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Bijlage bij het raadsvoorstel over de Bouwverordening Schagen 2017 (16.143095) 

 

Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek 

 

Bestaande tekst (2016) 

1. Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid 

als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de 

Woningwet bestaat uit: 

a. de resultaten van een recent 

milieuhygiënisch bodemonderzoek 

verricht volgens NEN 5740, uitgave 2009, in 

overeenstemming met het 

onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1. 

b. (vervallen). 

c. Indien op basis van het vooronderzoek 

aanleiding bestaat te veronderstellen dat 

asbest, daaronder mede begrepen 

asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de 

bodem aanwezig is, vindt het onderzoek 

mede plaats op de wijze als voorzien in 

NEN 5707, uitgave 2003. 

2. De plicht tot het indienen van een 

onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder 

d van de Regeling omgevingsrecht geldt niet 

indien het bouwen betrekking heeft op een 

bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan 

een bouwwerk als genoemd in het Besluit 

omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II. 

Deze verwijzing geldt niet voor de 

hoogtebepalingen in het Besluit omgevingsrecht, 

artikelen 2 en 3 van bijlage II. 

3. Het bevoegd gezag staat een geheel of 

gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen 

van een onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.4, 

onder d, van de Regeling omgevingsrecht toe, 

indien voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het 

bevoegd gezag reeds bruikbare recente 

onderzoeksresultaten beschikbaar zijn. 

4. Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken 

van de plicht tot het indienen van een 

onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder 

d van de Regeling omgevingsrecht toestaan voor 

een bouwwerk met een beperkte 

instandhoudingtermijn, als bedoeld in artikel 2.23 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 

artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht, indien 

uit het in NEN 5725, uitgave 2009, bedoelde 

vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar 

de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie 

onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen 

een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, 

uitgave 2009 niet rechtvaardigen. 

5. Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de 

aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het 

bodemonderzoek plaats te vinden nadat is 

gesloopt en voordat met de bouw wordt 

begonnen. 

Nieuwe tekst (2017) 

1. Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid 

als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de 

Woningwet bestaat in ieder geval uit de resultaten 

van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek 

verricht volgens NEN 5740:2009+A1:2016 nl, in 

overeenstemming met het onderzoeksprotocol 

dat volgt uit figuur 1. Als op basis van het 

onderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen 

dat asbest, daaronder mede begrepen 

asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem 

aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op 

de wijze als voorzien in NEN 5707:2015 nl. 

 

 

 

 

2. De plicht tot het indienen van een 

onderzoeksrapport, bedoeld in artikel 2.4 van de 

Regeling omgevingsrecht, geldt niet als het 

bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat 

naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk 

als genoemd in de artikelen 2 of 3 van bijlage II 

van het Besluit omgevingsrecht. Deze verwijzing 

geldt niet voor de hoogtebepalingen in de 

artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht. 

3. Het bevoegd gezag staat een geheel of 

gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen 

van een onderzoeksrapport, bedoeld in artikel 2.4 

van de Regeling omgevingsrecht, toe als voor 

toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag 

reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten 

beschikbaar zijn. 

4. Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken 

van de plicht tot het indienen van een 

onderzoeksrapport, bedoeld in artikel 2.4 van de 

Regeling omgevingsrecht, toestaan voor een 

bouwwerk met een beperkte 

instandhoudingtermijn als bedoeld in artikel 2.23 

van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit 

omgevingsrecht als uit het in NEN 5725, uitgave 

2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch 

gebruik en de bodemgesteldheid blijkt dat de 

locatie onverdacht is of dat de gerezen 

verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens 

NEN 5740:2009+A1:2016 nl niet rechtvaardigen. 

5. Als het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de 

aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het 

bodemonderzoek plaats te vinden nadat is 

gesloopt en voordat met de bouw wordt 

begonnen. 
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Artikel 2.5.30 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 

 

Bestaande tekst (2016) 

Alternatief 1 

1. Indien een gebouw gelegen is in een deel van 

de gemeente dat is aangeduid op de - bij deze 

bouwverordening behorende - kaart als zijnde 

een gebied dat per openbaar vervoer uitstekend 

of goed bereikbaar is, moet - voor zover de 

omvang of de bestemming van het gebouw 

daartoe aanleiding geeft - ten behoeve van het 

parkeren of stallen van auto's in beperkte mate 

ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde 

terrein dat bij dat gebouw behoort. 

2. Indien een gebouw gelegen is in een deel van 

de gemeente dat is aangeduid op de - bij deze 

bouwverordening behorende - kaart als zijnde 

een gebied: a waarin de bereikbaarheid per 

openbaar vervoer in de toekomst uitstekend of 

goed zal zijn; en b waarin tevens, totdat die 

verbeterde bereikbaarheid is verwezenlijkt, van 

gemeentewege voor aanvullende parkeer- of 

stallingruimte wordt zorg gedragen; moet - voor 

zover de omvang of de bestemming van het 

gebouw daartoe aanleiding geeft - ten behoeve 

van het parkeren of stallen van auto's in beperkte 

mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde 

terrein dat bij dat gebouw behoort. 

3. Indien een gebouw gelegen is in een ander deel 

van de gemeente dan wordt bedoeld in het 

eerste en het tweede lid, en de omvang of de 

bestemming van het gebouw daartoe 

aanleiding geeft, moet ten behoeve van het 

parkeren of stallen van auto's in voldoende mate 

ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde 

terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte 

mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik 

of de bewoning van het gebouw, waarbij 

rekening moet worden gehouden met de 

eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer. 

4. De - in de voorgaande leden bedoelde - ruimten 

voor het parkeren van auto's moeten afmetingen 

hebben die zijn afgestemd op gangbare 

personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn 

voldaan: 

a. indien de afmetingen van bedoelde 

parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5,00 

m en ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m 

bedragen; 

b. indien de afmetingen van een 

gereserveerde parkeerruimte voor een 

gehandicapte - voorzover die ruimte niet 

in de lengterichting aan een trottoir 

grenst - ten minste 3,50 m bij 5,00 m 

bedragen. 

5. Indien de bestemming van een gebouw 

aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte 

aan ruimte voor het laden of lossen van 

goederen, moet in deze behoefte in voldoende 

Nieuwe tekst (2017) 

1. Als de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten 

behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in 

voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of 

onder dat gebouw dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort. 

Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op 

het gebruik of de bewoning van het gebouw, 

waarbij rekening moet worden gehouden met de 

eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer. 

2. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het 

parkeren van auto’s moet afmetingen hebben 

die zijn afgestemd op gangbare personenauto’s.  

3. Als de bestemming van een gebouw aanleiding 

geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 

voor het laden of lossen van goederen, moet in 

deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien 

aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij dat 

gebouw behoort.  

4. Het bevoegd gezag kan de 

omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in het eerste en het derde lid: 

a. als het voldoen aan die bepalingen 

door bijzondere omstandigheden op 

overwegende bezwaren stuit; of  

b. voor zover op andere wijze in de 

nodige parkeer- of stallingruimte, dan 

wel laad- of losruimte wordt voorzien. 
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mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, 

dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat 

bij dat gebouw behoort. 

6. Het bevoegd gezag kan de 

omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 

het bepaalde in het eerste, het tweede, het 

derde en het vijfde lid: 

a. voor zover op andere wijze in de nodige 

parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- 

of losruimte wordt voorzien; 

b. indien het voldoen aan die bepalingen 

door bijzondere omstandigheden op 

overwegende bezwaren stuit, tot welke 

bijzondere omstandigheden - voor wat 

betreft de toepassing van het eerste en 

het tweede lid - in elk geval worden 

gerekend: 

- een te verwachten meer dan 

gemiddeld aantal 

gehandicapte gebruikers of 

bezoekers van het gebouw; 

- een te verwachten meer dan 

gemiddeld aantal klanten of 

bezoekers, indien het gebouw 

bestemd is voor de vestiging van 

één of meer 

detailhandelsbedrijven, dan wel 

openbare dienstverlening of 

vermakelijkheid; 

- een bestemming van het 

gebouw als parkeergarage, dan 

wel garagebedrijf. 

 


