk in te passen in de omgeving. 

 Voor de nieuw te bouwen woning(en) geldt dat deze niet de bedrijfsvoering en de ontwikkelings-
mogelijkheden van omringende agrarische bedrijven beperkt. 

 

Voorafgaand aan de aanwijzing van de compensatielocatie heeft het Expertteam Ruimte voor Ruimte 
van de provincie Noord-Holland een positief advies uitgebracht over zowel de exploitatieopzet (9 wo-
ningen in getal) als het Beeldkwaliteitsplan. De conclusie is dan, dat afstemming met de provincie 
heeft plaatsgehad en het plan past binnen de regels van het Ruimte voor Ruimtebeleid. 

 

Weidevogelleefgebied 

Het plangebied en het omliggende landelijke gebied zijn aangewezen als weidevogelleefgebied. Hier 
kan wel woningbouw plaatsvinden in het kader van de ruimte voor ruimte regeling en/of als er sprake 
is van een ingreep waarbij netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied plaatsvindt. Dit is het 
geval, hier wordt in hoofdstuk 4 in de paragraaf 4.7 nader op ingegaan. Verder is het voorbesproken 
met het Expertteam en deze heeft de gewenste situatie in relatie tot het weidevogelgebied geaccor-
deerd. Voor het weidevogelleefgebied wordt waar nodig en mogelijk de bestaande regeling van het 
bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" overgenomen.  

 

Waterkering 

Langs de Grote Sloot loopt een regionale waterkering, met daar omheen aan weerszijden een be-
schermingszone. De provinciale verordening bepaalt dat hiervoor en regeling ter bescherming van de 
waterkering moet worden opgenomen. De bestaande regeling van het bestemmingsplan "Buitenge-
bied Zijpe" wordt hiervoor overgenomen.  
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3.2.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

De provincie Noord-Holland heeft voor “overige vormen van verstedelijking” een ladder voor duurza-
me verstedelijking opgenomen in artikel 14 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Op basis van 
de definitie van de provincie Noord-Holland, moet een woningbouwontwikkeling worden gezien als 
stedelijke functie. Verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking is in het landelijk gebied 
niet zomaar toegestaan. De provincie geeft daarvoor een afwijking wanneer: 
1. De noodzaak van verstedelijking is aangetoond; 
2. Is aangetoond dat de beoogde verstedelijking niet door herstructureren, intensiveren, combineren 

of transformeren binnen Bestaand Bebouwd Gebied kan worden gerealiseerd en; 
3. Voldoende rekening wordt gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwalitei-

ten van het landschap (artikel 15 van de verordening). 
De economische en planologische haalbaarheid van de ontwikkelingen in het plangebied is onder-
zocht aan de hand van de ladder voor duurzame verstedelijking. Hoofdstuk 2 en het beeldkwaliteit-
plan geven hierin inzicht. De ontwikkeling past daarnaast in het provinciaal en gemeentelijk ruimte 
voor ruimtebeleid (zie ook 3.2.1).  

3.3  Gemeentelijk beleid 

De nieuwe woningen worden gerealiseerd in het kader van de ruimte voor ruimteregeling. Dit is een 
provinciale regeling. Op gemeentelijk niveau zijn geen aanvullende beleidsregels van toepassing, die 
zijn toegepast in de aanvraagprocedure sinds 2007.  

3.3.1  Woonvisie Schagen 2014 – 2040 (vastgesteld op 16 oktober 2014). 

In de Woonvisie staat beschreven hoe Schagen omgaat met de veranderingen op de woningmarkt. 
Huizenprijzen dalen, er staan veel woningen te koop, financiering is lastiger en de doorstroming ver-
loopt moeizaam. In Schagen zijn daarbij bepaalde trends te zien: de groei van het aantal inwoners en 
huishoudens daalt, op termijn slaat dat om in krimp (volgens provinciale prognose: na 2030). Vergrij-
zing betekent meer ouderen, maar ook meer mensen met een beperking en toename van dementie. 
Kleine huishoudens nemen toe, huishoudens met kinderen nemen af. In stad Schagen neemt het 
aantal inwoners wel toe, vooral senioren willen graag dichtbij de voorzieningen wonen. 

 

Centraal staat vraaggestuurd bouwen in de kernen van de gemeente. De Woonvisie beschrijft de rol 
van Schagen in de regio en de provincie en hoe onderling wordt samengewerkt om te komen tot een 
blijvend gezond woningbestand in stad, dorp en landelijk gebied. Samen met maatschappelijke part-
ners en de inwoners wil Schagen de antwoorden vinden en een impuls geven aan de vitaliteit en 
kracht van de gemeenschappen in de kernen. 

 

De visie is gericht op vier thema's die gezamenlijk bijdragen aan blijvend prettig en aantrekkelijk wo-
nen in onze gemeente. Die thema's zijn: de eigen kracht van inwoners; de kwaliteit van de kernen; de 
kwaliteit van de woningvoorraad behouden en versterken; het woningbouwprogramma verminderen 
(aansluitend op de marktvraag). In de woonvisie staan de criteria om kwalitatieve keuzes te maken op 
een rij. De visie laat ook zien dat de rol van de gemeente verandert. Waar Schagen tot op heden 
veelal optrad als regievoerder (een sturende rol), is nu een steeds meer faciliterende, ondersteunen-
de rol voor de gemeente weggelegd. Echter, voor een gezonde woningmarkt zijn pijnlijke beslissingen 
nodig als het gaat om faseren, doseren, schrappen en afwaarderen van locaties. Een slimme markt-
monitoring is nodig om (zeker) jaarlijks de ontwikkeling van de werkelijke marktvraag te volgen. Nu de 
huidige woningmarkt op slot zit, is het immers van belang om kansen te benutten en hier meer bewe-
ging in te krijgen. 

 

De beoogde 9 compensatiewoningen maken deel uit van het RAP (regionaal actieprogramma) voor 
de woningbouw en maken als compensatiewoningen onderdeel uit van het gemeentelijk programma. 
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3.3.2  Hoofdrapport Streefbeelden voor een veelkleurig landschap 

In het hoofdrapport Streefbeelden voor een Veelkleurig Landschap (2009) wordt aangegeven hoe de 
landschappelijke kwaliteit van Zijpe versterkt kan worden. In het streefbeeld voor het landschap voor 
de omgeving van Schagerbrug wordt onder meer ingegaan op de realisatie van nieuwe waterberging 
in het gebied ten zuiden van de locatie P. Ottstraat. Deze beoogde nieuwe waterberging in het gebied 
ten zuiden van de locatie P. Ottstraat is al een feit.  

3.3.3  Intentieverklaring "Duurzaam Bouwen" 

Namens de deelnemende gemeenten heeft de regio Kop van Noord-Holland op 28 november 1996 
de "Intentieverklaring "Duurzaam Bouwen" ondertekend. Hierin merken de gemeenten op te streven 
naar duurzaam bouwen. Wat betreft afval, bodem en water, energie en verkeer zijn doelstellingen 
geformuleerd. Met de intentieverklaring wordt aangesloten op het "Nationaal Pakket Woningbouw 
Duurzaam Bouwen". Alle vaste maatregelen uit het nationaal pakket worden in Zijpe standaard toe-
gepast. Ook wordt per situatie een optimale samenstelling van aanvullende maatregelen bepaald om 
het beste aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Verder wordt aangesloten bij het "Energieplan 
Zijpe". 

 

Op basis van de subsidieregeling "Bestuursakkoord nieuwe stijl" (BANS) is door de gemeente Zijpe 
een "Energieplan" vastgesteld. Hierin is het energiebeleid van de gemeente tot 2008 opgenomen. 
Momenteel wordt door de gemeente een klimaatvisie voor de gemeente opgesteld. Vooruitlopend 
hierop wordt het instrument Gemeentelijke Praktijkrichtlijn toegepast om de duurzaamheidsdoelstel-
lingen te realiseren. Ook worden de wettelijke en landelijke normen toegepast. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 
Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot stand moet ko-
men, moet ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Het 
uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In dit hoofd-
stuk zijn de randvoorwaarden, die voortvloeien uit de omgevingsaspecten, beschreven. 

4.1  Bedrijven en milieuhinder 

Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving spelen een belangrijke rol bij het ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Beide beleidsterreinen richten zich op de bescherming van de kwaliteit van de 
(leef)omgeving. In ruimtelijke plannen wordt de situering van milieubelastende activiteiten (zoals be-
drijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) ten opzichte van elkaar (milieuzonering) gere-
geld. In de toelichting bij een ruimtelijk plan moet aangegeven worden hoe aan dat beleid gestalte 
wordt gegeven.  

 

Op beide locaties in het plangebied wijzigt de situatie. Het agrarische bedrijf aan de Grote Sloot wordt 
omgezet naar een woning, waardoor de milieusituatie ter plaatse verbetert voor de omgeving waarin 
hoofdzakelijk woningen aanwezig zijn.  

 

Op de locatie P. Ottstraat worden milieugevoelige functies (woningen) toegevoegd. De toevoeging 
van woningen kan een effect hebben op de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Door de ligging 
van het woonbuurtje nabij het sportcomplex is geen sprake van een rustige woonwijk, maar van een 
gemengd gebied. De woningen hebben een minimaal effect naar de omgeving. De woningen liggen 
op ongeveer 40 meter van de dichtstbijzijnde instelling (sportcomplex, categorie 3.1, grootste afstand 
50 meter). Door de ligging in gemengd gebied kan een reductie toegepast worden, waardoor de 
grootste afstand 30 meter wordt. De woningen hinderen de omliggende functies niet. Andersom geeft 
het sportcomplex ook geen onevenredige hinder voor de nieuwe bewoners van het plangebied. Dit 
door bijvoorbeeld een juiste afstelling van de lichtmasten, waardoor de bewoners van de nieuwbouw 
geen lichthinder ervaren. Met de keuze voor de ligging van de woonstraat en de bouwvlakken, is re-
kening gehouden met de ligging van het sportcomplex. Hierdoor blijft de milieuhinder van het sport-
complex op de (nieuwe) woningen minimaal.  

4.2  Geluid 

In het kader van geluid is de Wet geluidhinder van toepassing. Doel van deze wet is het terugdringen 
van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de toe-
komst. Voor dit bestemmingsplan is alleen wegverkeerslawaai mogelijk van toepassing, omdat in de 
omgeving geen geluidgezoneerde bedrijven(terreinen), spoorwegen, waterwegen en vliegvelden 
aanwezig zijn. 

 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft waar aandacht aan geluid-
hinder moet worden besteed. Daarbij onderscheidt de Wet geluidhinder geluidsgevoelige gebouwen 
enerzijds en niet-geluidsgevoelige functies anderzijds. Het uitgangspunt is dat op de gevels van ge-
luidsgevoelige functies voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien hier niet aan 
wordt voldaan, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Deze hogere waarde is te verlenen 
tot 63 dB in de bebouwde kom. Wegen waarvoor de zoneplicht niet geldt, zijn woonerven en wegen 
waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

 

De bebouwde kom van Schagerbrug is grotendeels aangewezen als 30 km/uur-zone, de Grote Sloot 
valt hier onder. De locatie P. Ottstraat wordt door de verlenging van de P. Ottstraat verbonden met 
het dorp. Dit is een weg waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Dit is ook op de nieuwe 
weg van toepassing. De wegen hebben geen wettelijke geluidzone. Het is daarom niet noodzakelijk 
de geluidbelasting van deze weg te toetsen aan de Wet geluidhinder. 
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4.3  Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij 
zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn-
stof (PM10) van belang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreini-
ging, zijn op grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) daarbij 
vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de Regeling Niet in betekenende mate 
(luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing: 
 woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 
 kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 
 projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof 

bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 
 

Het bestemmingsplan maakt slechts enkele nieuwe woningen mogelijk. Een dergelijk project draagt 
niet in betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het plan geeft geen belem-
meringen voor de luchtkwaliteit en heeft voor dit bestemmingsplan geen gevolgen.  

4.4  Externe veiligheid 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het van belang te kijken naar gevaarleverende functies in of 
in de nabijheid van het plangebied. Op grond van de AMvB Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi) wordt daarom gekeken naar zogenaamde risicovolle inrichtingen. Daarnaast wordt gekeken 
naar vervoer van gevaarlijke stoffen en hoofdgasleidingen. Doel hiervan is om zowel individuele per-
sonen als groepen mensen een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met ge-
vaarlijke stoffen. Bij risicovolle inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen worden de risico's 
gemeten in twee maten: plaatsgebonden risico (voor individuen) en groepsrisico (voor groepen men-
sen). 

 

In en direct rond het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen en transportroutes aanwezig die 
invloed kunnen hebben op het plangebied. In het plangebied is het ook niet toegestaan om nieuwe 
risicovolle inrichtingen op te richten. Dit wordt dan ook in dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 

 

Op ruim 220 meter ten oosten van de locatie P. Ottstraat ligt een aardgastransportleiding van de 
Gasunie. Het betreft een buisleiding met een diameter van 36" waardoor het gas loopt met een 
maximale werkdruk van 66,2 bar. Het plaatsgebonden risico ligt vlak rond de leiding en daarom niet 
over het plangebied heen. Rond een dergelijke leiding is ook een inventarisatieafstand voor het 
groepsrisico van toepassing. Bij deze buisleiding is de inventarisatieafstand 430 meter, de locatie P. 
Ottstraat ligt hier volledig binnen, de locatie aan de Grote Sloot ligt hier buiten. Voor de locatie P. 
Ottstraat gaat het in totaal om 9 woonkavels die aansluitend aan bebouwd gebied gerealiseerd wor-
den. De totale bevolkingstoename is daarmee zeer beperkt. De verwachting is dat door deze ontwik-
keling de oriënterende waarde van het groepsrisico niet wordt overschreden.  

 

4.5  Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

Verdachte plekken met betrekking tot de kwaliteit van de bodem dienen in het kader van de Wet bo-
dembescherming bij ruimtelijke plannen en projecten te worden gesignaleerd vanuit een goede ruim-
telijke ordening. 

 

De situatie op de locatie Grote Sloot 310 wijzigt niet als het gaat om de kwaliteit van de bodem. De 
bestaande bedrijfswoning wordt slechts omgezet naar een zelfstandige woning. De bedrijfsactiviteiten 
zijn ter plaatse beëindigd. Op de locatie P. Ottstraat worden gevoelige functies (woningen) gereali-
seerd. Onderzocht moet worden of de bodem voldoende kwaliteit heeft om een dergelijke gevoelige 
functie toe te laten, of dat hiervoor speciale maatregelen nodig zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd en 
toegevoegd in bijlage 2.  



 bestemmingsplan Schagerbrug - Grote Sloot 310 en P. Ottstraat RvR  

HEADELEMENT (ontwerp)  15  

 

In het onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de locatie P. Ott-
straat onderzocht. Daarbij bleek dat geen sprake was van verontreiniging. Wel zijn licht verhoogde 
waarden van lood en barium aangetroffen, maar deze zijn waarschijnlijk van natuurlijke herkomst. Het 
aspect bodem geeft geen beperkingen voor de realisatie van nieuwe woningen op deze locatie.  

4.6  Waterhuishouding 

Van belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De watertoets 
kan worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke ont-
wikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de 
watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder. Het 
plangebied ligt in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 

 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een wateradvies gegeven voor de gewens-
te ontwikkeling in het plangebied. Door de omvang van de ontwikkelingen is daarbij vooral de locatie 
P. Ottstraat belicht. Op de locatie Grote Sloot 310 verbetert de situatie met betrekking tot de water-
huishouding. Op deze locatie wordt een 'vervuilend' bedrijf omgezet naar een woonfunctie en neemt 
de oppervlakte verharding en bebouwing af. Het advies van het HHNK is opgenomen in bijlage 3. 
Daarnaast is eveneens een aanvullend wateradvies opgesteld. Deze is opgenomen in bijage 8.  

 

Als gevolg van de ontwikkeling neemt het verharde oppervlak op de saneringslocatie af (6.500 m2). 
Op de ontwikkellocatie aan de P. Ottstraat is sprake van een toename (40.000 m2). De afname van 
de verhardingen op de saneringslocatie mogen niet zondermeer in mindering worden gebracht op de 
compensatieopgaaf ter plaatse van de P. Ottstraat. Het beleid van HHNK is namelijk dat het probleem 
van versnelde afvoer van hemelwater (dus toename aan verharding) wordt opgelost daar waar het 
wordt gecreëerd. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan kan dit in een lager gelegen peilgebied 
worden gecompenseerd (aangezien het water daar vervolgens in overstort). In dit geval vindt de be-
lasting op het watersysteem plaats in het peilgebied met waterpeil van NAP-1,35/-1,50 meter. Dit is 
een lagergelegen peilgebied dan de saneringslocatie. De saneringslocatie kan dus niet ingezet wor-
den voor de locatie waar het probleem wordt gecreëerd (P. Ottstraat).  

 

Uit het advies van het HHNK blijkt derhalve dat de toename van verhard oppervlak vraagt om com-
pensatie met een omvang van 17% van de toegenomen verhardingen. Dit betreft 17% van 4.000 m2; 
wat neerkomt op 680 m2 op de waterlijn.  

 

HHNK adviseert daarvoor de vrij smalle waterloop ten noordoosten van de locatie (ongeveer twee 
meter breed op de waterlijn) te verbreden tot ongeveer vier meter op de waterlijn. Hierdoor ontstaat 
een betere afscheiding met het aangrenzende sportcomplex. Bij de genoemde breedte van vier meter 
is rijdend onderhoud aan de waterloop nog goed mogelijk. Over de exacte invulling van de compen-
satie vindt in het kader van de aan te vragen watervergunning overleg plaats met HHNK. Het uit-
gangspunt voor de initiatiefnemer is om de genoemde waterloop inderdaad te verbreden.  

 

Met betrekking tot de waterkwaliteit en de riolering van de nieuwe woningen adviseert het HHNK het 
gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zo veel mogelijk te voorkomen.Andere 
materialen zorgen voor een betere kwaliteit van afstromend regenwater. Van dergelijke materialen is 
in dit plan geen sprake.  

 

Zuidelijk langs de locatie P. Ottstraat ligt een rioolpersleiding van het HHNK. Binnen een zone van 
enkele meters rond deze leiding gelden beperkingen voor (bouw)werkzaamheden. De leiding en be-
schermingszone zijn in het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe voorzien van een regeling en liggen 
buiten het plangebied van dit bestemmingsplan. In deze zone vinden geen bouwwerkzaamheden 
plaats. 
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4.7  Ecologische waarden 

Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op de natuurbescherming, rekening worden gehouden met de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbe-
scherming en soortenbescherming.  

4.7.1  Gebiedsbescherming 

Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn aan-
gewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, beleid) en/of om gebieden die zijn 
aangewezen als Natura 2000-gebied (Natuurbeschermingswet). 

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op meer dan 3 kilometer van het plangebied. De beoogde 
ontwikkeling vormt hiervoor dan ook geen belemmering. Meer in de nabijheid zijn enkele EHS-
gebieden aangewezen, het dichtstbijzijnde ligt ruim 1 kilometer ten zuidwesten van het plangebied. 
De milieusituatie in het plangebied verslechterd niet. De afstand tussen dit perceel en de EHS is bo-
vendien ruim. De ontwikkeling doet geen onevenredige afbreuk aan de EHS.  

4.7.2  Soortenbescherming  

De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op grond van deze wet mogen 
de in de wet aangewezen beschermde planten en dieren (en hun verblijfsplaatsen) niet verstoord 
worden. Voor soorten die vermeld staan op bijlage IV, zoals vleermuizen, van de Habitatrichtlijn en 
een aantal Rode-Lijst soorten is een zware bescherming opgenomen. De verblijfplaatsen van be-
schermde soorten mogen volgens de Flora- en faunawet niet negatief worden beïnvloed door bouw-
activiteiten. 

 

In het plangebied gaat het om de wijziging van een intensief gebruikt agrarisch perceel naar een 
woonpercelen. Werkzaamheden aan de bestaande waterlopen rond het plangebied, bijvoorbeeld de 
verbreding voor watercompensatie, zijn niet uitgesloten. In deze waterlopen zijn mogelijk verblijfplaat-
sen van beschermde soorten aanwezig.  

 

Voor de beide locaties in het plangebied zijn ecologische quickscans uitgevoerd. Deze zijn toege-
voegd in bijlagen 4 en 5. Uit het onderzoek voor de locatie Grote Sloot 310 (van 2012) blijkt dat in de 
gebouwen en op het erf geen algemene en (zwaar) beschermde soorten aanwezig zijn. De conclusie 
is dat de ontwikkeling ter plaatsen vanuit het ecologisch oogpunt aanvaardbaar is. Onder andere naar 
aanleiding hiervan is de nodige bebouwing ter plaatse al gesloopt. 

 

Voor de locatie P. Ottstraat is de aanwezigheid van bijzondere of beschermde soorten niet uit te slui-
ten. Een voorbeeld dat genoemd wordt zijn jagende vleermuizen in de houtsingel (noordelijk) langs 
het plangebied. De houtsingel wordt echter niet gezien als essentieel onderdeel van de jachtbiotoop, 
gezien de omvang, ligging en structuur ervan. De houtsingel ligt bovendien buiten het plangebied.  

 

Het gebied is aangewezen als weidevogelgebied. Omdat het plangebied echter ongeschikt is voor 
weidevogels, wordt er geen compensatieplan opgesteld. Er wordt een nadere verantwoording opge-
steld waarin wordt toegelicht waarom een compensatieplan niet nodig is. Deze verantwoording wordt 
in het ontwerp-bestemmingsplan opgenomen.  
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Een belangrijk aandachtspunt uit het onderzoek is de kans op aanwezigheid van beschermde vissen 
in de watergangen in en rondom de locatie P. Ottstraat. Door de benodigde werkzaamheden aan de 
watergangen kunnen deze verstoord worden. Voor de vissen is daarom een vervolgonderzoek uitge-
voerd. Tijdens het onderzoek zijn echter geen vissen aangetroffen.  De conclusie is dan ook dat de 
watergangen geen belangrijke habitat voor vissen betreffen. Een ontheffing van de Flora- en fauna-
wet is dan ook niet noodzakelijk.    

4.8  Archeologische en cultuurhistorische waarden 

Het is wettelijk verplicht om bij ruimtelijke plannen ook de aspecten archeologie en cultuurhistorie 
mee te wegen. In het geval van dit bestemmingsplan is het aspect archeologie zeker van belang, het 
plangebied heeft in het (voorheen) geldende bestemmingsplan immers deels de dubbelbestemming 
"Waarde - Archeologie 3" (onderzoeksplicht vanaf 100 m2) en deels "Waarde - Archeologie 4" (onder-
zoeksplicht vanaf 500 m2).  

4.8.1  Archeologie 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is de Wet op de archeolo-
gische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit van de (gewij-
zigde) Monumentenwet. De kern van Wamz is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeolo-
gische resten intact moeten blijven.  

 

Voor de locatie Grote Sloot 310 is geen onderzoek nodig. De ontwikkelingen betreffen hier slecht de 
omvorming van een agrarische naar een woonfunctie, zonder dat hier werkzaamheden in de bodem 
voor nodig zijn. Voor de locatie P. Ottstraat is archeologisch onderzoek nodig. Hiervoor geldt de be-
stemming "Waarde - Archeologie 4", met de onderzoeksplicht vanaf 500 m2. De mogelijk gemaakte 
nieuwbouw in het plangebied is in totaal groter dan deze oppervlakte.  

 

Voor het gebied ten zuiden van deze locatie is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dat 
onderzoek zijn enkele boringen verricht, waaronder één direct ten zuiden van de locatie P. Ottstraat. 
In dat beeld zijn de onderzoeksresultaten ook representatief voor deze locatie. Uit het onderzoek blijkt 
dat eventuele archeologische waarden vanaf een diepte van 1 m onder maaiveld (ca. 1,5 m -NAP) 
niet uit te sluiten zijn. Voor de locatie P. Ottstraat zelf is daarom een inventariserend archeologisch 
veldonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 7). De hele locatie is hierbij beschouwd door middel van een 
bureau- en een vooronderzoek. Tijdens het onderzoek zijn in de bodem geen archeologische waar-
den aangetroffen. Archeologie heeft geen gevolgen voor de gewenste ontwikkeling.  

 

Voor het bestemmingsplan geldt naar aanleiding van het onderzoek dat voor de locatie P. Ottstraat 
geen onderzoeksplicht meer nodig is. De dubbelbestemming komt daarom niet meer terug op deze 
locatie. Wanneer tijdens werkzaamheden in de bodem archeologische materialen en/of sporen wor-
den aangetroffen, moet dit gemeld worden bij de gemeente Schagen.  

4.8.2  Cultuurhistorie  

De locatie Grote Sloot 310 is al omstreeks 1900 bebouwd. Het ging daarbij om een kleinschalig be-
drijf bestaand uit de behouden bebouwing die op dit perceel nog aanwezig is. Dit zijn de voormalige 
bedrijfswoning, de aangebouwde schuurruimte (deel van de woning) en de naastgelegen schuur. 
Deze bebouwing is niet aangewezen als karakteristiek of monument, maar het behoud van deze be-
bouwing draagt bij aan het ruimtelijk beeld van de lintbebouwing langs de Grote Sloot. De inmiddels 
gesloopte agrarische bebouwing was van later datum en daarom minder waardevol vanuit cultuurhis-
torisch oogpunt.  

 

Op de locatie P. Ottstraat zijn geen karakteristieke of cultuurhistorisch waardevolle elementen aan-
wezig. Wel valt de locatie binnen de bestemming Agrarisch met waarden, vanwege de in het gebied 
aanwezige cultuurhistorisch waardevolle verkaveling. Het is daarom van belang om rekening te hou-
den met de openheid van het landschap. Hiervoor zijn in het beeldkwaliteitplan de nodige aanwijzin-
gen gegeven en in dit bestemmingsplan de nodige regelingen opgenomen. Het beeldkwaliteitplan is 
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toegevoegd in bijlage 1.  

4.9  Kabels en leidingen 

Zoals eerder aangegeven loopt direct ten zuiden langs de locatie P. Ottstraat een grote (ondergrond-
se) rioolleiding. Deze leiding en omliggende beschermingszone zijn in het bestemmingsplan Buiten-
gebied Zijpe geregeld met een dubbelbestemming "Leiding - Riool". Deze dubbelbestemming ligt niet 
binnen het plangebied en heeft dus geen invloed op de regeling in dit bestemmingsplan. In het plan-
gebied worden  enkele kleinere water-, riool- en gasleidingen aangelegd, dit betreffen huisaansluitin-
gen voor de nieuwe woningen. Voor het bestemmingsplan behoeven deze leidingen geen bescher-
ming.  
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het plangebied 
aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. 
In dit hoofdstuk worden de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.  

5.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmings-
plannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden verbeeld. 
De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de 
Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en 
de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmings-
plan zijn opgesteld volgens deze standaarden. 

 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het plange-
bied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding 
zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden.  

 

Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze toelichting heeft 
echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in 
het bestemmingsplan is geregeld en om de uitleg daarvan. 

5.2  Toelichting op de bestemmingen 

In het plangebied is sprake van meerdere bestemmingen, waaronder "Wonen", "Tuin" en de dubbel-
bestemmingen "Waarde - Archeologie 3 en 4". Voor de bestemmingen geldt dat de regeling is geba-
seerd op de regeling uit het aangrenzende bestemmingsplan Dorpen langs de Groote Sloot en het 
bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. Daarmee voldoet het plan aan de gemeentelijke standaard. 
Maatwerk is verricht voor de specifieke situatie in het plangebied. Een nadere toelichting op de rege-
ling staat in deze paragraaf.  

5.2.1  Agrarisch 

De bestemming Agrarisch ligt op de gronden achter het woonperceel Grote Sloot 310. De bestem-
ming geeft een regeling waarbij de uitoefening van agrarische doeleinden mogelijk wordt gemaakt. 
Daarnaast zijn andere functies mogelijk, bijvoorbeeld waterlopen, waardoor de aanleg van nieuwe . 
De bebouwing van de gronden is niet meer toegestaan, er is geen sprake van een bouwvlak. Wel zijn 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hekwerken. De 
hoogte hiervan is beperkt.  

5.2.2  Groen 

De bestemming Groen is gelegd op de gronden langs de noordelijke en zuidelijke rand van de locatie 
P. Ottstraat. Deze bestemming geeft een regeling voor de realisatie van het nieuwe groen aan de 
zuidzijde en biedt mogelijkheden voor de aanpassing van de watergang aan de noordzijde. Deze 
functies worden dan ook bij recht mogelijk gemaakt. Om de gronden met deze bestemming groen te 
houden, worden gebouwen in deze bestemming niet mogelijk gemaakt. De nodige bouwwerken als 
verlichtingsmasten zijn wel toegestaan. Dit betreffen slechts kleinschalige bouwwerken.    

5.2.3  Tuin 

Voor de voorgevel van de woning Grote Sloot 310, tussen de voorgevels van de nieuwe woningen en 
de openbare ruimte en ter plaatse van de gewenste doorzichten op de locatie P. Ottstraat is de be-
stemming Tuin opgenomen. Het is de bedoeling dat de gronden met deze bestemming vrij blijven van 
bebouwing. Op die manier houden deze gronden hoofdzakelijk een groene uitstraling. Wel zijn bouw-
werken als lage erfafscheidingen toegestaan. Ook een erker is mogelijk.  
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5.2.4  Verkeer - Verblijfsgebied 

De nieuwe woonstraat en de ontsluitingswegen naar het zuidelijk van de locatie P. Ottstraat gelegen 
openbare gebied hebben de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied. De bestemming zorgt ervoor dat 
de woningen en het zuidelijk gelegen landelijk gebied bereikbaar zijn vanaf de P. Ottstraat. De gron-
den met deze bestemming hebben naast het verkeersdoel ook een nadrukkelijke verblijfsdoel. Dit 
vertaald zich onder meer in het toestaan van speelvoorzieningen en parkeervoorzieningen. Gebou-
wen zijn niet toegestaan in de bestemming, zodat de gronden optimaal gebruikt kunnen worden voor 
de beoogde functies.   

5.2.5  Wonen 

Voor de (nieuwe) compensatiewoningen is de bestemming Wonen opgenomen. De regeling is geba-
seerd op het bestemmingsplan Dorpen langs de Groote Sloot. Wel is voor dit bestemmingsplan 
maatwerk verricht, bijvoorbeeld in de regeling voor de goot- en bouwhoogte. Deze is op de locatie 
Grote Sloot 310 gebaseerd op het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe en op de locatie P. Ottstraat 
gebaseerd op het beeldkwaliteitplan (bijlage 1).  

5.2.6  Waarde - Archeologie 3 en 4 

De bestemmingen Waarde - Archeologie 3 en Waarde - Archeologie 4, zoals opgenomen in het be-
stemmingsplan Buitengebied Zijpe, blijven op de gronden van toepassing. Dit geldt voor de locatie 
Grote Sloot 310. De locatie P. Ottstraat heeft geen dubbelbestemming en onderzoeksplicht meer. Uit 
het archeologisch onderzoek blijkt dat daar geen archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. 
De bestemming geeft een beschermende regeling voor de mogelijk in de grond aanwezige archeolo-
gische waarden. Dit betekent onder meer dat, wanneer voor werken en werkzaamheden met een 
bepaalde omvang een vergunning nodig is, door middel van onderzoek wordt aangetoond dat de 
vergunning verleenbaar is. Wanneer uit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische 
waarden aanwezig zijn of verwacht worden, kan de bestemming worden verwijderd. Hiervoor is in de 
bestemming een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De regeling is overgenomen uit het bestem-
mingsplan Buitengebied Zijpe.  

5.2.7  Waterstaat - Waterkering 

Langs het water Groote Sloot is een waterkering aanwezig, die beschermd wordt door middel van de 
bestemming Waterstaat - Waterkering. Dit is alleen van toepassing op de locatie Grote Sloot 310. De 
regeling van deze bestemming zorgt ervoor dat werkzaamheden, die de waterkerende functie kunnen 
beperken, niet zonder meer mogelijk zijn. De regeling is overgenomen uit het bestemmingsplan Bui-
tengebied Zijpe.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de wettelijk vastgelegde procedure, waarmee de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid aangetoond kan worden. 

Overleg 

Het bestemmingsplan is, volgens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), verzonden 
naar de overleginstanties. De gemeente heeft hierop gereageerd en geeft aan dat deze reacties geen 
gevolgen hebben voor het bestemmingsplan. Dit is opgenomen in de reactienota die opgenomen is in 
bijlage 9.  

Het project is inmiddels besproken met het Expertteam Ruimte voor Ruimte. Dit team is akkoord met 
de opzet van het project.  

 

Zienswijzen  

Het ontwerpbestemmingsplan volgt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure die is beschreven 
in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerpplan wordt gedurende 6 weken 
ter inzage gelegd. Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen op het plan naar voren te brengen. Eventueel ingediende zienswijzen worden voorzien 
van een passend antwoord en opgenomen in de toelichting.  

 

Vervolg  

Vervolgens wordt het bestemmingsplan vastgesteld. De publicatie van het vaststellingsbesluit vindt 
(over het algemeen) plaats binnen twee weken na de vaststelling. Tijdens de daarop volgende inza-
getermijn (6 weken) is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS). Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag ná de dag waar-
op de beroepstermijn afloopt, tenzij er een voorlopige voorziening is aangevraagd. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid 

De economische uitvoerbaarheid moet aangetoond worden. Bepalend daarbij zijn de grondexploita-
tieregeling en de financiële haalbaarheid van de ontwikkelingen die in het plangebied mogelijk worden 
gemaakt. 

 

Grondexploitatieregeling 

De grondexploitatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing, omdat bij recht een 
bouwplan (nieuwe woningen) mogelijk wordt gemaakt. Dit betekent dat een exploitatieplan bij het 
bestemmingsplan moet worden vastgesteld, om zo het kostenverhaal van de gemeente vast te leg-
gen. In dit geval is daarvan echter geen sprake, omdat tussen de gemeente en de initiatiefnemer een 
exploitatieovereenkomst is gesloten. Met deze overeenkomst is het kostenverhaal anderszins verze-
kerd, net als een planschaderegeling en de sloopverplichting. Bovendien zijn voor het project geen 
nadere faseringen en kwaliteitseisen nodig. 

 

Financiële haalbaarheid 

Bij dit bestemmingsplan gaat het om een initiatief van een particuliere partij. De initiatiefnemer finan-
ciert de ontwikkeling en alle werkzaamheden die daarbij van toepassing zijn. Daarbij horen onder 
meer ook de plankosten. Voor de toepassing van de ruimte voor ruimteregeling is een exploitatieop-
zet gemaakt. Deze voldoet aan de uitgangspunten van de regeling. Het bestemmingsplan is hierdoor 
economisch uitvoerbaar. 
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Bijlage 1  Beeldkwaliteitplan 
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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

De initiatiefnemers hebben aan de Grote Sloot 310 te Schagerbrug gronden in gebruik met 

daarop  een  agrarische  bedrijfslocatie.  Het  bedrijf wil  in  het  kader  van  het  provinciale 

Ruimte voor Ruimte beleid (RvR) het volwaardige bedrijf verplaatsen. Daarmee ontstaat er 

ruimte voor een noodzakelijke schaalvergroting. De huidige locatie wordt omgevormd tot 

woondoeleinden. Om deze verplaatsing deels  te kunnen  financieren wordt op basis van 

het RvR beleid een aantal (compensatie) woonkavels aansluitend aan bebouwd gebied ge‐

realiseerd. Het project van verplaatsing wordt in combinatie met een waterbergingsopga‐

ve en grondruil met het Waterschap HHNK uitgevoerd waardoor er een win‐win situatie 

ontstaat.  

 

Ten behoeve  van de planvorming  voor de nieuwe woonkavels  is het opstellen  van een 

beeldkwaliteitplan noodzakelijk omdat het plangebied buiten het door de provincie vast‐

gelegd bestaand bebouwd gebied ligt. Dit document vormt het beeldkwaliteitplan voor de 

woningbouwlocatie. Het document is opgesteld volgens de richtlijnen van de gemeente en 

de richtlijnen van provinciale verordening.  

 

Dit document gaat in op: 

 De historische ontwikkeling 

 De ordeningsprincipes en identiteit van het dorp 

 De bebouwingskarakteristieken 

 De inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving 

 De kwaliteiten van het nieuwe plan 

 De beeldcriteria 

1.   2. Locatie plangebied 

De voorgestelde  locatie voor de woningbouw  ligt aan de zuidzijde van het dorp Schager‐

brug  (zie ook volgende afbeeldingen). Deze  locatie  is aangedragen door de  (voormalige) 

gemeente Zijpe. In overleg tussen initiatiefnemer en gemeente zijn de plannen voor deze 

locatie uitgewerkt.  

 

De mogelijkheden voor de invulling van deze locatie zijn beperkt. De redenen hiervoor zijn 

onder meer de ligging, de beperkte omvang van het gebied en het ontbreken van een fy‐

sieke  aansluiting met  de  bestaande  woonbuurt  aan  de  zuidzijde  van  Schagerbrug  (de 

Moorstraat). Binnen de mogelijkheden  is gezocht naar een  zo goed mogelijke  inpassing 

van het plan in de omgeving. Dit is verder beschreven in hoofdstuk 3.  

 



blz 2  1499231

 

 

 

Rho Adviseurs B.V.    Beeldkwaliteitplan P. Ottstraat Schagerbrug 

  Status: Definitief / 06‐01‐2015 

 

Figuur 1. Het plangebied in de omgeving 

 

Figuur 2. De begrenzing van het plangebied 

1.   3. Leeswijzer 

Na dit hoofdstuk wordt  in het tweede hoofdstuk een analyse weergegeven van het dorp 

en de omgeving van het plangebied.  In het derde hoofdstuk wordt  ingegaan op het ge‐

wenste plan en de  inpassing daarvan  in de omgeving. Een belangrijk onderdeel daarvan 

zijn de beeldcriteria, waaruit blijkt dat het plan zich voegt in de omgeving.  
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2. ANALYSE VAN HET DORP EN DE OMGEVING 

In dit hoofdstuk wordt  ingegaan op de omgeving van het projectgebied  in Schagerbrug. 

Daarbij wordt kort  ingegaan op de historische ontwikkeling en de ordening en  identiteit 

van het dorp en de meer directe omgeving van het projectgebied. Daarbij wordt ook ge‐

keken naar de bestaande bebouwingskarakteristieken.  

2.   1. Historische ontwikkeling projectgebied 

Schagerbrug  is  in  eerste  instantie ontstaan  als  kruisdorp  langs de Groote  Sloot, op het 

kruispunt van de Groote Sloot met de Schagerweg.  In de historische structuur van Scha‐

gerbrug waren diverse buitenplaatsen gelegen (restanten van voormalige buitenplaatsen 

zijn nu nog herkenbaar); het voormalige gemeentehuis  is gelegen op de  locatie van het 

vroegere buitenverblijf Brugwijk.  

 

 

Figuur 3. Situering binnen de Polder Zijpe  

 

Een aantal gebouwen geeft het dorp een historische karakteristiek. De Koepel is een mar‐

kant oriëntatiepunt en sociale  trekpleister op de hoek van de Schagerweg en de Groote 

Sloot. De hervormde kerk (Schagerweg 40, uit 1843) is een provinciaal monument, als au‐

thentiek voorbeeld van een kerkgebouw in Waterstaatstijl. 
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Figuur 4. Topkaart 1924 

 

Na de oorlog heeft het dorp zich in de vorm van buurtjes, in zuidelijke richting, aan weers‐

zijden van de Schagerweg uitgebreid. Begonnen  is met middenwoningen  in de zgn. Bur‐

gemeestersbuurt. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is het dorp uitgebreid met woningen 

aan de Schagerweg en aan de buitenkant met vrijstaande en geschakelde woningen. Ver‐

volgens  is  in de  jaren  ’90 de Botenbuurt neergezet met vrijstaande en 2 onder 1 kapwo‐

ningen. Recent  is het Hoenderpark gebouwd met 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande 

woningen binnen een gestructureerd ingerichte openbare ruimte. Het Hoenderpark omvat 

ca. 100 woningen en is in twee fasen ontwikkeld.  

 

Ten westen van de Groote Sloot en Schagerweg is inmiddels een bedrijventerrein gereali‐

seerd (Trambaan). Het terrein omvat twee straten, Nijverheidsweg en de Handelsweg.  

 

Schagerbrug heeft door middel  van water  langs de  Schagerweg  en het Kanaal  Stolpen‐

Schagen  een  relatie met  de  Stolpen.  Het  oorspronkelijke  doorgaande  karakter  van  de 

Schagerweg is in dit gebied verloren gegaan. Schagerbrug heeft via de Schagerweg en via 

de provinciale weg een directe relatie met Schagen. Aan de oostzijde  ligt het dorp dicht 

tegen de Westfriese omringdijk aan. 

2.   2. Ordening en Identiteit van het dorp 

Het dorp vormt een soort voorpost van Schagen en  ligt vrijwel direct aan de Westfriese 

Omringdijk. De  linten zijn goed  zichtbaar vanuit het  landschap. De  randen van het dorp 
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gaan op  in het groen van de tuinen en van de sportvelden. Het omliggende  landschap  is 

open.  

 

Het dorp is een typerend kruisdorp waar de ontwikkeling van projectmatige woningbouw 

en de ontwikkeling van bedrijventerrein plaatsgevonden heeft  in de vier kwadranten. De 

nadruk van woningbouw ligt aan de zuid‐ en oostzijde van het dorp. Kenmerkend daarbij is 

dat de verschillende woningbouwuitbreidingen  ieder  zijn eigen afleesbaarheid  in de  tijd 

hebben met onderling een sterke verwantschap in vorm, materialisatie en architectuur; 

In het dorp is sprake van een historische bebouwing in het lint. Enkele herkenningspunten 

en buitenplaatsen zijn bepalend voor de kwaliteit van het dorp. Herkenbaar is onder meer 

het profiel met het kanaal en de bruggen.  

 

In het dorp  is geen strakke orthogonale structuur van wegen. Wel  is  in de omgeving van 

het plangebied sprake van een hoofdstructuur, waarbij de historische verkavelingsrichting 

gevolgd wordt. Deze verkavelingsrichting  is  in de weilanden zuidelijk van het plangebied 

nog  aanwezig.  Onderscheidend  in  deze  richting  is  het  oorspronkelijke  tracé  van  de 

stroomtram.  Deze  afwijkende  richting  is  opgenomen  in  de  verkaveling  van  de  huidige 

woonbuurt ten noorden van het plangebied. Onderstaande figuren geven inzicht in de be‐

staande functionele en ruimtelijke structuur van het plangebied en haar omgeving.  

 

 

Figuur 5. Huidige situatie functionele structuur 
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Figuur 6. Topkaart huidige situatie  

 

De kwaliteiten van het dorp zijn ook opgenomen in het beeldkwaliteitplan “Dorpen langs 

de Groote Sloot”. De kwaliteiten worden als volgt opgesomd: 

‐ Historische lintbebouwing langs kruispunt van wegen; 

‐ Oriëntatiepunten langs de Schagerweg: gemeentehuis, Koepel; 

‐ Groen in de kern, restanten buitenplaatsen; 

‐ Herkenbaarheid historische trambaan; 

‐ Nabijheid van Schagen; 

‐ Open rand naar Westfriese Omringdijk en Kanaaldijk. 

 

In de volgende afbeelding zijn de historische  lintbebouwing, de oriëntatiepunten en het 

groen in de kern weergegeven.  
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Figuur 7. Enkele van de kwaliteiten van Schagerbrug 

2.   3. Bebouwingskarakteristieken  

De bestaande lintbebouwing en de bebouwing in de uitbreidingswijk die grenzen aan het 

plangebied  zijn  relatief  kleinschalig  van  karakter. De  bebouwing  bestaat  vooral  uit  vrij‐

staande woningen en geschakelde woningen van één bouwlaag met kap. De plaatsing van 

de woningen op de percelen en de oriëntatie richting de weg is divers. De woningen staan 

afwisselend verder van en dichter op de weg en hebben afwisselend dwars‐ of  langskap‐

pen. De kleurstelling  is gedekt, met gele en rode stenen en rode, bruine en zwarte pan‐

nen. In de volgende afbeeldingen staat een impressie van de bebouwingskarakteristieken.  

 

Figuur 8. Lintbebouwing 
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Figuur 9. Bestaande bebouwing langs de rand in de bestaande woonwijk ten noorden 
van het plangebied  

 

De randen van de kern verschillen van elkaar. Er zijn randen die gevormd worden door het 

historische  lint en randen die gevormd worden door bebouwing van de planmatig opge‐

zette woonbuurten. Bij de randen met de lintbebouwing is sprake van een variërende ar‐

chitectuur en gemengde vormgeving en kleurstelling van de daken  (zie volgende afbeel‐

ding).  

 

 

Figuur 10. Bebouwingsrand in het lint 

 

De bebouwingsrand bij een planmatig opgezette wijk kent meer uniformiteit  in architec‐

tuur, vormgeving en kleurstelling van de gebouwen, dus ook van de gevels en daken (zie 

volgende afbeelding). 
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Figuur 11. Bebouwingsrand planmatig opgezette woonbuurt 
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3. HET PLAN, DE INPASSING EN DE BEELDCRITERIA 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de functionele en ruimtelijke inpassing van het 

woongebiedje  in de wijdere omgeving. Hierbij wordt  ingegaan op de  inpassing  van het 

plan in de omgeving en de beeldcriteria gehanteerd worden.  

3.   1. Inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving  

Zoals in 1.2 al is aangegeven, is de gekozen locatie voor de nieuwe woningbouw in belang‐

rijke mate een resultaat van het overleg tussen de initiatiefnemer en de (voormalige) ge‐

meente Zijpe. Daarbij is gekozen voor de realisatie van een woonbuurtje. Dit woonbuurtje 

voegt zich goed in het dorp, omdat wonen de belangrijkste functie in het dorp is, zoals in 

de aangrenzende woonbuurten. In 3.1.1. t/m 3.1.4 is beschreven hoe het plan (ruimtelijk) 

aansluit bij de omgeving.  

3.1.1. Hoofdstructuur 

De  locatie heeft een  langgerekte vorm, waarmee beperktere mogelijkheden voor de  in‐

richting van het gebied ontstaan. In het gebied is gekozen om de bestaande verkavelings‐

richting te versterken. Dit vindt plaats door de ontsluiting, water en bebouwingsstructuur 

parallel aan de verkavelingsrichting te laten lopen.  

 

Om voldoende  ruimte  tussen de sportvelden en de woningen  in het plangebied  te hou‐

den, voor de minimaal gewenste afstand  tussen de woningen en de sportvelden  in ver‐

band met mogelijke  overlast  van  geluid  en  licht, wordt  de  nieuwe woonstraat  aan  de 

noordzijde van het perceel gerealiseerd. De woningen staan tussen de woonstraat en de 

bestaande sloot in, zoals dit ook in het aansluitende woongebied het geval is.  

 

De woningen hebben aan de zijde van het landschap een groen karakter, ingevuld met op‐

gaand groen. De bestaande dorpsrand wordt zo verlengd en aangevuld. Daarmee blijft het 

groene  beeld  van  de  huidige  rand  bij  de  sportvelden  behouden.  In  de  volgende  figuur 

staat een impressie van de hoofdstructuur en de verkaveling.  
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Figuur 12. Impressie hoofdstructuur en verkaveling 

3.1.2. Nieuwe rand 

In de huidige situatie is vooral het groen van de sportvelden bepalend voor de rand. Bij de 

ontwikkeling  van de woningen wordt een nieuwe groene  rand gerealiseerd. Om aan  te 

sluiten bij de groene randen van het aansluitende woonbuurtje, wordt achter de wonin‐

gen,  langs de rand van het open  landschap, een bebouwingsvrije zone van tien meter  in 

het ontwerp opgenomen. Deze groene rand is een doorzetting van de groene rand direct 

westelijk van het plangebied. In onderstaande figuur is de aansluiting van de nieuwe groe‐

ne rand op de bestaande groene rand aangegeven.  

 

 

Figuur 13. Verbindingen groenstructuur: een nieuwe groene rand 
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Het gebied  ten  zuidoosten van Schagerbrug krijgt een  invulling met waterberging. Hier‐

door is het kwadrant met woningbouw aan deze zijde afgerond. Concentratie van verdere 

woningbouw wordt door de situering van de waterberging vooral aan de noordwestzijde 

van het dorp voorzien.  

 

De openheid tussen de Westfriese Omringdijk en het dorp blijft nagenoeg gelijk. Door de 

realisatie van de nieuwe waterberging, zoals hiervoor aangegeven, blijft het  landelijk ge‐

bied ter plaatse van het plangebied zijn openheid behouden. Bovendien is alleen ter plaat‐

se van de nieuwbouwlocatie sprake van nieuw opgaand groen. Dit groen is echter niet één 

aaneengesloten strook met bomen en struweel, maar kent open plekken. De binding tus‐

sen de nieuwbouw en het open  landschap blijft daardoor  gehandhaafd, waarbij de be‐

staande groene rand op een goede manier wordt doorgezet.  

3.1.3. Infrastructuur en ontsluiting 

Door de P. Ottstraat te verlengen en op te waarderen, kan het plangebied bereikt worden. 

Hier is in de bestaande situatie al een weg aanwezig. Verankering aan de bestaande infra‐

structuur wordt daarnaast uitsluitend voorzien voor het zogenaamde  langzame verkeer. 

Aan de westkant en oostkant van het plangebied wordt ruimte gereserveerd voor de aan‐

sluiting van (nieuwe) fiets‐ en wandelpaden. Deze paden sluiten aan op de nieuwe woon‐

straat. Het bestaande hondenuitlaatpad  langs  sportvelden wordt  zo mogelijk opgewaar‐

deerd naar een langzaam verkeersroute. Bovendien ontstaan hiermee doorgaande routes 

naar het buitengebied en de naastliggende woonwijk (met school) 

 

Ontsluiting  voor  gemotoriseerd  verkeer  vindt  plaats  via  de  hoofdroute  van  het  dorp 

(Schagerweg), zodat voorkomen wordt dat de bestaande woonwijk wordt belast met mo‐

gelijk ”sluipverkeer” dat via het plangebied van en naar het sportcomplex gaat. Dit sport‐

complex heeft dag‐ en avondactiviteiten. 

 

De woningen worden via een nieuwe woonstraat ontsloten. Deze ligt aan de zijde van de 

sportvelden. Hierdoor ontstaat voldoende afstand  tussen de verlichting van de sportvel‐

den en de nieuwe woningen, circa 45 meter. Het weggetje krijgt een beëindiging met een 

ruimte waar gekeerd kan worden. Parkeren vindt plaats op eigen terrein en langs de weg. 

Door de eenzijdige plaatsing van woningen langs de weg en door het extensieve karakter 

van  de  verkaveling  is  voldoende  ruimte  aanwezig  in  het  profiel.  Het  gebied  krijgt  een 

groen karakter door de bestaande beplanting en het groene wegprofiel. De nadere invul‐

ling van het profiel en de daarbij horende materialen vind in een later stadium plaats. Wel 

is sprake van een logische aansluiting op de bestaande profielen en materialen.  
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Figuur 14. Verbindingen infrastructuur langzaam (geel) en snel verkeer (oranje) 

3.1.4. Bebouwingsstructuur 

In het plangebied wordt een open bebouwingsstructuur gerealiseerd. Het gaat om kavels 

voor  vrijstaande woningen,  zoals  deze  ook  in  het  aangrenzende woongebied  aanwezig 

zijn.  De  plaatsing  van  de woningen  op  de  kavels  is  relatief  vrij, wel wordt  een  drietal 

woonclusters gerealiseerd. Hierdoor ontstaat op twee plaatsen de mogelijkheid voor een 

zichtas naar het achterliggende open landschap. In onderstaande afbeelding staat dit ver‐

beeld.  Een  verdere  aansluiting met  de  aangrenzende woonbuurt wordt  gezocht  in  de 

kleurstelling  van  de woningen,  bijvoorbeeld  door  rode  dakpannen  uit  te  sluiten.  In  3.2 

staat een nadere  toelichting op de bebouwingsstructuur en worden de beeldcriteria be‐

noemd.  

 

 

Figuur 15. Impressie verkaveling met zichtlijnen en bebouwingsclusters 
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3.   2. Beeldcriteria 

3.2.1. Ruimte 

 Aan een doodlopende weg naast de sportvelden worden de woningen gesitueerd. 

 Erfafscheidingen tussen zij‐ en achtererven en openbaar gebied of aangrenzend land‐

schap, zijn in het algemeen uitgevoerd als groene en zachte (=niet harde) elementen, 

in de vorm van erfbeplantingen en hagen; 

 parkeren vindt plaats op eigen terrein; 

 blijvende  groene  afscherming met  bomen  aan  de  zuidzijde,  rekening  houden met 

zichtlijnen: alle beplanting van inheemse soorten. 

3.2.2. Plaatsing 

 De woningen staan in een losse bebouwingsstructuur in een drietal clusters;  

 De woningen zijn op de weg georiënteerd; 

 De rooilijn verspringt; 

 De kavelbreedtes variëren; 

 De hoofdgebouwen hebben geen gesloten wanden. 

3.2.3. Hoofdvorm 

 Enkelvoudige of samengestelde massaopbouw, klein tot middelgroot; 

 Maximaal anderhalve bouwlaag met kap aan de zijde van de sportvelden, maximaal 

één bouwlaag met kap aan de zijde van het landschap; 

 Heldere vloeiende hoofdvorm met kantige belijning; 

 Minimale dakhelling: 45 ˚; 

 De kap bestaat uit een schildkap, zadeldak of samengestelde kap  in een wisselende 

kaprichting; 

 de kappen moeten zich door materiaal, kleur en/of detaillering ‘losmaken’ van de ge‐

vel;  

 Bijgebouwen  zijn  ondergeschikt  aan  het  hoofdgebouw  en  kennen  een  eenvoudige 

vorm. Bijgebouwen zijn bij voorkeur voorzien van een kap; 

 Dakkappelen zijn plat afgedekt. 

3.2.4. Aanzicht 

 Voorgevels kennen een duidelijke gerichtheid op de openbare ruimte, (water‐) weg;  

 Een evenwichtige gevelindeling;  

 Dakvlakken hebben een gesloten karakter (kleine openingen); 

 Gebouwen  zijn  individueel  vormgegeven met  een  zekere onderlinge  verwantschap, 

maar geen seriematige bouw. 



1499231  blz 15

 

 

 

Beeldkwaliteitplan P. Ottstraat Schagerbrug     Rho Adviseurs  B.V. 

Status: Definitief / 06‐01‐2015 

 

3.2.5. Opmaak 

 Materiaal gevels: baksteen, hout of leien, of een goed gelijkend imitatieproduct mits 

deze aansluiten bij het natuurlijk beeld; 

 Materiaal daken: pannen, en/of  (deels)riet of  leien, of een  goed  gelijkend  imitatie‐

product mits deze aansluiten bij het natuurlijk beeld; 

 Kleurtoon: gedekte traditionele kleuren of gedekte naturel kleuren; 

 Kleur gevels: rood; 

 Kleur pannen: zwart/grijs; 

 Hellende daken zijn voorzien van pannen; 

 Sobere, zorgvuldige detaillering.  
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SAMENVATTING 
 

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Bestemmingswijziging 

Doel: Het beoordelen of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geschikt is 
voor de huidige en beoogde bestemming. 

Opzet: Conform NEN 5740 (ONV-GR) 

Locatie: P.Ottstraat te Schagerbrug 

Kadastraal: Gemeente Zijpe, sectie D, nummer 4698 

Oppervlakte: 1,23 hectare 

Terreingebruik: Grasland 

Terreingebruik in omgeving: Wonen/agrarisch 

Hypothese: Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het 
bodemonderzoek geen verontreiniging verwacht buiten de waarden als 
opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. 

Aantal boringen en peilbuizen: Boringen waarvan peilbuizen: 

23 2 

Bodemopbouw: 0,0-0,5 m-mv (zand) 
0,5-2,4 m-mv (klei) 

Grondwaterstand: 1,1 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen In de bovengrond van boring 20 zijn sporen baksteen aangetroffen 

Resultaten grond: Alleen lichte verhogingen 

Resultaten grondwater: Alleen lichte verhogingen 

Conclusies: Hypothese is bevestigd 

De onderzoeksresultaten vormen geen belemmeringen voor de beoogde 
woonbestemming. 
  
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de 
afgifte van een omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning 
blijft echter een beleidsmatige afweging van de gemeente zelf. 

 
 

 
 
 



Project 23648 
 
 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING EN DOEL 1 

2 TERREINGEGEVENS 1 
2.1 Afbakening onderzoekslocatie 1 
2.2 Huidige situatie 1 
2.3 Historie tot op heden 1 
2.4 Toekomstige situatie 2 
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 2 
2.6 Hypothese en onderzoeksopzet 3 

3 VELDWERK 3 
3.1 Uitvoering 3 
3.2 Resultaten 3 

3.2.1 Grond 3 
3.2.2 Grondwater 4 

4 CHEMISCHE ANALYSES 4 
4.1 Toetsingskader 4 
4.2 Analyses grond 5 
4.3 Analyses grondwater 6 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 7 

 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
BIJLAGE I : Kaartmateriaal 
BIJLAGE II : Boorbeschrijvingen 
BIJLAGE III : Toetsingstabellen 
BIJLAGE IV : Analysecertificaten 
BIJLAGE V : Verklarende woordenlijst 
 
 
 

 
 
 



  Project 23648 
 
 
 
 

1 

1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door Familie Hopman – Timmer is aan Grondslag opdracht verleend voor het uitvoeren van 
een verkennend bodemonderzoek op een perceel nabij de P. Ottstraat te Schagerbrug. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de beoogde 
bestemmingswijziging. Men is voornemens om ter plaatse negen woningen te bouwen.  
 
Het doel van het onderzoek is het beoordelen of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
geschikt is voor de huidige en beoogde bestemming.  
 
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, januari 2009) en de onderliggende norm NEN 
5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, 
januari 2009). 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten 
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op 
de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
Het perceel nabij de P. Ottstraat is kadastraal bekend als gemeente Zijpe, sectie D, nummer 
4698.  Het perceel heeft een oppervlakte van 1,35 hectare. De onderzoekslocatie bestaat uit 
het gehele kadastrale perceel, met uitzondering van de paden aan de oost- en westzijde van het 
perceel. De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige situatie 
 
Het terrein is momenteel in gebruik als grasland. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- opdrachtgever 
- www.watwaswaar.nl 
- www.bodemloket.nl 

 
Er zijn op het perceel, voor zover bekend, geen bestrijdingsmiddelen en/of 
ontsmettingsmiddelen gebruikt.  
 
Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat er op het terrein vermoedelijk twee sloten zijn gedempt. 
Het is onbekend waarmee dit heeft plaatsgevonden. 

 
 
 

http://www.bodemloket.nl/
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Zover bekend is er niet structureel afval gestort of verbrand en is het maaiveld niet opgehoogd. 
Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin, funderingsresten, slakken, 
sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig. 
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan. 
 
Uit informatie van www.bodemloket.nl blijkt dat er ten zuidwesten van het perceel in 2013 
een sanering is verricht (door HB Adviesbureau, project 13HB0219, 2 juli 2013). Dit betrof 
een pad of sloot van circa 60 meter lang op 200 meter afstand van de onderzoekslocatie. 
 
De locatie bevindt zich binnen zone ‘Buitengebied Klei’ van de bodemkwaliteitskaart van de 
gemeente Schagen. In de bovengrond van deze zone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor 
cadmium, kwik, lood, molybdeen, zink, minerale olie en PAK de (generieke) 
achtergrondwaarde. In de ondergrond overschrijdt de 95-percentielwaarde voor kwik, lood, 
molybdeen, minerale olie en PAK de (generieke) achtergrondwaarde. 
 

2.4 Toekomstige situatie 
 

De locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. De bestemming wordt ‘wonen met tuin’.  
 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
Bodemopbouw 
Voor de bodemopbouw in de gemeente Schagen is gekeken naar de Geologische Kaart van 
Nederland, Medemblik 14 West. Deze kaart geeft een beeld van de aan en nabij het maaiveld 
liggende holocene afzettingen.  
 
Er is een deklaag aanwezig, met een dikte van circa 15 meter. De deklaag behoort tot de 
Westland Formatie. De deklaag wordt in grote lijnen gevormd door middelfijn, tot uiterst fijne 
zanden, die sterk slibhoudend kunnen zijn en afgewisseld kunnen worden met kleilaagjes. 
 
Onder de deklaag is het eerste watervoerende pakket aanwezig. Dit pakket bestaat uit matig 
grof, tot matig fijn zand. Dit pakket is 200 tot 300 meter dik. 
 
Geohydrologie 
De waterstand in het eerste watervoerende pakket ligt tussen 1,0 en 1,5 meter min NAP. Uit 
de isohypsenkaart kan een grondwaterstroming in oostelijke tot zuidoostelijke richting worden 
afgeleid. Het grondwater in dit pakket stroomt in de richting van de Wieringermeer, alwaar 
grondwaterstanden van 3 tot 4 meter min NAP gebruikelijk zijn. 
 
Uit het verschil in stijghoogte tussen het grondwater in het eerste watervoerende pakket (NAP 
-1,5 m) en de peilen die door het waterschap worden aangehouden (tussen 1,05 en 1,15 m-
NAP) kan worden afgeleid dat er in Schagen sprake is van een inzijgingssituatie. 
 
Omtrent de plaatselijke stromingsrichting van het freatisch grondwater zijn geen gegevens 
bekend. Deze stromingsrichting wordt beïnvloed door plaatselijke factoren, zoals de 
aanwezigheid van oppervlaktewater, verhardingen, bebouwing, lekke 
riolen/hemelwaterafvoeren etc. 
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2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek geen 
verontreiniging verwacht buiten de waarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. De 
locatie wordt aangemerkt als onverdacht. De onderzoeksstrategie volgt de 
"Onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (ONV-GR)" van de NEN 
5740. 
 
De opzet wordt aangevuld met extra boringen ter plaatse van de slootdempingen. 
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
 
 

3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering 
 
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 11 
mei 2015 onder leiding van dhr. P. Hegeman. Het grondwater is op 21 mei 2015 bemonsterd 
door dhr. N. Klercq. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie 23 boringen verricht (nrs. 01 t/m 21, R1 en 
R2). De boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. Boringen R01 en R02 
betreffen twee boorraaien ter plaatse van de twee slootdempingen. De boringen 03 en 12 zijn 
voorzien van een peilbuis. De ligging van de boringen en de peilbuizen is weergegeven in 
bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv (meter minus maaiveld). 
De boringen 08, 16, 17 en 20 zijn doorgezet tot een diepte van circa 1,4 m-mv. De boringen 
ter plaatse van de slootdempingen R01 en R02 zijn verricht tot een diepte van 2,0 m-mv. 
boringen 03 en 12 zijn doorgezet tot een diepte van 2,3 m-mv. 
 

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot diepte van 0,5 m-mv bestaat de bodem uit zand, ter plaatse van de 
boringen R01 en R02 bestaat de bovengrond uit klei. Veelal volgt hieronder een laag klei 
afgewisseld met zand tot een boordiepte van 2,4 m-mv. Rond een diepte van 1,0 m-mv is 
veelal een veenlaag aangetroffen. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
NB: Opgemerkt wordt dat voor dit milieuhygiënisch onderzoek de profielbeschrijvingen 
gebaseerd zijn op zintuiglijke beoordeling en ‘puntwaarnemingen’ betreffen. In een geroerde 
bodem kan het profiel soms sterk verschillen in het horizontale en verticale vlak. De 
profielbeschrijving heeft plaatsgevonden conform de NEN-EN-ISO 14688. Dit kan in 

 
 
 



  Project 23648 
 
 
 
 

4 

sommige situaties een andere classificatie opleveren dan volgens de standaard RAW 
bepalingen. Er gelden bijvoorbeeld verschillende definities voor o.a. zand en klei. Hiermee 
dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van bestekken en andere voorbereiding 
van civieltechnische werkzaamheden. Geadviseerd wordt om zo nodig aanvullend onderzoek 
te doen conform de standaard RAW bepalingen, bijvoorbeeld door middel van aanvullende 
zeefproeven.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond van boring 20 zijn sporen baksteen aangetroffen. Er is visueel geen 
asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
 
Ter plaatse van de slootdempingen is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen. 
 

3.2.2 Grondwater  
 
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 
peilbuis filterstelling 

(m-mv) 
grondwaterstand  
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Troebelheid (NTU) 

03 1,30 – 2,30 1,23 6,8 1,01 8 

12 1,40 – 2,40 0,96 6,8 1,65 15 

 
 

4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 
 

4.1 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrond-
waarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater) 
gedefinieerd. In de NEN 5740 is daarnaast een tussenwaarde (T-waarde) gedefinieerd als het 
rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. 
Overschrijdingen van de normen kunnen worden geïnterpreteerd als een: 
 

lichte verhoging : gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
sterke verhoging : gehalte > interventiewaarde 

 
Een verhoging ten opzichte van de T- of interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren 
van een aanvullend onderzoek.  
 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% 
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de 
landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is 
opgenomen in bijlage III.  
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De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk 
handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het 
gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan 
een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, 
dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 
m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. 
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel een 
saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van 
actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij 
ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging 
geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en 
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd. 
 

4.2 Analyses grond  
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.1: Gestandaardiseerde analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) 
Ref Monsters Waarnemingen Ba@ Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK PCB 

Bovengrond 

MM1 01 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 

Baksteen+ - - - - - 240 - - - - - - 

MM2 03 (0,00 - 0,40) 
06 (0,00 - 0,40) 
09 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,40) 

 - - - - - - - - - - - - 

Ondergrond 

MM3 03 (1,40 - 1,90) 
08 (0,50 - 1,00) 
12 (1,10 - 1,50) 
16 (0,80 - 1,00) 
20 (0,70 - 1,00) 

 - - - - - - - - - - - - 

Slootdempingen 

MM4 R1 (0,20 - 0,70) 
R1 (0,90 - 1,40) 
R2 (0,10 - 0,60) 
R2 (0,70 - 1,00) 
R2 (1,00 - 1,50) 

 - - - - - - - - - - - - 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
- : het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet) 
getal : het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
getal* : het gehalte overschrijdt de T-waarde 
getal** : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 
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De geselecteerde mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het 
standaard NEN-pakket. Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen 
van de kwaliteit van de grond. 
 

In het mengmonster van de bovengrond MM1 is het gehalte lood licht verhoogd.  
 

In het mengmonster van de bovengrond MM2 zijn alle gemeten gehalten kleiner dan 
de achtergrondwaarde en/of detectielimiet.  

 
In het mengmonster van de ondergrond MM3 zijn alle gemeten gehalten kleiner dan 
de achtergrondwaarde en/of detectielimiet. 
 
In het mengmonster MM4, samengesteld van de grond ter plaatse van de 
slootdempingen, zijn alle gemeten gehalten kleiner dan de achtergrondwaarde en/of 
detectielimiet.  
 

4.3 Analyses grondwater  
 
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (μg/l) 
Peilbuis filterstelling 

(m-mv) 
Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn VAK Olie VOCl 

B T E X S N 

03 1,30 – 2,30 230 - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 1,40 – 2,40 330 - - - - - - - - - - - - - - - - 

- : de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet) 
getal : de concentratie overschrijdt de streefwaarde 
getal* : de concentratie overschrijdt de T-waarde 
getal** : de concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
 
Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed 
beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 
 

In het grondwater afkomstig uit peilbuizen 03 en 12 is de concentratie barium licht 
verhoogd. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie nabij de P. 
Ottstraat te Schagerbrug (perceel Zijpe D4698 met uitzondering van de paden aan de oost- en 
westzijde) is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese, dat  ter plaatse van de onderzoekslocatie voorafgaand aan het 
bodemonderzoek geen verontreiniging wordt verwacht boven de waarden als opgenomen in 
de bodemkwaliteitskaart, is bevestigd. Er is in de bovengrond een lichte verhoging aan lood 
aangetroffen. In het grondwater is de concentratie barium licht verhoogd. Deze verhoging is 
waarschijnlijk van natuurlijke herkomst. 
 
Ter plaatse van de slootdempingen is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen en zijn geen 
verhogingen gemeten. 
 
De onderzoeksresultaten vormen geen belemmeringen voor de beoogde woonbestemming. 
 
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning. De afgifte van de omgevingsvergunning blijft echter een beleidsmatige 
afweging van de gemeente zelf. 
 
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen de 
perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport worden 
afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik elders, 
is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met name bij 
grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank of -depot. 
Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen 
hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.  
 
 

 
 
 



                         
 
                    
 

 
 

BIJLAGE I 
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Overzichtskaart

Project:

Project nummer:

Opdrachtgever:

Kamerik
Nijverheidsweg 7, 3471 GZ
Tel: 0348-402103
Fax: 0348-402703

Galileistraat 69, 1704 SE
Tel: 072-5729457
Fax: 072-5721744

Heerhugowaard
Oevers 16, 8331 VC
Tel: 0521-521924
Fax: 0521-521928

Steenwijk

Bestandsnaam:Getekend:

Schaal: Formaat:

Datum :

(gem. Woerden)

Cogeon

P. Ottstraat te Schagerbrug

23648, J.O.
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23648tek.dwgB.V.

18-05-2015

BOORPUNTENKAART
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BIJLAGE II 



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0
>1
>10
>100
>1000
>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



Project: 23648Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 01

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 02

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

40

Klei, sterk zandig, beige
50

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

8

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

40

Klei, sterk zandig, bruinbeige

70

Klei, sterk zandig, sporen roest, 
beigebruin

100

Veen, donkerbruin
120

Zand, zeer fijn, matig humeus, 
bruingrijs140

Klei, sterk siltig, matig zandig, grijs

200

Klei, sterk siltig, grijs

230

Boring: 04

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

40

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin

50



Project: 23648Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 05

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

40

Klei, sterk zandig, bruinbeige
50

Boring: 06

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

40

Klei, sterk zandig, bruinbeige
50

Boring: 07

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

40

Klei, sterk zandig, bruinbeige
50

Boring: 08

0

50

100

150

1

2

3

5

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen roest, bruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige
120

Klei, sterk siltig, zwak zandig, grijs130

Veen, matig kleiïg, bruin150



Project: 23648Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 09

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 10

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 11

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 12

0

50

100

150

200

1

3

4

5

6

7

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

60

Klei, zwak siltig, matig zandig, 
sporen roest, bruinbeige

90

Veen, donkerbruin
110

Klei, sterk siltig, zwak zandig, 
resten planten, grijs

150

Klei, sterk siltig, resten planten, grijs

230

Veen, matig kleiïg, bruin
240



Project: 23648Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 13

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 14

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 15

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 16

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

40

Klei, sterk zandig, sporen roest, 
beigebruin

80

Klei, zwak siltig, matig zandig, 
grijsbruin100

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs
130



Project: 23648Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 17

0

50

100

1

2

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Klei, sterk zandig, zwak siltig, 
sporen roest, beigebruin

90

Veen, donkerbruin100

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs
130

Klei, sterk zandig, matig siltig, grijs140

Boring: 18

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 19

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Boring: 20

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, 
sporen baksteen, bruin

50

Klei, sterk zandig, zwak siltig, 
sporen roest, bruinbeige70

Klei, matig siltig, matig zandig, 
sporen roest, beigebruin100

Veen, bruin

140



Project: 23648Projectnaam: P. Ottstraat Schagerbrug

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 21

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

40

Klei, sterk zandig, beige
50

Boring: R1

0

50

100

150

200

1

2

5

6

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
bruin

20

Klei, matig zandig, zwak siltig, 
sporen roest, grijsbeige

80

Veen, donkerbruin90

Klei, sterk siltig, matig zandig, grijs

140

Klei, sterk siltig, grijs

200

Boring: R2

0

50

100

150

200

2

4

5

6

gras0

Klei, matig humeus, matig zandig, 
bruin

10

Klei, matig zandig, zwak siltig, 
sporen roest, beige

60

Veen, donkerbruin70

Klei, sterk siltig, zwak zandig, 
resten planten, grijsbruin100

Klei, sterk siltig, grijs

200
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Toetsdatum: 21 mei 2015 09:19BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

535948Certificaten

23648-P. Ottstraat SchagerbrugProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1 01 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 17 (0-50) 20 (0-50)Monsteromschrijving

2055685Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.3% (m/m ds)Organische stof

259.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@78.278.2%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 28< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.19< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.03.6mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1812mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.09mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290504.7 AW240180mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2011mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6842mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 46< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-0.400.4mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.00920.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2 03 (0-40) 06 (0-40) 09 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-40)Monsteromschrijving

2055686Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.0% (m/m ds)Organische stof

2510.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.177.1%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 26< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.73.7mg/kg dskobalt (Co)

19011540-138.8mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.08mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-2923mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1911mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6945mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 41< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-1.21.2mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.00820.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM3 03 (140-190) 08 (50-100) 12 (110-150) 16 (80-100) 20 (70-100)Monsteromschrijving

2055687Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

2512.1% (m/m ds)Lutum
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Droogrest

@72.972.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 24< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 3.5< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 5.3< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-149mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-3422mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0220.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM4 R1 (20-70) R1 (90-140) R2 (10-60) R2 (70-100) R2 (100-150)Monsteromschrijving

2055688Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.1% (m/m ds)Organische stof

2512.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.076%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 24< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.43.8mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 5.4< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1912mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5032mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0230.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW
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Toetsdatum: 28 mei 2015 08:25BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

537275Certificaten

23648-P. Ottstraat SchagerbrugProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

03-1-1 03 (130-230)Monsteromschrijving

2156940Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5504.6 S230µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-4µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lkwik (Hg) FIAS/Fims

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-3.2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.2µg/lnikkel (Ni)

800432.565-26µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 2156940:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

12-1-1 12 (140-240)Monsteromschrijving

2156941Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5506.6 S330µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2µg/lkobalt (Co)

754515-6.8µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lkwik (Hg) FIAS/Fims

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-9.9µg/lnikkel (Ni)

800432.565-29µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)
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Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 2156941:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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BIJLAGE IV 



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer J. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 535948
Validatieref. : 535948_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : STMC-GRVI-IHUW-TGFU
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 20 mei 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,2 77,1 72,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,3 6,0 2,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,4 10,6 12,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,6 3,7 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 12 8,8 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,09 0,08 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 180 23 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 11 11 9
S zink (Zn) mg/kg ds 42 45 22

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,09 0,27 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,09 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,17 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,15 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,11 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,40 1,2 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535948
Project omschrijving : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
2055685 = MM1 01 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 17 (0-50) 20 (0-50)
2055686 = MM2 03 (0-40) 06 (0-40) 09 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-40)
2055687 = MM3 03 (140-190) 08 (50-100) 12 (110-150) 16 (80-100) 20 (70-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015
Startdatum : 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015
Monstercode : 2055685 2055686 2055687
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: STMC-GRVI-IHUW-TGFU Ref.: 535948_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 76,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 12,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,8
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 12
S zink (Zn) mg/kg ds 32

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535948
Project omschrijving : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
2055688 = MM4 R1 (20-70) R1 (90-140) R2 (10-60) R2 (70-100) R2 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 12/05/2015
Startdatum : 12/05/2015
Monstercode : 2055688
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: STMC-GRVI-IHUW-TGFU Ref.: 535948_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535948
Project omschrijving : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: STMC-GRVI-IHUW-TGFU Ref.: 535948_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 535948
Project omschrijving : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: STMC-GRVI-IHUW-TGFU Ref.: 535948_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer J. den Otter
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Ons kenmerk : Project 537275
Validatieref. : 537275_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FNRD-ZHZM-EHVW-NKHX
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 27 mei 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 230 330
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 2,0
S koper (Cu) µg/l 4,0 6,8
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 3,2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 6,2 9,9
S zink (Zn) µg/l 26 29

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537275
Project omschrijving : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
2156940 = 03-1-1 03 (130-230)
2156941 = 12-1-1 12 (140-240)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/05/2015 21/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 21/05/2015 21/05/2015
Startdatum : 21/05/2015 21/05/2015
Monstercode : 2156940 2156941
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FNRD-ZHZM-EHVW-NKHX Ref.: 537275_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537275
Project omschrijving : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FNRD-ZHZM-EHVW-NKHX Ref.: 537275_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537275
Project omschrijving : 23648-P. Ottstraat Schagerbrug
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FNRD-ZHZM-EHVW-NKHX Ref.: 537275_certificaat_v1



                         
 
                    
 

 
 

BIJLAGE V 



 1 

Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te 
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH: zuurgraad 
 
EC: Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt  
 
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond 
gelijk aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk 
een aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  



 2 

Conserveringstermijnen: 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader 
onderzoek. Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een 
analysecertificaat. De maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden 
(aromaten, naftaleen) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7 
dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware 
metalen 6 maanden). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). 
De conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat 
niet meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 
 
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd 
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop 
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van 
de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment 
van monstername. 
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Bijlage 3  Wateradvies Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier 





Van: De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2014 16:52 
Aan: Info@hhnk.nl 
Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20141021-12-9792 
Bijlagen: 12.jpg; logo_12.jpg; 2573_inrichting_plangebied_crop.png; 

GisData.gml; GisData.zip; MapSnapShot.jpg; PlanData.txt; 
PlanData.xml; Samenvatting.pdf; Samenvatting.txt; watertoets.pdf; 
watertoets.txt 

 

 
 
 
Geachte heer/mevrouw , 
 
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke 
ontwikkeling in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In de bijlage vindt u de 
documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de 
toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:  

 paragraaf geen waterschapsbelang  
 standaard waterparagraaf korte procedure  
 uitgangspuntennotitie normale procedure  

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets: 

Toetsresultaat download  

Samenvatting download  

Geüpload bestand download  

Plandata download  

Gisdata download  

 
 
Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
postbus: Postbus 250 
postcode: 1700 AG 
plaats: Heerhugowaard 
telefoon: 072-5828282 

http://www.dewatertoets.nl/
http://www.dewatertoets.nl/data/12/e4943b1bc34442349bce044ced758fcc/watertoets.pdf
http://www.dewatertoets.nl/data/12/e4943b1bc34442349bce044ced758fcc/Samenvatting.pdf
http://www.dewatertoets.nl/data/12/e4943b1bc34442349bce044ced758fcc/2573_inrichting_plangebied_crop.png
http://www.dewatertoets.nl/data/12/e4943b1bc34442349bce044ced758fcc/PlanData.xml
http://www.dewatertoets.nl/data/12/e4943b1bc34442349bce044ced758fcc/GisData.zip


 

 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de 
geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de 
opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.  

 



datum 21-10-2014
dossiercode    20141021-12-9792

Project: Schagerbrug Molentochtlaan ruimte voor ruimte
Gemeente: Schagen
Aanvrager: Foekje Ankersmit
Organisatie: Rho adviseurs voor leefruimte

Geachte heer/mevrouw Foekje Ankersmit,

Voor het plan Schagerbrug Molentochtlaan ruimte voor ruimte 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:
http://www.hhnk.nl/digitale_balie/inwoners/inwoners/watertoets_0.

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  http://www.hhnk.nl/digitale_balie/formulieren/formulieren/vergunningen.

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 Schagerbrug Molentochtlaan ruimte voor ruimte. 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

../
mailto:info@hhnk.nl
http://www.hhnk.nl/
../


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

Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering primaire waterlopen

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

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

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

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

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' bepalend voor het
waterbeleid binnen ons beheersgebied. Dit plan beschrijft het waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die het
waterschap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. 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 (http://www.hhnk.nl/achtergrondinfo/wet-_regelgeving/wet-_regelgeving/regelgeving/water_dijken_en/keur).

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.

Persleiding
Uw plangebied bevindt zich binnen de signaleringszone van een rioolpersleiding van het hoogheemraadschap. Dit houdt in dat
beperkingen kunnen gelden ten aanzien van eventuele (bouw)werkzaamheden. Het is binnen deze zone niet zonder overleg
toegestaan om objecten te plaatsen of werkzaamheden uit te voeren die een risico vormen voor het functioneren van de
rioolpersleiding, zoals:

- het planten van bomen en/of diepwortelende beplanting
- het uitvoeren van zware transporten;
- het opstellen van materieel op het tracé van de leiding;
- de opslag van (zwaar) materiaal;
- het werken aan- en/of realiseren van werken boven het tracé van de leiding;
- het graven of heien nabij de leiding.

Indien er wel sprake is van dergelijke werkzaamheden, of wanneer er andere activiteiten worden uitgevoerd die op enige wijze
schade zouden kunnen toebrengen aan de rioolpersleiding, dient u vroegtijdig contact op te nemen met het
hoogheemraadschap.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die



voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

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

De WaterToets 2014



datum 21-10-2014
dossiercode    20141021-12-9792

Gegevens aanvrager:
Foekje Ankersmit
Rho adviseurs voor leefruimte
postbus 81
9062 ZJ
Oentsjerk

foekje.ankersmit@rho.nl

Gegevens project:
Bouw 9 compensatiewoningen ruimte voor ruimte Molentochtlaan Schagerbrug
Molentochtlaand -
-
Schagerbrug

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Het beperkingsgebied wat geraakt is, betreft:

- Zonering afvalwatertransportleiding

- Zonering primaire waterlopen

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Schagen

Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Vervolgvragen:
Neemt in het plan het verharde oppervlak van verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
ja

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord
niet weet)
nee



Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan,
tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee

Aanvullende vragen (normale procedure)
Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe met een hoeveelheid tussen de 800 en 2000 m2?
nee

Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
maximaal circa 4.000 m2 m2

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het
oppervlaktewater mogelijk belast wordt?
nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
ja

Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5
meter van een waterloop?
ja

Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen



De WaterToets 2014
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Bijlage 4  Quickscan ecologie Grote Sloot 310 Schagerbrug 
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 4 Grote Sloot 310 te Schagerbrug

Inleiding

Voor de Grote Sloot 310 te Schagerbrug wordt de sloop van enkele opstallen 
voorbereid. De opzet is om de agrarische gebouwen met uitzondering van de 
boerderij te slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw van woningen. Voor 
het kunnen realiseren van deze ontwikkeling wordt een ruimtelijke procedure 
doorlopen.  Onderdeel van de ruimtelijke procedure is een onderzoek naar de 
effecten op beschermde planten en dieren.
Om te kunnen beoordelen of er beschermde planten- en diersoorten aanwe-
zig zijn, is op 23 januari 2012 door een ecoloog een bezoek gebracht aan het 
plangebied. Ter plekke is beoordeeld of er sprake is van potentieel aanwezige 
beschermde soorten en of deze schade ondervinden van het voornemen. Voor 
het schatten van de aanwezigheid van beschermde soorten is onderzocht welke 
landschapselementen en habitats aanwezig zijn binnen het plangebied of de 
directe omgeving. Aanvullend is een bureaustudie uitgevoerd naar het voorko-
men van beschermde soorten in de omgeving. 

Globale ligging plangebied.
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Beschrijving

Het plangebied ligt juist ten zuiden van de bebouwde kom van Schagerbrug 
in de lintbebouwing aan de Grote Sloot. De directe omgeving rondom de be-
staande bebouwing op het plangebied is door de provincie Noord-Holland 
aangewezen als weidevogelleefgebied. Op circa 3,7 kilometer afstand ligt het 
Natura 2000 gebied Zwanenwater & Pettemerduinen. Op groter afstand liggen 
de Natura 2000 gebieden Duinen Den Helder-Callantsoog en Abtskolk & De Put-
ten. Op circa 1,5 kilometer afstand ligt het gebied wat is aangewezen als Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS). 

n Natura 2000 gebied Zwanenwater & Pettemerduinen
Ten zuiden van Callantsoog ligt een uitgestrekt duingebied dat tot Petten 
doorloopt. Het noordelijke deel hiervan is het Zwanenwater. Het Zwanenwa-
ter is een vrijwel ongeschonden landschap van overwegend kalkarme duinen 
met vochtige en drassige valleien. In het centrum liggen twee uitgestrekte 
duinmeren. Beide meren worden omringd door een brede strook moerasland. 
In sommige van de vochtige duinvalleien en plaatselijk op de oevers van de 
meren treedt laagveenvorming op. Achter de zeereep in het zuidelijke deel, de 
Pettemerduinen, liggen goed ontwikkelde duinvalleien, zoals de Korfwateren, 
en droge duinen. Door de grote variatie in milieutypen in het gebied, variërend 
van droog tot zeer nat en van kalkrijk tot kalkarm, is een grote verscheidenheid 
van vegetatietypen aanwezig waarin tal van zeldzame plantensoorten voorko-
men. De kalkarme droge duinen van met name het Zwanenwater herbergen 
een oppervlakte duinheide. Het gebied is ontstaan nadat omstreeks 1600 het 
zeegat Zijpe werd afgesloten. Door deze afsluiting kon duinvorming optreden, 
eerst aan de oostzijde van de aanwezige strandwal, later ook aan de westzijde. 
Tussen beide duinenrijen ontstond een duinvallei. De westelijke duinenrij is tot 
aan de dag van vandaag onderhevig aan verstuiving. Er is dan ook een ingewik-
keld complex ontstaan van secundaire valleien en paraboolduinen, die elkaar 
op vele manieren overlappen en doorkruisen.

n Natura 2000 gebied Duinen Den Helder- Callantsoog
Het gebied Duinen Den Helder-Callantsoog bestaat van noord naar zuid uit de 
Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen, de Noordduinen (de strook tussen 
Den Helder en Callantsoog) en enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten 
oosten van het Callantsoog. Het noordelijk deel en de nollen zijn restanten van 
voormalige eilanden. In het noordelijk deel verandert het landschap van west 
naar oost van de zeereepduinen via een sterk geaccidenteerd landschap met 
valleicomplexen naar een bosrijke binnenduinrand. Over een groot deel van 
de duinen ontbreekt een binnenduinrand, hierdoor is een abrupte hoge steile 
overgang van duinen naar polders aanwezig. Het gebied heeft goed ontwikkelde 
duingraslanden. In 1995 is in de Grafelijkheidsduinen een natte duinvallei her-
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steld en langs de randen uitgebreid. In de Noordduinen zijn in de afgesnoerde 
strandvlakte bij het Botgat vochtige duinvalleien aanwezig. De nollen behoren 
tot de Oude Duinen; hier zijn duingraslanden aanwezig.

n Natura 2000 gebied Abtskolk & De Putten
Het Natura 2000 gebied Abtskolk & De Putten is een aangewezen gebied wat 
deel uitmaakt van de Zijpe-en Hazepolder en de Vereenigde Harger- en Pette-
merpolder. De Zijpe-en Hazepolder is een droogmakerij die is drooggelegd aan 
het eind van de 16e eeuw. De polder is in afdelingen verdeeld vanwege hoogte-
verschillen tussen de delen van het drooggevallen land. Elke afdeling werd met 
een letter van het alfabet aangeduid en had voor bemaling zijn eigen windmo-
len. De Vereenigde Harger- en Pettemerpolder is enkele tientallen jaren later 
drooggelegd. De opening in de duinenrij tussen Petten en Camperduin is eind 
16e eeuw definitief gedicht maar de Hondsbossche Zeewering is in zijn huidige 
vorm in 1870 gereed gekomen. Tengevolge van kleiwinning in de jaren vijftig en 
zeventig van de vorige eeuw zijn respectievelijk de plassen van De Putten en 
de Abtskolk ontstaan. Het gebied bestaat verder overwegend uit grasland. De 
Zijpe-en Hazepolder heeft een rechtlijnige verkaveling terwijl het slotenpatroon 
in de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder een minder regelmatig karakter 
heeft.

n Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar wor-
den verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden 
verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van 
al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de Ecologische Hoofd-
structuur ( EHS) van Nederland.

Aantasting door het voornemen zal – gezien de afstand – geen negatieve im-
pact hebben op zowel de Natura 2000 gebieden als de Ecologische Hoofdstruc-
tuur.
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Ligging Ecologische Hoofdstructuur ten opzichte van het plangebied.

Ligging Natura 2000 gebieden ten opzichte van het plangebied.
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Ligging plangebied ten opzichte van het weidevogelleefgebied.
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Waarnemingen en analyse

Op 23 januari 2012 is het plangebied bezocht door een ecoloog. Ter plaatse is 
gezocht naar sporen van beschermde soorten en naar andere aanwijzingen 
voor het potentieel voorkomen van dergelijke soorten. Naast deze waarnemin-
gen is een goed inzicht verkregen in de ecologisch opbouw van het gebied.

n Vegetatie
Het plangebied is grotendeels verhard en bebouwd. Langs de verharding zijn 
enkele nitrofiele kruiden aangetroffen.  De tredvegetatie is niet of nauwelijks 
ontwikkeld. Verspreid over het plangebied zijn clusters met grassen en kruiden 
waargenomen. Op plaatsen waar kuilvoer ligt opgeslagen groeien grassen van 
matig voedselrijke groeiplaatsen. Er zijn geen bijzondere soorten aangetroffen 
of te verwachten.

n Zoogdieren
Vleermuizen zijn de belangrijkste soorten die kunnen worden aangetroffen in 
gebouwen. Alle vleermuizen zijn strikt beschermd en kunnen een belemmering 
zijn voor ontwikkelingen. De boerderij alsmede de te slopen bebouwing zijn 
daarom nauwkeurig onderzocht op potentiele invliegopeningen en verblijf-
plaatsen. Geconcludeerd is dat de te slopen bebouwing alsmede de boerderij 
geen geschikte in- en uitvliegmogelijkheden biedt voor vleermuizen. 

n Vogels
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor vogels met een vaste verblijfplaats 
in de boerderij en de te slopen opstallen. Gezocht is naar potentieel geschikte 
nestplekken voor onder andere de huismus (Passer domesticus), steenuil (Athene 
noctua) en de kerkuil (Tyto alba).  Tevens is gekeken naar schijtsporen, veren of 
braakballen. Ook deze zijn tijdens het ecologisch onderzoek niet aangetroffen. 

n Overige soorten
Het plangebied is niet bijzonder geschikt voor reptielen. Een ideaal leefgebied 
voor reptielen zijn overgangen tussen bossen en heide en structuurrijke ve-
getaties zoals oude heide. Binnen het plangebied  is geen oppervlakte water 
aanwezig. Echter langs het plangebied – ten oosten – loopt een brede sloot. Hier 
kunnen soorten als de bruine kikker (Rana temporaria) en de meerkikker (Rana 
ridibunda) voorkomen. Er zijn geen plannen voor verandering van de sloot of 
werkzaamheden op de slootoever . De kans op effecten op amfibieën is daarom 
zeer klein. 
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In de sloot is waarschijnlijk een goed ontwikkelde vegetatie aanwezig. Er is 
daarmee een kans op de aanwezigheid van de Bittervoorn (Rhodeus amarus). 
Elders in een watersysteem zijn schelpen van de schildermossel aangetroffen, 
waarmee de Bittervoorn in symbiose leeft. Ook hierbij geldt dat er geen werk-
zaamheden aan de sloot zijn gepland. Een effect is niet te verwachten.

Sloot direct langs het plangebied.
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Enkele nitrofiele kruiden langs de bebouwing.

één van de opstallen die zal worden gesloopt.
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Conclusie en advies

Voor de Grote Sloot 310 te Schagerbrug wordt een ontwikkeling voorgesteld 
voor het bouwen van enkele woningen. Op het plangebied staat momenteel een 
boerderij met verschillende opstallen. De opstallen zullen worden gesloopt om 
ruimte te maken voor de geplande ontwikkeling. Voor deze ontwikkeling wordt 
een ruimtelijke procedure doorlopen. Onderdeel van de procedure is een onder-
zoek naar de effecten op beschermde natuurwaarden. 
Het onderzoek is verricht in het kader van de Flora- en Faunawet, voor een 
goede beoordeling is op 23 januari een bezoek gebracht aan het plangebied 
door een ecoloog.

Uit het veldbezoek en de literatuur blijkt dat er nagenoeg geen kans is op aan-
wezigheid van beschermde soorten op het plangebied. Er zijn geen geschikte 
verblijfplaatsen voor vleermuizen of vogels met een vaste verblijfplaats aange-
troffen. 

Er is een kans op de aanwezigheid van de Bittervoorn in naast gelegen sloot. Er 
zijn geen werkzaamheden gepland voor de sloot of de slootoever. Een effect op 
deze soort is daarom niet te verwachten. 

Aantasting door het voornemen zal – gezien de afstand – geen negatieve im-
pact hebben op zowel de Natura 2000 gebieden als de Ecologische Hoofdstruc-
tuur.

Er is geen ontheffing ex artikel 75 Flora en Faunawet noodzakelijk, ook is geen 
verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk. Er zijn geen belemmeringen 
vanuit beschermde natuurwaarden voor het bouwen van de woningen.
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Geachte Heer Buitenweg,

Voor de ontwikkeling van woningen te Schagerbrug wordt een ruimtelijke procedure 

doorlopen. Onderdeel van deze procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwe-

zigheid van beschermde natuurwaarden die mogelijk schade ondervinden van de bouw-

plannen. Door Els & Linde B.V. is in uw opdracht een quick scan ecologie uitgevoerd. 

Hierover heeft u een rapportage ontvangen. In dat rapport is omschreven dat bescherm-

de vissen niet op voorhand zijn uit te sluiten en dat de werkzaamheden aan de sloten 

hierop een negatief effect kan veroorzaken. In opdracht van u is daarom een aanvullend 

onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde vissen uitgevoerd door ons.

Op 18 juli 2012 is door twee ecologen van Els & Linde een bemonstering van vissen uit-

gevoerd in de sloot die gedeeltelijk wordt gedempt. De bemonstering is uitgevoerd met 

een electro visapparaat en met een schepnet. De steekproeven zijn uitgevoerd door op 

verscheidene plekken te vissen; een deel ad random en een deel op plekken waar veel 

watervegetatie aanwezig is. Tijdens het onderzoek was een matig gunstige weersom-

standigheid met vrij veel wind. Desondanks is door voldoende steekproeven te nemen 

een goed beeld ontstaan van de visfauna van de sloten.

Helaas zijn tijdens het visonderzoek in het geheel geen vissen gevangen. De conclusie 

is dat de sloten geen belangrijk habitat voor vissen herbergen. Een van de omwonende 



klaagde overigens dat er de laatste jaren geen vissen of kikkers aanwezig waren in de 

sloten. Zelfstandig is zo’n opmerking niet voldoende, maar het onderstreept wel de zeer 

weinig dieren omvattende visfauna in de sloten.

Tijdens de werkzaamheden hoeft daarom geen rekening te worden gehouden met aan-

wezigheid van vissen. Het afdoende onderzoek - een onderzoek met de juiste middelen, 

in het optimale seizoen, met voldoende inspanning en door gekwalificeerd personeel 

heeft geen dieren aangetoond. Er is geen ontheffing van de Flora en Faunawet noodzake-

lijk.

Met vriendelijke groet,

P.J.H. van der Linden

Els & Linde b.v.
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Bijlage 6  Vissenonderzoek 
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Bijlage 7  Archeologisch onderzoek P. Ottstraat Schagerbrug 
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Samenvatting

In opdracht van Cogeon is door De Steekproef bv een een terrein onderzocht in het 
zuidelijke verlengde van de P. Ottstraat langs de zuidrand van Schagerbrug in de 
gemeente Schagen. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische waarden. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw 
van negen woningen op het terrein, dat nu nog in gebruik is als grasland. 

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door 
middel van boringen. Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een 
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare 
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het 
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. 

Het plangebied ligt in de Zijpe- en Hazepolder op geruime afstand van de 
oude kern van Schagerbrug op een terrein dat gedurende de laatse tweehonderd jaar 
altijd in gebruik lijkt te zijn geweest als grasland. In het gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel is uitgegaan van een middelhoge tot hoge verwachting voor 
bewoningsresten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd en een middelhoge verwachting 
voor resten van perceelsgrenzen uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Voor resten 
uit eerdere perioden geldt een lage verwachting. 

Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn in het 
plangebied vijftien boringen gezet in een dichtheid van tien boringen per hectare. 
Onderin een deel van de boringen is veen aangetroffen dat is gevormd in een 
landschap dat regelmatig overstroomde en dat nooit geschikt is geweest voor 
bewoning. Hierboven is in een getijdenmilieu afwisselend zand en klei afgezet. Het 
getijdenmilieu is gedurende enige tijd onderbroken geweest. In deze periode is veen 
gevormd dat sterk is veraard. Bij hernieuwde afzetting van getijdenafzettingen vond 
echter sterke erosie plaats van de top van dit veen. Deze erosie vond waarschijnlijk 
plaats vanuit een geul die op het zuidoostelijke deel van het plangebied lag. Eventuele 
archeologische resten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd die op het veen aanwezig 
zouden kunnen zijn (geweest) hoeven door de erosie van de top van het veen niet 
meer in het plangebied verwacht te worden. Voor en na de periode waarin het sterk 
veraarde veen is ontstaan, heeft een te dynamisch (getijden)milieu geheerst om 
bewoning mogelijk te maken. In geen van de boringen zijn dan ook archeologische 
indicatoren gevonden. In verband hiermee geven de resultaten van het onderzoek 
geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens 
het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee bij de verdere 
planvorming rekening zou moeten worden gehouden. 



Figuur 1. Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Het plangebied ligt binnen het rode
kader. (Bron: Topografische Atlas Noord-Holland, 2009)



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel (KNA 3.3 LS01)
In opdracht van Cogeon, vertegenwoordigd door de heer R. Beugels, is door 
De Steekproef bv een een terrein onderzocht in het zuidelijke verlengde van de 
P. Ottstraat langs de zuidrand van Schagerbrug in de gemeente Schagen (zie 
Figuur 1). Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische waarden. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw 
van negen woningen op het terrein, dat nu nog in gebruik is als grasland (zie 
Figuur 2). 

Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel 
van boringen. Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een 
archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare 
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het 
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. 

Het doel van het veldonderzoek is het vaststellen van de mate van gaafheid 
van het bodemprofiel en de aanwezigheid hierin van archeologische waarden. Hierbij 
wordt gekeken naar de bodemopbouw en de mate waarin deze intact is en naar het 
voorkomen van archeologische indicatoren, zoals bewerkt en verbrand vuursteen, 
aardewerk, bouwmateriaal, bot en houtskool.

Figuur 2. Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Het plangebied gezien vanaf
boorpunt 8 in noordwestelijke richting. 
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1.2 Locatie (KNA 3.3 LS02)
Het plangebied ligt aan de zuidrand van Schagerbrug, in het zuidelijke verlengde van 
de P. Ottstraat; ten zuiden van het hier gelegen sportpark en ten oosten van de 
Molensloot. Het plangebied bestaat nu nog uit grasland. De hoogte van het maaiveld 
in het plangebied ligt rond 0,6 meter beneden NAP.

Tabel 1. Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Administratieve gegevens.

Provincie Noord-Holland

Gemeente Schagen

Plaats Schagerbrug

Toponiem P. Ottstraat

Coördinaten hoekpunten 112,837/534,778; 113,002/534,681; 112,799/534,739; 113,021/534,598

Bevoegde overheid Gemeente Schagen

Opdrachtgever Cogeon

OM-nr. 64486

ISSNnr. 1871 - 269X

Steekproef projectcode 2014-12/08Z

Geomorfologische context Vlakte van getij-afzettingen en ingesloten strandvlakte

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

2.1 Bronnen
Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen 
(Tabel 2).

Tabel 2: Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Geraadpleegde literatuur, bronnen
en kaarten.

ANWB, 2005. Topografische Atlas Noord-Holland 1:500.000. ANWB bv, Den Haag.

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) [ARCHIS].

Indicatieve Kaart Archeologisch Waarden (IKAW)

Kadata

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.3. College voor de Archeologische Kwaliteit 
(www.sikb.nl).

Mulder, E.F.J. de & J.H.A. Bosch, 1982. Holocene Stratigraphy, Radiocarbon Datings and Paleogeography of Central 
and Northern North-Holland (The Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst 36:3, 111-160.

Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff & T.E. Wong, 2003. De Ondergrond van Nederland. 
Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten.

Gemeente Schagen; archeologische beleidskaart

12 Provinciën, 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 12 Provinciën, 
Landsmeer.

12 Provinciën, 2005. Luchtfoto-Atlas Noord-Holland 1:14 000. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer.

12 Provinciën, 2009. Topografische Atlas Noord-Holland 1:25000. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer

Provincie Noord-Holland. Cultuurhistorische waardenkaart (http://geo.noord-holland.nl/chw).

Nederland in het Holoceen (Bazelmans et al 2011)

Stichting voor Bodemkartering, 1990. Bodemkaart van Nederland 1:50000. Toelichting bij Kaartblad 19 west  
StiBoKa, Wageningen.

Stichting voor Bodemkartering, 1981. Geomorfologische Kaart van Nederland 1:50000. Kaartblad 19 west. StiBoKa, 
Wageningen.

Uitgeverij Nieuwland, 2006. Grote Historische Topografische Atlas ±11894-1933. Noord-Holland 1 : 25 000. 
Uitgeverij Nieuwland, Tilburg.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992. Grote Historische Provincie Atlas 1:25 000. Noord-Holland 1849-1859. 
Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen.

www.watwaswaar.nl
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2.2 Fysische geografie (KNA 3.3 LS04)
In de periode na de ijstijden (het Holoceen) smolten de ijskappen en raakte het 
Noordzeebekken gevuld met water. Vanaf het moment van binnendringen van de zee 
in West-Nederland begon een natuurlijk proces van ophoging van de bodem door de 
afzetting van zeezand en zeeklei alsmede door veengroei. Veengroei vond plaats 
onder invloed van de stijgende grondwaterspiegel. De processen van sedimentatie van 
zand en klei en veengroei hielden vanaf 6000 vC min of meer gelijke tred met de 
doorgaande relatieve zeespiegelstijging.

Langs de Noordzeekust ontstonden door golfwerking en zeestromingen 
strandwallen die zijn opgebouwd uit zand uit het Noordzeebekken. Door de stijging 
van de zeespiegel schoof de kustlijn en de daarbij behorende strandwallen steeds 
verder naar het oosten op. Rond 4000 vC veranderde dit en werd de West-
Nederlandse kust, ondanks de doorgaande relatieve zeespiegelstijging, een 
aanwaskust. Vanaf die tijd vormden zich jongere strandwallen aan de zeezijde van 
oudere strandwallen. 

Achter de strandwallen lag een lagune waarin zand en klei werd afgezet en 
waarin veen kon groeien. De zee had toegang tot de lagune door een aantal 
zeegaten in de strandwallenkust. Het plangebied lag binnen het overstromingsgebied 
van het zeegat van Bergen. Dit zeegat strekte zich vanaf het gebied van het huidige 
Bergen overwegend in noordelijke richting uit. Door inbraken vanuit dit zeegat 
ontstond een waddengebied dat tweemaal per etmaal onder water liep. Ongeveer 
drieduizend jaar geleden raakte het zeegat van Bergen steeds verder gesloten en 
raakte de achterliggende lagune steeds verder overgroeid met veen. Figuur 3 toont 
uistneden uit de paleogeografische kaarten uit de atlas van Nederland in het 
Holoceen (Bazelmans et al. 2011). Hierop is de uitbreiding van het veen tussen 2750 
en 1500 vC te zien. Na het sluiten van het zeegat van Bergen werd het Oer-IJ 
estuarium het belangrijkst voor de overstromingsdynamiek in het gebied. Uiteindelijk 
veranderde het landschap hierdoor weer in een vlakte van getijdenafzettingen op de 
rand van een ingesloten strandvlakte. Het westelijke deel van het plangebied ligt op 
deze ingesloten strandvlakte. De bodems bestaan hier volgens de bodemkaart uit 
kalkhoudende vlakvaaggronden. Het grootste deel van het plangebied ligt op een 
vlakte van getijdenafzettingen. Hier bestaan de bodems volgens de bodemkaart uit 
kalkrijke poldervaaggronden die zijn gevormd in zavel. Het betreft in beide gevallen 
jonge bodems met beginnende bodemvorming en ondiepe oxidatie-verschijnselen.
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Figuur 3. Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Het plangebied (binnen de rode
cirkel), op uitsneden uit de paleografische kaarten uit de atlas van Nederland in het
Holoceen. Deze kaarten tonen de situatie rond 2750 vC (links) en rond 1500 vC
(rechts). 

2.3 Archeologie (KNA 3.3 LS04)
Op de archeologische beleidskaart van de voormalige gemeente Zijpe ligt het 
plangebied in een zone van de derde categorie. Hier is archeologisch onderzoek 
vereist bij bodemingrepen die groter zijn 500 vierkante meter dan en die dieper reiken 
dan 50 centimeter beneden het maaiveld. 

In de wijde omgeving van het plangebied is bewoning aangetoond vanaf het 
neolithicum. De bewoning in de periode  late ijzertijd-Romeinse tijd vond met name 
plaats op de veraarde top van het veen. In de loop van de Romeinse tijd vernatte het 
veengebied zodanig dat bewoning onmogelijk werd. In de nabijheid van het 
plangebied, op enkele honderden meters ten oosten hiervan, ligt monument 12294. 
Dit monument betreft een middeleeuwse terp (waarneming 37939) waarop ook 
aardewerkscherven uit de periode ijzertijd-Romeinse tijd zijn aangetroffen (waarneming 
42729). Hoewel deze van elders zullen zijn aangevoerd met het ophogingsmateriaal 
voor de terp, moeten deze wel uit de buurt afkomstig zijn.

Eveneens ten oosten van het plangebied ligt monument 10600 dat de uit de 
middeleeuwen daterende Westfriese omringdijk betreft. Op enkele honderden meters 
ten westen van het plangebied ligt monument 14941. Dit monument is de oude kern 
van Schagerbrug. Ten zuiden van het plangebied is in 2011 door RAAP een onderzoek 
uitgevoerd (onderzoeksmelding 56672). Op basis van de resultaten hiervan is 
geadviseerd om graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden om op die 
manier eventueel in de top van het veen aanwezige resten uit de ijzertijd en de 
Romeinse tijd te kunnen opsporen en documenteren. 
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2.4 Historische geografie (KNA 3.3 LS03)
Het plangebied ligt binnen de Zijpe- en Hazepolder die als het ware tussen de 
Westfriese omringdijk en de duinen van Callandtsoog ligt. Het hier gelegen 
veengebied is vanaf de tiende eeuw steeds verder ontgonnen. De hierdoor optredende 
daling van het veen leidde in combinatie met voorgaande zeespiegelstijging tot het 
ontstaan van een inbraakgeul (de Zijpe). In de dertiende, veertiende, vijftiende en 
zestiende eeuw vonden regelmatig stormvloeden plaats totdat uiteindelijk in 1597 de 
dijk rond de Zijpepolder werd gedicht. Hierna ontstonden verschillende buurtschappen 
in deze polder, waaronder Schagerbrug. Het plangebied ligt enkele honderden meters 
ten oosten van de oude kern van Schagerbrug in een gebied dat van oudsher in 
gebruik is als grasland. Dit is te zien op Figuur 4, een uitsnede uit de topografische 
kaart uit 1907. Deze gegevens zijn in overeenstemming met de gegevens op de hier 
niet afgebeelde kadasterkaart uit omstreeks 1830. In de twintigste eeuw is de 
bebouwing en infrastructuur van Schagerbrug uitgebreid tot pal tegen de noord- en de 
westrand van het plangebied.

Figuur 4. Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Het plangebied (binnen het rode
kader) op een uitsnede uit de topografische kaart uit 1907.
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2.5 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.3 LS05)
Het plangebied ligt in de Zijpepolder op geruime afstand van de historische kern van 
Schagerbrug. In de omgeving van het plangebied zijn nederzettingssporen 
aangetroffen die dateren uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Uit deze periode zijn 
nederzettingssporen te verwachten op zandopduikingen en op de veraarde top van 
(afgedekte) veenpakketten. De verwachting voor resten uit deze periode (ijzertijd tot 
Romeinse tijd) is middelhoog tot hoog. Na deze periode is het gebied te nat geworden 
om te worden bewoond, om in de volle middeleeuwen opnieuw te worden ontgonnen. 
Uit deze periode en uit de nieuwe tijd kunnen met name resten van perceelsgrenzen 
e.d. in het plangebied verwacht worden. De kans op resten van bebouwing is, gezien 
het ontbreken van bebouwing op historische kaarten, klein. 

Indien bewoningsresten uit de prehistorie aanwezig zijn, kunnen deze bestaan uit 
iets donkerder gekleurde (afgedekte) lagen van zandige afzettingen, gerijpte klei of 
veraard veen met daarin houtskool, verbrand bot, vuursteen en aardewerk e.d.

In het plangebied geldt derhalve een middelhoge verwachting voor 
bewoningsresten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd en eveneens een middelhoge 
verwachting voor resten van perceelsgrenzen uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
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3. Veldonderzoek

3.1 Aanpak (KNA 3.3 VS01)
Over het plangebied zijn vijftien boorpunten verdeeld in twee noordwest – zuidoost 
gerichte boorraaien met telkens 35 meter afstand tussen de boringen en 30 meter 
afstand tussen de boorraaien. Hierdoor is een boordichtheid ontstaan van ruim tien 
boringen per hectare. Op deze manier voldoet de toegepaste boordichtheid volgens 
de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 
2006) als zoekoptie om door een archeologische laag gekenmerkte vindplaatsen uit 
de periode bronstijd tot middeleeuwen op te sporen (zoekoptie D1). Bij gebruik van 
een edelmanboor met een diameter van 12 centimeter en het zeven van het hiermee 
opgeboorde materiaal voldoet de toegepaste boordichtheid volgens de Leidraad 
inventariserend veldonderzoek tevens als zoekoptie om vindplaatsen uit de steentijd in 
klei op te sporen (zoekoptie A5). 

Alle boringen zijn geplaatst met een guts met een diameter van drie centimeter 
en tenminste doorgezet tot twee meter beneden het maaiveld. Overal waar de 
resultaten van het booronderzoek hier aanleiding toe gaven, is nageboord met een 
edelmanboor met een diameter van twaalf centimeter waarbij het opgeboorde 
materiaal is gezeefd. Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald. 
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Figuur 5. Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Boorpuntenkaart. [Bron ondergrond:
Klic.]
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3.2 Resultaten veldonderzoek (KNA 3.3 VS02, VS03)
Op 18 december 2014 zijn de veldwerkzaamheden door De Steekproef bv 
uitgevoerd. De ligging van de boorpunten is weergegeven in Figuur 5. De resultaten 
van het booronderzoek zijn afgebeeld in Figuur 7.

Bovenin alle boringen is een humusrijk pakket sterk zandige klei aangetroffen. 
Deze bouwvoor varieert in dikte van 25 centimeter in de boringen 5 en 6 tot meer dan 
een halve meter in de boringen 10 en 11. Hieronder bevond zich in de boringen 1, 2, 
3, 5, 6 en 7 een pakket schelphoudend zand dat wordt onderbroken door dunne 
kleilaagjes. In boring 7 loopt dergelijk zand door tot een diepte van tenminste 
2,4 meter beneden het maaiveld. Vanaf deze diepte stroomt het zand uit de boor. In 
de overige boringen is dit zandpakket hooguit veertig centimeter dik en is hieronder 
een pakket schelphoudende klei aanwezig dat wordt onderbroken door dunne 
zandlaagjes. Een dergelijk kleipakket is in de boringen zonder zandpakket onder de 
bouwvoor al direct onder de bouwvoor aangetroffen. In de boringen 14 en 15 gaat 
dit gelaagde kleipakket op een diepte van ongeveer zestig centimeter beneden het 
maaiveld over in schelphoudend zand dat wordt onderbroken door talrijke dunne 
kleilaagjes. In de boringen 1 tot en met 6 en 9 tot en met 13 is rond een diepte van 
een meter beneden het maaiveld een één tot enkele decimeters dik pakket sterk 
veraard veen aanwezig waarvan de top sterk is geërodeerd. Brokken losgeslagen veen 
zijn gevonden in de bovenliggende klei (zie Figuur 6). 

Figuur 6. Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Foto van boring 2 met het sterk
geërodeerde pakket sterk veraard veen (donkerbruin; midden) met links daarvan klei
met daarin brokken losgeslagen veen. 

Onder het sterk pakket sterk veraard veen bevond zich in alle boringen wederom klei. 
In de boringen 6, 9, 10 en 13 is deze klei zwak zandig en doorgroeid met 
(riet)wortels. In de overige boringen is deze klei matig zandig en wordt deze 
onderbroken door zandlaagjes. Onderin de boringen 1, 9, 10, 11, 12 en 15 is matig 
veraard veen aanwezig dat bovenin wordt onderbroken door dunne kleilaagjes. Het 
lijkt om een laagveen-pakket te gaan dat in elk geval in zijn laatse fase moet zijn 
gevormd in een milieu waarin klei is aangevoerd. Dit milieu is nooit geschikt geweest 
voor bewoning. Dit geldt waarschijnlijk wel voor het milieu waarin de veraarding van 

10



het bovenin veel boringen aangetroffen veenpakket heeft plaatsgevonden. In dit milieu 
vond mogelijk op de top van het veen bewoning plaats in de periode ijzertijd-
Romeinse tijd. In het plangebied is de top van dit veen echter sterk geërodeerd. 
Behoudenswaardige resten uit de periode ijzertijd-Romeinse tijd hoeven derhalve niet 
verwacht te worden. Overigens heeft geen van de boringen archeologische 
indicatoren opgeleverd die op de (voormalige) aanwezigheid van dergelijke resten 
zouden kunnen wijzen. Ook in de overige afzettingen zijn in het plangebied geen 
archeologische indicatoren gevonden. Om deze reden is het KNA-onderdeel 
Waardestelling in dit rapport niet nader uitgewerkt. In de op het zuidoostelijke deel 
van het plangebied geplaatste boringen 7, 8 en 14 is in het geheel geen veen 
waargenomen. Hier zijn de klastische afzettingen ook het meest zandig. Waarschijnlijk 
heeft hier oorspronkelijk de geul gelegen van waaruit het veen in het aangrenzende 
gebied is geërodeerd.  
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Figuur 7. Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat. Weergave van de resultaten van het
booronderzoek in de vorm van boorprofielen.
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4. Conclusies en Advies (KNA 3.3 VS07)

Het plangebied ligt in de Zijpe- en Hazepolder op geruime afstand van de oude kern 
van Schagerbrug op een terrein dat gedurende de laatse tweehonderd jaar altijd in 
gebruik lijkt te zijn geweest als grasland.   

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een 
middelhoge tot hoge verwachting voor bewoningsresten uit de ijzertijd en de Romeinse 
tijd en een middelhoge verwachting voor resten van perceelsgrenzen uit de 
middeleeuwen en de nieuwe tijd. Voor resten uit eerdere perioden geldt een lage 
verwachting. 

Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toesten zijn in het 
plangebied vijftien boringen gezet in een dichtheid van tien boringen per hectare. 
Onderin een deel van de boringen is veen aangetroffen dat is gevormd in een 
landschap dat regelmatig overstroomde en dat nooit geschikt is geweest voor 
bewoning. Hierboven is in een getijdenmilieu afwisselend zand en klei afgezet. Het 
getijdenmilieu is gedurende enige tijd onderbroken geweest. In deze periode is veen 
gevormd dat sterk is veraard. Bij hernieuwde afzetting van getijdenafzettingen vond 
echter sterke erosie plaats van de top van dit veen. Deze erosie vond waarschijnlijk 
plaats vanuit een geul die op het zuidoostelijke deel van het plangebied lag. Eventuele 
archeologische resten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd die op het veen aanwezig 
zouden kunnen zijn (geweest) hoeven door de erosie van de top van het veen niet 
meer in het plangebied verwacht te worden. Voor en na de periode waarin het sterk 
veraarde veen is ontstaan, heeft een te dynamisch (getijden)milieu geheerst om 
bewoning mogelijk te maken. In geen van de boringen zijn dan ook archeologische 
indicatoren gevonden. In verband hiermee geven de resultaten van het onderzoek 
geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens 
het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee bij de verdere 
planvorming rekening zou moeten worden gehouden. 

Wij wijzen er verder op dat in alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen 
en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente 
Schagen conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, 
paragraaf 7, artikel 53 en verder.
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Appendix I

Schagerbrug, zuidelijke verlengde van de P. Ottstraat

paleolithicum: tot 8.800 vC
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

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

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

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

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

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

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

nieuwe tijd: 1.500 - heden
nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd C: 1.850 – heden
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Appendix II - Bekende archeologische waarden
Schagerbrug, zuidelijke verlengde van de P.Ottstraat

Legenda
VONDSTMELDINGEN

WAARNEMINGEN

ONDERZOEKSMELDINGEN

HUIZEN

TOP10 ((c)TDN)

PLAATSNAMEN

PLANGEBIED

MONUMENTEN
archeologische waarde

hoge archeologische waarde

zeer hoge archeologische waarde

zeer hoge arch waarde, beschermd

IKAW
zeer lage trefkans

lage trefkans

middelhoge trefkans

hoge trefkans

lage trefkans (water)

middelhoge trefkans (water)

hoge trefkans (water)

water

niet gekarteerd

0 100 m

N Archis2



Appendix III

Schagerbrug, zuidelijke verlengde van de P. Ottstraat

Boorbeschrijving volgens ASB 5.1
Boor
Nr

LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS
GD B

K
BS BZ B

V
B
H

HK TK IK VL
K

CO PLH VS SST BHN BI GI

1 30 K 3 BR GR DO
42 Z GR KL WAD
108 K 2 GR MSL ZL WAD
119 K GR BR MSL VB
127 V BR ZW
180 K 2 GR MSL EZL WAD
222 V RO BR KL
250 V RO BR

2 27 K 3 BR GR DO
40 Z GR KL WAD
107 K 2 GR MSL ZL WAD
118 K GR BR MSL VB
127 V BR ZW
220 K 2 GR MSL EZL WAD

3 32 K 3 BR GR DO
48 Z GR EKL WAD
103 K 2 GR MSL ZL WAD
117 K GR BR MSL VB
145 V BR ZW
230 K 2 GR MSL ZL WAD

4 28 K 3 BR GR DO
77 K 2 GR MST ZL WAD
90 K GR BR MSL VB
97 V BR ZW
115 K 2 GR MSL EZL WAD
183 K 2 GR MSL ZL WAD
230 K 2 GR MSL EZL WAD

5 20 K 3 BR GR DO
60 K 2 GR ZL WAD
77 V BR ZW
181 K 2 GR ZL WAD
230 Z GR KL WAD

6 25 K 3 BR GR DO
63 Z GR KL WAD
80 V BR ZW
110 K 1 GR BR LI MSL DW
147 K 2 GR MSL EZL WAD
182 K 2 GR MSL ZL WAD
230 Z GR KL WAD

7 30 K 3 BR GR DO
230 Z GR KL WAD

8 26 K 3 BR GR DO
47 Z GR KL WAD
95 K 2 GR MSL ZL WAD
200 K 2 GR MSL EZL WAD

9 45 K 3 BR GR DO
107 K 2 GR MST ZL WAD
117 K GR BR MSL VB
127 V BR ZW
212 K 1 GR MSL DW
230 V RO BR KL
250 V RO BR

10 62 K 3 BR GR DO
114 K 2 GR MST EZL WAD
127 K GR BR MSL VB
155 V BR ZW
215 K 1 GR MSL DW
226 V RO BR KL
250 V RO BR



11 57 K 3 BR GR DO
98 K 2 GR MST ZL WAD
117 K 2 GR MSL EZL WAD
138 K GR BR VB
143 V BR ZW
250 K 2 MSL EZL WAD
270 V RO BR KL
300 V RO BR

12 45 K 3 BR GR DO
110 K 2 GR MST ZL WAD
125 K GR BR MSL VB
150 V BR ZW
212 K 2 MSL ZL WAD
226 V RO BR KL
240 V RO BR
270 K 1 GR BR LI MSL DW

13 37 K 3 BR GR DO
73 K 2 GR MST ZL WAD
120 V BR ZW
150 K 1 GR BR LI MSL DW
250 K GR MSL EZL WAD
275 K 1 GR BR LI MSL DW

14 30 K 3 BR GR DO
62 K 2 GR MST ZL WAD
158 Z GR KL WAD
270 Z 2 GR ZL WAD

15 40 K 3 BR GR DO
63 K 2 GR MST ZL WAD
113 Z GR KL WAD
152 Z 2 GR ZL WAD
203 K 2 MSL EZL WAD
220 V RO BR KL WAD
240 V RO BR

Betekenis van de afkortingen:
LDO – Onderzijde boortraject
Lithologie: 

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand, BST = baksteen
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BV= bijmengsel veen, 
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. 

Kleur:  
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, 
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).   
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel

Overige kenmerken:
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig
PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel); DW = doorworteld 
VS = veensoorten
SST = Sedimentaire structuren; ZL is zandlagen, EZL = enkele zandlagen, KL  = kleilagen, EKL = 
enkele kleilagen, VB = veenbrokken, DW = doorworteld.
BHN = Bodemhorizont; BHE = E-horizont, BHB = B-horizont, BHBC = BC-horizont, BHC = C-
horizont
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , OPG = opgebracht, VRG = vergraven, Moer = 
moerig.
GI = Geologische interpretaties; WAD = wadden(getijden)milieu
AIS = Archeologische indicatoren; P = puin, HK = houtskoolspikkels, AW = aardewerk
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Foekje Ankersmit

Van: Wagenaar, Ruud <R.Wagenaar@hhnk.nl>
Verzonden: woensdag 3 december 2014 17:17
Aan: Foekje Ankersmit
CC: 'Ruimtelijkeplannen'; Haas, Hans de
Onderwerp: Watertoets project Schagerbrug Molentochtlaan ruimte voor ruimte
Bijlagen: 14.50498_Digitale Watertoets Schagerbrug Molentochtlaan RvR.pdf; 2573

_inrichting_plangebied_crop_S_14.0050499_1.pdf

GRIP Status: Received

Geachte mevrouw Ankersmit, 
 
In het kader de watertoets heeft u ons via de digitale watertoets (ons registratienummer 14.50498, zie bijlage) 
een reactie gevraagd op de geplande bouw van negen vrijstaande woningen met bijbehorende infrastructuur ten 
zuidwesten van het sportcomplex bij de Burgemeester van Doornstraat te Schagerbrug. Uit deze digitale 
watertoets bleek dat voor het plan een zogenaamde 'normale' procedure moest worden gevoerd. Naar aanleiding 
hiervan berichten wij u het volgende. Met excuses voor de late afhandeling. De onderstaande gegevens kunnen 
worden beschouwd als aanvulling op de genoemde digitale watertoets. Gezamenlijk vormen ze dus het volledige 
advies in het kader van de watertoets. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt in de polder ‘Afdeling C’ in het peilgebied 2763-A met een streefpeil van zomerpeil NAP -1,35 
meter en winterpeil NAP -1,50 meter. De waterloop langs de noordoostkant van het plangebied bevindt zicht op 
een nader te bepalen peilafwijking (onderbemaling). 
 
Waterkwantiteit 
Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename van verharding en 
bebouwing tot gevolg heeft. Volgens de door u ingediende gegevens zal er een totale verhardingtoename zijn van 
maximaal ongeveer 4.000 m2. Door deze toename aan verharding kan de neerslag versneld worden afgevoerd 
naar het oppervlaktewater. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor 
verslechteren. De initiatiefnemer van het plan is verantwoordelijk voor de regeling, de financiering en de realisatie 
van compenserende maatregelen. 
 
Gezien de lokale bodemomstandigheden leent het gebied zich er voor om snel water in de bodem te infiltreren. 
Wij adviseren u daarom om de op de verharding neergekomen neerslag zoveel mogelijk te laten infiltreren in de 
bodem. Voor zover dat niet mogelijk is en de neerslag naar het oppervlaktewater zal worden afgevoerd via 
riolering of korte bodempassage, zullen de effecten van de verhardingstoename moeten worden gecompenseerd 
door de aanleg van extra oppervlaktewater. Het wateroppervlak in het peilgebied 2763-A dient hiervoor te worden 
uitgebreid met 17% van de versneld afwaterende verhardingstoename. Hierbij is uitgegaan van een peilstijging 
van 0,24 meter die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, een bemalingcapaciteit van 14,4 mm/dag, een 
drooglegging van 0,8 meter en grondsoort zand. 
 
Naast de compensatie van de verhardingstoename dienen eventuele dempingen van het oppervlaktewater ook 
één op één te worden gecompenseerd.  
 
Inrichting watersysteem 
Volgens de in het plan opgenomen inrichtingsschets is niet goed duidelijk waar eventueel waterlopen zullen 
worden verbreed. Zoals hierboven aangegeven heeft de waterloop aan de noordoostkant van het plangebied een 
afwijkend waterpeil ten opzichte van de waterlopen langs de overige zijden van het plangebied. Hierdoor is het in 
beginsel niet wenselijk de benodigde compensatie hier te realiseren. Deze noordoostelijke waterloop vormt echter 
de scheiding tussen het plangebied en het sportcomplex. Wij adviseren daarom toch deze vrij smalle waterloop 
(ongeveer twee meter breed op de waterlijn) te verbreden tot ongeveer vier meter op de waterlijn. Hierdoor 
ontstaat een betere afscheiding met het sportcomplex. Bij de genoemde breedte van vier meter is rijdend 
onderhoud aan de waterloop nog goed mogelijk. Over de exacte invulling van de compensatie gaan wij graag met 
u in overleg. 

Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen en wegen in het beheer van het 
hoogheemraadschap en het aanleggen van 800 m2 verharding is een watervergunning van het 



2

hoogheemraadschap nodig. Afhankelijk van de complexiteit van aanvraag en/of werken is het belangrijk om 
hierover in een vroeg stadium overleg te starten, zodat onderzoeken tijdig kunnen worden gestart en wordt 
voorkomen dat onnodige onderzoeken worden gedaan. Houdt u rekening met de noodzakelijke proceduretijd die 
hiermee is gemoeid. 
Het formulier voor het aanvragen van een watervergunning kan via 
http://www.hhnk.nl/digitale_balie/inwoners/inwoners/vergunningen en worden gedownload. 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 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 hem op te nemen. 
 
Lozingen 
Voor onttrekken van grondwater en/of lozingen op het oppervlaktewater dient een vergunningaanvraag of 
melding te worden gedaan bij het hoogheemraadschap. Op de website van het hoogheemraadschap kunt u 
hierover meer informatie via http://www.hhnk.nl/digitale_balie/inwoners/inwoners/vergunningen. U kunt ook 
contact opnemen met het cluster Vergunningen.  
 
Tot slot 
Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoek ik u vriendelijk me een geactualiseerde versie toe te sturen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft kunt u contact met me 
opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Wagenaar 
Regioadviseur West-Friesland 
Afdeling Watersystemen 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Bezoekadres: 
Bevelandseweg 1 
1703 AZ Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
 
t.    072-5827231 
m.  0610932095 
e.   r.wagenaar@hhnk.nl 
w.   www.hhnk.nl 
 

 

Proclaimer:   

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht 
deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?  

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het 
hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten 
ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de 
bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.  
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Bijlage 9  Reactienota overleg 
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Reactienota inspraak en vooroverleg Bro over het  
voorontwerpbestemmingsplan “Schagerbrug - Grote Sloot 310 en P. Ottstraat ”. 
 
 
De voorgenomen ruimtelijke regeling van het Ruimte voor Ruimteproject aan de Grote Sloot 310 op de 
compensatielocatie P. Ottstraat  te Schagerbrug is in verband met artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening vanaf 19 augustus 2015 aan de overlegpartners voorgelegd.  
Vanaf dezelfde datum tot en met 30 september 2015 heeft het voorontwerp ter inzage gelegen voor 
inspraak. 
 
INSPRAAK 
 
Er zijn geen reacties ingekomen. 
 
VOOROVERLEG 
 
De volgende reactie is binnengekomen: 
 

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, ingekomen 4 september 2015 (stuknummer: 15.019202): 
De Veiligheidsregio concludeert dat er geen sprake is van (toenemende) risico’s ten aanzien 
van externe veiligheid, zodat zij geen gebruik maken van het adviesrecht. De Handleiding 
“bluswatervoorziening en bereikbaarheid” moet worden toegepast. 
Reactie:  
Wij zullen bij de inrichting van het openbaar gebied het in te dienen inrichtingsplan toetsen aan 
het brandveiligheidsadvies V-BWZ-P. Ottstraat-15-401 van 17 november 2015. Het advies 
brengen wij daarom ter kennis van initiatiefnemer.   
 
Geen aanpassing in het ontwerp noodzakelijk. 
 

2. N.V.PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, ingekomen 25 september 2015 (stuknummer 
15.020916): 
Het PWN attendeert op de noodzaak te voldoen aan hun civieltechnische belangen bij de 
inrichting van het plangebied, zoals voldoende ruimte voor leidingen. 
Reactie:  
Bij toetsing van het inrichtingsplan zullen wij – zoals gebruikelijk- toezien op deze belangen. 
 
Geen aanpassing in het ontwerp noodzakelijk. 
 

3. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (mail 23 september 2015) adviseert om de 
waterparagraaf in de toelichting op het voorontwerp in overeenstemming te brengen met het 
aanvullend advies van 3 december 2014. Samengevat dient de initiatiefnemer zelf de 
benodigde compensatie in het oppervlaktewater te realiseren. Daarvoor wijst het schap op 
een waterloop in het noordoosten van het plangebied, die nog verbreed kan worden. 
Reactie:  
Wij passen de waterparagraaf aan het advies van het Hoogheemraadschap aan. 
Initiatiefnemer zal de nodige compensatie realiseren door de genoemde waterloop te 
verbreden. De vereiste compensatie vindt dus plaats binnen het plangebied van dit 
bestemmingsplan. 

 
 Aanpassing in het ontwerp noodzakelijk. 

 
 

Vastgesteld:  8 december 2015 
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REGELS 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 
Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Schagerbrug - Grote Sloot 310 en P. Ottstraat RvR met identificatienummer 
NL.IMRO.0441.BPRvRGS310POTTSTR-ON01 van de gemeente Schagen; 

1.2  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 architecto-
nisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.3  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage; 

1.4  aanduiding: 

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

1.5  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  achtererfgebied: 

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 
m van de voorkant van het hoofdgebouw; 

1.7  archeologisch deskundige: 

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van Kwaliteitsnorm Nederlandse Ar-
cheologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma's van Eisen op te 
stellen en/of te toetsen; 

1.8  archeologisch onderzoek: 

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

1.9  archeologisch rapport: 

in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep gebruikelijke 
normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan worden getrokken 
over de aanwezigheid van archeologische waarden; 

1.10  archeologische waarden: 

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

1.11  bebouwing: 

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

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; 
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1.13  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 administratie-
ruimten en dergelijke; 

1.14  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis: 

een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, genoemd in Bijlage 1, dan wel een naar de aard of invloed 
op de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit, die in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend op 
een zodanige wijze dat: 
a. het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt; 
b. de ruimtelijke uitwerking of uitstraling van die activiteit met de woonfunctie in overeenstemming is, 

waarbij: 
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; 
4. er geen onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt; 

1.15  bestaand: 
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden: 
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan; 

b. ten aanzien van het overige gebruik: 
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 

1.16  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.17  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.18  bouwen: 

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

1.19  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

1.20  bouwperceel: 

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

1.21  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

1.22  bouwvlak: 

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

1.23  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; 

1.24  dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 
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1.25  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwen-
ding anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.26  gebouw: 

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

1.27  gebruiksmogelijkheden: 

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming 
te gebruiken; 

1.28  hoofdgebouw: 

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is; 

1.29  horecabedrijf: 

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het bedrijfs-
matig verstrekken van logies, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering 
van een erotisch getinte vermaaksfunctie;    

1.30  kampeermiddel: 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voer-
tuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel wordt of kan worden ge-
bruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is ver-
eist; 

1.31  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; 

1.32  meetverschil: 

een door de feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en 
een aangegeven bestemmings- of bouwgrens; 

1.33  milieusituatie: 

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van scheiding 
tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet op het voorkómen 
dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of trilling; 

1.34  overig bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden; 

1.35  overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten 
hoogste één wand; 

1.36  paardenbak: 

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond dan gras, 
kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en pony's en/of het an-
derszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij behorende voorzieningen; 
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1.37  pand: 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die 
direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is; 

1.38  peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 

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

1. de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 
c. indien op het water wordt gebouwd: 

1. het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil); 
1.39  periodiek evenement: 

een evenement dat in min of meer dezelfde vorm met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld wekelijks, 
maandelijks of (half)jaarlijks) wordt gehouden; 

1.40  prostitutie: 

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

1.41  straat- en bebouwingsbeeld: 

de waarde van een gebied in stedenbouwkundige zin, die wordt bepaald door de mate van samen-
hang in aanwezige bebouwing, daarbij in het bijzonder gelet op een goede verhouding tussen bouw-
massa 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; 

1.42  uitbouw: 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, dan wel 
een gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architecto-
nisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.43  verkeersveiligheid: 

de waarde van een gebied voor de veiligheid van het verkeer, die wordt bepaald door de mate van 
overzichtelijkheid en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke) 
effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers; 

1.44  woning: 

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

1.45  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 be-
schouwd kan worden; 

1.46  woonsituatie: 

de waarde van een gebied voor de woonfunctie die wordt bepaald door de situering van om die woon-
functie 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 bijbehorend  bouwwerk met uit-
zondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;  

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel;   

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;   

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojec-
teerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 
 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

  

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. grasland; 
b. groenvoorzieningen; 
c. waterlopen en waterpartijen; 
d. weidevogelgebied, ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - weidevogelleefgebied' 
 

met de daarbij behorende: 
e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
3.2  Bouwregels 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen; 
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 m bedra-

gen; 
3. bij bouwwerken die op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - weidevogelleef-

gebied' worden opgericht, dan wel wordt uitgebreid, dient de door de bebouwing verloren gegane 
oppervlakte weidevogelgebied ten minste in de verhouding 1:1 te worden gecompenseerd. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
3.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel laten gebruiken 
dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
a. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats 

van al dan niet afgedankte goederen en materialen; 
b. het gebruiken of laten gebruiken van de onbebouwde gronden als motorcrossterrein; 
c. het gebruiken of laten gebruik van gronden als standplaatsen voor kampeermiddelen. 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen; 
b. bermen en beplanting; 
c. waterlopen en waterpartijen, 
 

met de daarbij behorende: 
d. speelvoorzieningen; 
e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. terreinen; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 4 m bedragen. 
 



 bestemmingsplan Schagerbrug - Grote Sloot 310 en P. Ottstraat RvR  

52  HEADELEMENT (ontwerp)  

Artikel 5  Tuin 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen; 
b. erkers; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
5.2  Bouwregels 
a. Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming geen bouwwerken worden ge-

bouwd, met uitzondering van erkers en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
b. Voor het bouwen van erkers gelden de volgende regels: 

1. de diepte van erkers mag niet meer bedragen dan 1,5 m; 
2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouw-

laag van de woning waaraan wordt gebouwd bedragen, met een maximum van 3 m. 
c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m; 
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen 

dan 3 m. 
5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing, ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de sociale veiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
5.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruiken dan wel laten gebruiken 
dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
a. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al 

dan niet afgedankte goederen en materialen. 
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Artikel 6  Verkeer - Verblijfsgebied 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Verkeer - Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. woonstraten en paden; 
b. voet- en fietspaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. evenementen; 
e. speelvoorzieningen; 
f. groenvoorzieningen; 
g. openbare nutsvoorzieningen; 
h. water; 
i. terreinen; 
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers. 
6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 5 m bedra-

gen. 
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Artikel 7  Wonen 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor: 

1. beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis; 
2. bed & breakfast;  

met de daarbij behorende: 
b. groenvoorzieningen; 
c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
d. openbare nutsvoorzieningen; 
e. water; 
f. tuinen, erven en terreinen; 
g. bouwwerken. 
7.2  Bouwregels 

7.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer dan de aangegeven hoogten ter 

plaatse van de aanduiding “maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)” bedragen; 
c. het aantal woningen per bouwvlak bedraagt maximaal één; 
d. de inhoud van woningen, met inbegrip van aan- en uitbouwen als bedoeld in lid 7.2.2, mag niet 

meer dan 750 m³ bedragen; 
e. hoofdgebouwen dienen op ten minste 3 m van de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd, 

dan wel de bestaande afstand indien deze minder is. 
7.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen buiten het bouwvlak worden gebouwd; 
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen moeten op ten minste 1,0 m achter (het ver-

lengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw worden gebouwd; 
c. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing, met inbegrip van het hoofdgebouw, mag niet meer 

bedragen dan 300 m², met dien verstande dat: 
1. het bebouwingspercentage op een bouwperceel niet meer dan 50% van de oppervlakte van 

het bouwperceel mag bedragen; 
2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet meer dan 50% van 

de oppervlakte van het achtererfgebied van het bouwperceel mag bedragen; 
3. de totale oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan de 

oppervlakte van het hoofdgebouw; 
d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3,0 m en 6,0 m. 
7.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedra-

gen. 
7.3  Afwijken van de bouwregels 

7.3.1  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 
a. lid 7.2.1  onder b voor een hogere goothoogte, met dien verstande dat de goothoogte niet meer 

dan 6,5 m mag bedragen; 
b. lid 7.2.1  onder b voor een hogere bouwhoogte, met dien verstande dat de goothoogte niet meer 

dan 11,5 m mag bedragen; 
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c. lid 7.2.2 onder b voor een afwijkende situering van bijgebouwen ten opzichte van het hoofdge-
bouw; 

d. lid 7.2.2 onder c voor een tijdelijk grotere oppervlakte van niet meer dan 60 m² aan bijgebouwen 
en overkappingen bij woningen, ten behoeve van mantelzorg, met dien verstande dat: 
1. de afwijking uitsluitend van toepassing is in combinatie met een omgevingsvergunning voor 

gebruik zoals bedoeld in lid 7.5.1; 
2. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing of over-

lijden) de bebouwing die als woonvoorzieningen wordt gebruikt, en niet passend is binnen de 
regels van de bestemming, van het perceel wordt verwijderd. 

7.3.2  Toetsingscriteria 

De genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen onevenre-
dige aantasting plaatsvindt van: 
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. het landschaps- en bebouwingsbeeld; 
c. de milieusituatie; 
d. het uitzicht van woningen; 
e. de verkeersveiligheid. 
7.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder met deze bestemming strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestem-
mingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 
a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van de woonfunctie voor zelfstandige be-

woning; 
b. het gebruik van bijgebouwen en overkappingen ten behoeve mantelzorg; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bed and breakfast, tenzij: 

1. bed & en breakfast wordt gerealiseerd binnen de bestaande woning, en; 
2. bed & breakfast ondergeschikt is aan de woonfunctie, en; 
3. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het bruto vloeroppervlak 

van de bestaande woning, en; 
4. het parkeren op eigen erf plaatsvindt; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroeps- of bedrijfsactiviteit 
aan huis, tenzij: 
1. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto vloeroppervlak 

van de betreffende woningen en de bijbehorende aan-, uitbouwen en bijgebouwen met een 
maximum van 40 m²; 

2. het beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis betreft die: 
 niet vergunningplichtig is op grond van de Wet milieubeheer; 
 valt binnen de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 ‘Staat van Bedrijven’ milieuca-

tegorie 1, dan wel een daar mee voor wat betreft de milieugevolgen voor de omgeving 
gelijk te stellen beroeps- of bedrijfsuitoefening; 

3. het geen detailhandel of horeca betreft; 
4. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten be-

hoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt; 
5. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en 

parkeerdruk optreedt; 
6. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving. 

e. het gebruik van gronden, bouwwerken en vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van inpandige 
stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van goederen en/of mate-
rialen van derden; 

f. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatie. 
7.5  Afwijken van de gebruiksregels 

7.5.1  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.4 onder b en 
toestaan dat bijgebouwen en overkappingen bij een woning worden gebruikt ten behoeve van man-
telzorg, mits: 
a. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie van een bevoegde 

arts dan wel instelling beschikt; 
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b. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast; 
c. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de parkeerdruk in de naas-

te omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet onevenredig toeneemt; 
d. er geen sprake is van een zelfstandige woning; 
e. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen (als gevolg van verhuizing of overlijden) 

het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte wordt beëindigd en de woonvoorzie-
ningen worden verwijderd. 

7.5.2  Toetsingscriteria 

De genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen onevenre-
dige aantasting plaatsvindt van: 
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. het landschaps- en bebouwingsbeeld; 
c. de milieusituatie; 
d. het uitzicht van woningen; 
e. de verkeersveiligheid. 
 



 bestemmingsplan Schagerbrug - Grote Sloot 310 en P. Ottstraat RvR  

HEADELEMENT (ontwerp)  57  

Artikel 8  Waarde - Archeologie 3 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden; 
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 
8.2  Bouwregels 

8.2.1  Algemeen 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op deze gronden 
geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 
a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van 

de bouwwerken met niet meer dan 100 m² wordt uitgebreid; 
b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van 

de bouwwerken met meer dan 100 m² wordt uitgebreid, maar waarbij geen grondroerende werk-
zaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 100 m² of minder; 
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 100 m² maar waarbij geen grondroerende werk-

zaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld; 
e. gronden waarvan kan worden aangetoond dat deze in het verleden dusdanig zijn geroerd dat 

geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 
8.2.2  Uitzondering 

Het in 8.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de gronden in 
het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.2.1, mits: 
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 

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

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

in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 
2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg. 
 

Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.3 verleent, 
wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

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

8.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 8.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsver-
gunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende wer-
ken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, 
uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 100 m² en op een grotere diepte dan 0,35 

m; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van draina-

ge; 
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f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,35 m en met een oppervlak-
te van meer dan 100 m² ; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,35 m en met een oppervlakte van meer dan 
100 m²; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatielei-
dingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

8.4.2  Uitzondering 

De onder 8.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 
a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, 

waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 
b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds ver-

leende omgevingsvergunning; 
c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 100 m² plaatsvinden, dan 

wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden groter dan 100 m² maar niet 
dieper dan 0,35 m; 

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen 
archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

8.4.3  Voorwaarden 

De onder 8.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet on-

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

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

in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 
2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg. 
 

Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.4.1 wordt verleend, wordt om deskundig advies 
op het gebied van archeologie gevraagd. 

8.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ 
geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeolo-
gisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, 
dan wel indien op andere wijze kan worden aangetoond dat geen archeologische waarden meer 
aanwezig zijn. 
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Artikel 9  Waarde - Archeologie 4 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden; 
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 
9.2  Bouwregels 

9.2.1  Algemeen 

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op deze gronden 
geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 
a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van 

de bouwwerken met niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid; 
b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van 

de bouwwerken met meer dan 500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij geen grondroerende werk-
zaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of minder; 
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m² maar waarbij geen grondroerende werk-

zaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld. 
9.2.2  Uitzondering 

Het in 9.2.1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de gronden in 
het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

9.3  Afwijken van de bouwregels 

 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 24.2, mits: 
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 

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

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

in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 
2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg. 
  

Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 9.3 verleent, 
wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd. 

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werk-
zaamheden 

9.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de in lid 40.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevings-
vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijn-
de, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 

0,50 m; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van draina-

ge; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m en met een oppervlak-

te van meer dan 500 m² ; 
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g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m en met een oppervlakte van meer dan 
500 m²; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatielei-
dingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

9.4.2  Uitzondering 

De onder 9.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist: 
a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, 

waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 
b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds ver-

leende omgevingsvergunning; 
c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 500 m² plaatsvinden, dan 

wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden groter dan 500 m² maar niet 
dieper dan 0,50 m; 

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen 
archeologische waarden meer kunnen worden verwacht. 

9.4.3  Voorwaarden 

De onder 9.4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien: 
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet on-

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

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

in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van opgravingen; 
2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg. 
 

Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 9.4.1 wordt verleend, wordt om deskundig advies 
op het gebied van archeologie gevraagd. 

9.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - Archeologie 4’ 
geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeolo-
gisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, 
dan wel indien op andere wijze kan worden aangetoond dat geen archeologische waarden meer 
aanwezig zijn. 
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Artikel 10  Waterstaat - Waterkering 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. de waterkering en de waterbeheersing; 
b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen, 
 

met de daarbij behorende: 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
10.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van bestaande 

reeds gebouwde gebouwen; 
b. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de waterkering, gel-

den de volgende regels: 
1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen; 
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 10 m 

bedragen; 
c. het bouwen en gebruik krachtens deze bestemming mag uitsluitend geschieden: 

1. voor zover de belangen van de waterkering dat gedogen; 
2. nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijke waterbeheerder. 

10.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de be-
bouwing, ten behoeve van: 
a. de waterkerende functie van de zeewering; 
b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
10.4  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.2 onder a ten be-
hoeve van het bouwen overeenkomstig de aldaar geldende bestemmingsregels van de onderliggende 
bestemmingen nadat ter zake advies is ingewonnen bij de verantwoordelijk waterbeheerder. 

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

10.5.1  Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 
a. het afgraven of ophogen van gronden; 
b. het aanbrengen van beplanting. 
10.5.2  Uitzondering 

De onder 10.5.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor: 
a. werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaron-

der begrepen het vervangen van drainagewerken; 
b. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning. 
10.5.3  Voorwaarden 

De onder 10.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door de uitvoering van de in 
10.5.1 bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten 
gevolgen, de waterkerende functie in onevenredige mate kan worden aangetast. 
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Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.5.1 pleegt het be-
voegd gezag overleg met de verantwoordelijke waterbeheerder. 
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS 
 

Artikel 11  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 12  Algemene bouwregels 

12.1  Bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken 

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmings-
vlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventila-
tiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, alsmede erkers, ingangspar-
tijen, luifels, balkons en galerijen buiten beschouwing gelaten, mits: 
 de bouw- dan wel bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden. 
12.2  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 beschou-
wing 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 13  Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik als opslag-, stort- of bewaarplaats al dan niet ter verkoop van onbruikbare of althans 

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

b. het plaatsen en/of het gebruik van stacaravans en zeecontainers. 
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Artikel 14  Algemene afwijkingsregels 

14.1  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 
a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages 

(met uitzondering van oppervlakte van gebouwen, bebouwing en bestemmingsvlakken) tot niet 
meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

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

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

14.2  Toetsingscriteria 

De onder 14.1 genoemde omgevingsvergunningen kunnen uitsluitend worden verleend, mits er geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
b. het landschaps- en bebouwingsbeeld; 
c. de milieusituatie; 
d. het uitzicht van woningen; 
e. de verkeersveiligheid. 
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 
 

Artikel 15  Overgangsrecht 

15.1  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 bou-
wen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sublid a. een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 
10%. 

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwer-
kingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor gel-
dende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

15.2  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 verande-

ren 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 16  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

 

Regels van het bestemmingsplan 'Schagerbrug - Grote Sloot 310 en P. Ottstraat RvR' 

van de gemeente Schagen. 

 

Behorend bij het besluit van .... 
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BIJLAGEN BIJ DE REGELS 
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Bijlage 1  Lijst met beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis 
BEROEPS- EN BEDRIJFSACTIVITEITEN AAN HUIS 

 

Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder: 

individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, voedings-
leer, lichaamsverzorging, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, dierenarts, alternatieve genees-
wijzen enz. 

 

Stoffeerderijbedrijven, waaronder: 

(maat)kledingmakerij, kledingverstelbedrijf, meubelstoffeerderij, woningstoffeerderij  

Waarbij detailhandel in stoffen en stofferingen in ieder geval is uitgesloten. 

 

Kantoorfunctie voor bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals: 

schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook voor bijvoorbeeld een detail- of 
groothandelsbedrijf of een aannemersbedrijf 

 

Reparatiebedrijfjes, waaronder: 

schoen-/lederwarenreparatiebedrijf, uurwerkreparatiebedrijf, goud en zilverwerkreparatiebedrijf, repa-
ratie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen, reparatie van muziekinstrumenten, computerservice- 
en informatietechnologiebedrijf enz. 

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven uitgezonderd. 

 

Horeca: 

logiesverstrekking in de vorm van bed en breakfast (bieden logies- en ontbijtgelegenheid).  

 

Advies- en ontwerpbureaus, waaronder: 

reclameontwerp, grafisch ontwerp, tuinontwerp- en advies, (binnenhuis)architect, (steden)bouwkundig 
ontwerp, juridisch advies, financieel advies, milieukundig advies enz. 

 

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder: 

notaris, advocaat, accountant, assurantie/verzekeringsbemiddeling, administratiekan-
toor,vertaalbureau, exploitatie en handel in onroerende zaken enz. 

 

Overige dienstverlening, waaronder: 

kappersbedrijf, schoonheidssalon, fotograaf, foto– en filmontwikkelbedrijf, enz. 

 

Onderwijs, waaronder: 

autorijschool, onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium  
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