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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De heer Vos heeft het voornemen om op het perceel tussen de Jewelweg 12 en 14 in 

Callantsoog een nieuwe woning te realiseren. Het perceel ligt in het geldende 

bestemmingsplan 'Buitengebied Zijpe' (vastgesteld op 18 mei 2016) in de gemeente 

Schagen. De gronden van het projectgebied zijn daarin bestemd als 'Tuin'. Het bouwen van 

een woning is in strijd met dat bestemmingsplan, omdat op deze gronden geen gebouwen 

mogen worden gebouwd.

Voor dit voornemen is een wijziging van het bestemingsplan noodzakelijk. Voorliggend plan 

is daarvoor opgesteld en beoogt de bestemming 'Wonen' mogelijk te maken.

1.2  Plangebied

Het plangebied betreft het perceel gelegen tussen Jewelweg 12 en 14 in Callantsoog, sectie 

E nr. 923, met een oppervlakte van 1195 m2 en bestemming 'Tuin'. Het ligt net buiten de 

dorpsrand van Callantsoog. Onderstaande figuur geeft het plangebied weer.
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Figuur 1. Weergave plangebied

1.3  Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hierna een hoofdstuk waarin het voornemen wordt 

beschreven. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het voornemen getoetst aan relevante 

beleidskaders en de relevante wet- en regelgeving. Ten slotte besteedt hoofdstuk 4 

aandacht aan de juridische vormgeving en licht hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid van het 

voornemen toe.
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Hoofdstuk 2  Voornemen

2.1  Huidige situatie

Het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van het dorp Callantsoog, 

tussen een woonhuis en een (woon)-stolpboerderij. Aan zowel de noordzijde als de zuidzijde 

is het perceel bereikbaar vanaf een private weg. Het terrein is al jaren in ongebruik en heeft 

een verwilderde/verwaarloosde uitstraling met veel opgaande begroeiing. Onderstaande 

foto's geven een indruk van de huidige situatie.

Figuur 2. Luchtfoto van de planlocatie (bron: Google Earth)
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Figuur 3. Aan de linkerzijde bevindt zich het projectgebied, dat is gelegen aan de onverharde en doodlopende Jew elw eg (bron: 

Google StreetView )

Figuur 4. Huidige situatie. Het terrein is verw ilderd en verw aarloosd

In het geldende bestemmingplan 'Buitengebied Zijpe' hebben de gronden de 

enkelbestemming 'Tuin' en de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie - 5'. Onderstaande 

figuur geeft een uitsnede van de bestemmingsplankaart weer.
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Figuur 5. Uitsnede bestemmingsplankaart (Bron: w w w .ruimtelijkeplannen.nl)

Enkelbestemming 'Tuin'

De gronden aangewezen als 'Tuin' zijn bestemd voor tuinen, groenvoorziening en water met 

daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde. Hier mogen dus geen gebouwen 

worden gebouwd. 

Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 5'

De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor het behoud van 

de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden en de overige 

bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden.

2.2  Toekomstige situatie

Het idee is om op dit perceel een levensloopgeschikte woning te realiseren met een 

eenvoudige strakke en tijdloze architectuur, passend in de bestaande omgeving van het 

duin-heide-bosgebied. De woning zal zoveel mogelijk energie-neutraal (BENG) worden 

uitgevoerd zonder aansluiting op het aardgasnet. 

Het voornemen bestaat uit de realisatie van een duurzame woning op palen (enkele 

tientallen centimeters van de grond). Het uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkeling is 

parkeren op eigen terrein. De woning met inrit wordt zo veel mogelijk ingepast in het 

bestaande groen en er zal spaarzaam worden omgegaan met het verwijderen van 

bestaand groen.

 10



 bestemmingsplan Jewelweg 12a te Callantsoog

Hoofdstuk 3  Toetsing

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het planvoornemen is dit wijzigingsplan getoetst 

aan het geldende Rijks, provinciale en gemeentelijke beleidskader en de daaruit 

voortvloeiende wet- en regelgeving. In onderstaande paragrafen vindt deze toetsing 

plaats. Aan de hand hiervan kan geconcludeerd worden dat het geldende beleidskader de 

uitvoerbaarheid van dit wijzigingsplan niet in de weg staat.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

Het Rijk heeft het beleid inzake de ruimtelijke inrichting en het mobiliteitsbeleid van 

Nederland tot 2040 vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Deze visie is 

vastgesteld op 13 maart 2012.

De regering maakt ruimte voor groei en beweging en kiest ervoor de invulling van het 

ruimtelijk beleid voor een belangrijk deel over te laten aan provincies en gemeenten. 

Daardoor kan het Rijk zich richten op het behartigen van belangen die van nationale en 

internationale betekenis zijn. De minister vermindert stevig het aantal procedures en brengt 

eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en 

monumenten. De ruimtelijke ordening wordt zo dicht mogelijk bij diegene die het aangaat 

gebracht (burgers en bedrijven) en er wordt meer overgelaten aan gemeenten en 

provincies ('decentraal, tenzij...'). Dit betekent minder nationale belangen en eenvoudigere

regelgeving. Daarbij verwacht het Rijk dat mede-overheden zich eveneens inzetten voor 

meer eenvoud en verdere integratie op het gebied van ruimtelijke regelgeving. De 

gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat en zorg draagt voor een veilige 

en leefbare woon- en werkomgeving. In het ruimtelijk domein gaat het om de ruimtelijke 

ontwikkeling van stad en platteland in brede zin, waarbij onder meer belangen ten aanzien 

van mobiliteit, milieu, natuur, water, economie en wonen worden afgewogen. Het Rijk 

formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 

houden voor de middellange termijn (2028) en verbindt hier dertien nationale belangen 

aan. 

De ontwikkeling in dit plan is niet in strijd met bovenstaand beleid.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' 

geïntroduceerd. Per 1 oktober 2012 is deze Ladder als motiveringseis in artikel 3.16, tweede 

en derde lid van het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De Ladder is een instrument 

waarmee vraag en aanbod van stedelijke functies goed op elkaar afgestemd worden om 

zo de ruimte in stedelijke gebieden optimaal te benutten. Per 1 juli 2017 is de Ladder 

aangepast. De Ladder moet worden doorlopen als sprake is van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling die in het plan mogelijk wordt gemaakt. De aard en omvang van de 

ontwikkeling in relatie tot de omgeving bepaalt of er sprake is van een (nieuwe) stedelijke 

ontwikkeling. Een ontwikkeling is in de regel ‘ladderplichtig’ als er twaalf of meer dan 

twaalf woningen gerealiseerd worden.

Het begrip “Bestaand stedelijk gebied” spreekt nadrukkelijk over een bestaand 

stedenbouwkundig samenstelsel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 

bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 

culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.
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Het planvoornemen betreft de bouw van slechts één woning die zich voegt in de 

aanwezige bestaande stedenbouwkundige structuur van het dorp Callantsoog. Hierdoor 

verloopt de overgang naar buiten bebouwd gebied op een wijze die bij het landschap 

past. Het plangebied ligt in een omgeving met meerdere woningen en maakt gebruik van 

de aanwezige ontsluitingsweg. De beoogde woning vormt een kwaliteitsimpuls en nieuwe 

afbakening van het bestaand bebouwd gebied. 

Gelet op het planvoornemen om één woning te realiseren kan worden geconcludeerd dat 

er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling die ladderplichtig is. De Ladder hoeft niet 

verder te worden doorlopen in verband met de aard en omvang van de ontwikkeling.

Het planvoornemen is in lijn met de Ladder voor duurzame verstedelijking.

3.2  Provinciaal beleidskader

Het provinciale beleid met betrekking tot het wonen is vastgelegd in de Structuurvisie 

Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

3.2.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040

De provincie Noord-Holland zet de komende 30 jaar in op compacte, hoogwaardige en 

bereikbare steden omringt door aantrekkelijk recreatief groen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 

dient rekening gehouden te worden met de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik 

en klimaatbestendigheid. De provincie wil steden optimaal benutten, landschappen open 

houden en ruimte bieden aan economie en woningbouw. Zij streeft naar verdere stedelijke 

verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van Bestaand 

Bebouwd Gebied.

Ook het behoud van ruimtelijke kwaliteit en het waarborgen van dorps-DNA wordt 

aangehaald. Een kernpunt hierbij is dat nieuwe ontwikkelingen aan de rand van het dorp 

plaatsvinden. De beoogde ontwikkeling vindt plaats aan de rand van het dorp, tussen 

twee bestaande woningen. Verder is de beoogde ontwikkeling, zoals in hoofdstuk 2.3 

beargumenteerd, goed in te passen. Dit maakt dat het dorps-DNA en de ruimtelijke 

kwaliteit gewaarborgd blijven.

3.2.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening

Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) die de regels stelt 

waaraan bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en 

(tijdelijke) omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, 

dienen te voldoen. In tegenstelling tot de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is de 

verordening bindend. De PRV wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe 

wetgeving en/of provinciaal beleid. Voorliggend bestemmingsplan is getoetst aan de PRV 

zoals deze op 1 mei 2018 in werking is getreden.

De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van een nieuwe woning in het bestaand 

stedelijk gebied. Er zijn geen vigerende bouwmogelijkheden aanwezig voor een woning.  
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3.2.3  Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 

10 april 2018. De Leidraad 2018 is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) verankerd in 

artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis). In dit beleidskader is door de provincie aangegeven 

welke landschappelijke en cultuurhistorische elementen overwogen moeten worden bij 

(ruimtelijke) ontwikkelingen en uitgangspunt kunnen zijn voor plannen. Ruimtelijke 

ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn alleen mogelijk indien de Leidraad daarbij wordt 

toegepast. Die ruimtelijke ontwikkelingen betreffen bijvoorbeeld nieuwe bebouwing, 

uitbreiding van agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking.

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied. Het is 

daarom niet nodig om de Leidraad te volgen.

De ontwikkeling vormt geen belemmering ten aanzien van deze ambities en 

ontwikkelprincipes uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.

3.3  Gemeentelijk beleidskader

3.3.1  Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe

In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ heeft het plangebied de 

bestemming 'Tuin' en is woningbouw niet mogelijk. Het plangebied heeft daarnaast de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’.

3.3.2  Woningbouwbeleid

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

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

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

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

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

gemeenschappen in de kernen. Hierbij staat vraaggestuurd bouwen in de kernen centraal.

Het voornemen sluit aan op de lokale woonvisie, met betrekking tot de 

levensloopbestendigheid en energie-neutrale aspecten. Om deze reden heeft de gemeente 

Schagen aangegeven medewerking te willen verlenen aan het voornemen en heeft de 

gemeente gezorgd  voor regionale afstemming voor wat betreft het woonprogramma.

Op grond van bovenstaande argumenten kan de herbestemming naar 'Wonen' worden 

ondersteund en de gewenste ontwikkeling worden toegestaan.

3.4  Planologische randvoorwaarden

Voorliggend bestemmingsplan dient te worden getoetst aan diverse wet- en regelgeving 

voortvloeiend uit voorgaand beleidskader.
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3.4.1  Water

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is de watertoets verplicht voor het beoordelen van ruimtelijke 

ontwikkelingen. In een hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven op 

welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 

waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of, en in welke 

mate het onderhavig plan gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Het is de schriftelijke 

weerslag van de zogenaamde watertoets: 'Het hele proces van vroegtijdig informeren, 

adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige 

aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten'.

Op 24 april 2018 is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geïnformeerd over 

het voorgenomen plan. Die heeft geoordeeld dat de realisatie van het plan geen 

substantiele toename (>800m2) van verharding en bebouwing tot gevolg heeft waardoor er 

geen compenserende maatregelen hoeven te worden getroffen. Aan de zuidzijde van de 

planlocatie is een primaire watergang aanwezig en het onderhoud van deze waterloop zal 

vanaf de kant worden uitgevoerd. Indien hier een woning wordt gebouwd, dient een 

onderhoudsstrook van minimaal vijf meter te worden vrijgehouden. 

Gezien de ligging van de woning is het mogelijk dat een gescheiden rioolstelsel wordt 

aangelegd waarbij voor het huishoudelijk afvalwater wordt aangesloten op gemeentelijke 

riolering. 

De uitvoerbaarheid van het planvoornemen wordt niet door het aspect water beperkt.

3.4.2  Bodem

Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel van 

de wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging ontstaan. 

Voor bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situatie (omvang en ernst 

van verontreiniging) en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de 

bodemkwaliteit ten minste geschikt te worden gemaakt voor de functie die erop voorzien 

is, waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het beleid 

gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. De 

gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. 

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

bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit 

met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel moet worden voorkomen.

Om een indruk te krijgen van de bodemkwaliteit in het plangebied is het Bodemloket 

geraadpleegd. Van het plangebied en de omgeving is geen bodeminformatie bekend. 

Daarnaast zijn ook geen historische activiteiten bekend die eventueel tot 

bodemverontreiniging kunnen zorgen. Gezien de voormalige bestemming als tuin, mag 

verondersteld worden dat de bodemkwaliteit voldoende is ten opzichte van het 

toekomstige gebruik.

Vanuit het oogpunt van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kan dit 

planvoornemen planologisch uitvoerbaar worden geacht.
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3.4.3  Ecologie

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

aandacht te besteden aan beschermde natuurwaarden. De effecten op natuurwaarden 

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

van gebiedsbescherming en soortenbescherming. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet 

natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 

1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

Natura 2000-gebieden genieten internationale bescherming. Plannen en projecten met 

negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de 

Wet natuurbescherming een externe werking kent. Van externe werking is sprake als 

activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een 

Natura 2000-gebied.

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied maar grenst daar 

wel direct aan, zoals weergegeven in navolgende figuur. Direct ten noorden van het 

plangebied ligt het Natura 2000-gebied, Duinen Den Helder – Callantsoog. Op een afstand 

van circa 600 meter ligt het gebied Noordzeekustzone en op een afstand van circa 900 

meter ligt het Zwanewater & Pettemerduinen gebied. 

Hoewel de afstand tot de gebieden klein is, zal de situatie vanwege het planvoornemen 

niet verslechteren. Het aantal verkeersbewegingen zal vanwege de bestemmingswijziging 

niet substantieel toenemen, waardoor niet in betekenende mate een toename van stikstof 

te verwachten is. Er is dan ook geen sprake van een extern effect op beschermd Natura 

2000-gebied. Ter onderbouwing is hiervoor een Aeriusberekening opgesteld en als bijlage bij 

het bestemmingsplan toegevoegd (Bijlage 1).

Figuur 6. Plangebied ten opzichte van Natura 2000
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Bescherming van soorten is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze wet bepaalt dat 

bij ruimtelijke projecten rekening moet worden gehouden met beschermde plant- en 

diersoorten. Met de bestemmingsplanprocedure wordt een functiewijziging mogelijk 

gemaakt die tot fysieke ingrepen leidt. De functiewijziging van dit plan zou daardoor 

invloed kunnen hebben op eventueel aanwezige plant- en diersoorten op het perceel. 

Daarom is het noodzakelijk ter plekke een ecologische inventarisatie uit te voeren. De 

uitkomsten van deze inventarisatie zijn te vinden in Bijlage 2. 

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen 

terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van de 

natuurwaarden ontstaan.

Het projectgebied maakt mogelijk onderdeel uit van het leefgebied van de beschermde 

wezel, hermelijn en bunzing. Doordat echter maar een klein deel van het groen in het 

projectgebied verdwijnt, zijn als gevolg van de beoogde plannen geen negatieve effecten 

te verwachten op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Wel dient te 

worden voorkomen dat bij de werkzaamheden exemplaren worden verwond of gedood. 

Hiertoe dienen de (voorbereidende) werkzaamheden buiten de kwetsbare 

voortplantingsperiode (globaal van april tot en met augustus) te worden uitgevoerd. 

Verder komt uit de inventarisatie naar voren dat rekening moet worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels.

Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het plan heeft geen negatieve 

gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor 

deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Wnb nodig. Het plan is 

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

Omgevingsverordening.

Op basis van de ecologische inventarisatie worden er geen effecten verwacht die van 

betekenis kunnen zijn voor de natuurlijke waarden van het omliggende gebied en het 

plangebied. Als rekening wordt gehouden met de aanbevelingen uit het ecologisch 

onderzoek, vormt het aspect ecologie geen belemmering voor de voorgenomen 

ontwikkeling.

3.4.4  Verkeer, parkeren en luchtkwaliteit

Parkeren zal op eigen erf plaatsvinden. Hiervoor is op het perceel voldoende ruimte. 

Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn 

(onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;

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

bijdragen, wat overeenkomt met 1,2 microgram/m3 (grenswaarde in 2017 is 1.241 auto's 

dan wel 109 vrachtwagens per weekdagetmaal).

De voorgaande vrijstellingsregeling voor woningbouw is van toepassing op het 

planvoornemen van dit bestemmingsplan, het planvoornemen betreft de bouw van slechts 

één woning. Daarnaast leidt het planvoornemen ook niet tot een dusdanig aantal extra 
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verkeersbewegingen dat de luchtkwaliteit in het geding zou zijn.

Het plan is wat betreft de aspecten verkeer, parkeren en luchtkwaliteit uitvoerbaar.

3.4.5  Milieuhinder

Geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) is erop gericht om de geluidhinder vanwege onder andere 

wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai te voorkomen en beperken. De 

Wgh bepaalt dat de geluidsbelasting op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige 

objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde norm. In veel gevallen is deze 

norm 48 dB, die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. Aangezien in de omgeving 

van het plangebied geen sprake is van industrielawaai en spoorweglawaai, is hierop verder 

niet ingegaan.

In het kader van de Wgh bevinden zich langs alle wegen geluidzones. De geluidszone voor 

wegen in binnenstedelijk gebied bedraagt 200 meter gerekend vanuit de as van de weg. 

Voor wegen buiten de bebouwde kom is dit 250 meter. Bij de bouw van geluidsgevoelige 

objecten binnen deze zones dient door middel van akoestisch onderzoek vastgesteld te 

worden of aan de grenswaarden van de Wgh wordt voldaan. Dit geldt niet voor wegen 

die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een 

maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Het plangebied ligt aan de rand van de de dorpskern van Callantsoog, aan een 

onverharde en doodlopende weg waar geen doorgaand verkeer langs rijdt en waar de 

maximale snelheid 30 km per uur is. De Wet geluidhinder geeft voor dergelijke wegen geen 

verplichting tot nader onderzoek noch bestaat er dan de mogelijkheid tot het verlenen van 

een hogere grenswaarde. 

Vanuit het oogpunt van geluidhinder mag het plan uitvoerbaar worden geacht.

Bedrijfshinder

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

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

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

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

zoveel mogelijk voorkomen.

 

In de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) wordt een richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten 

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

minimale afstanden aangegeven. In de meeste gevallen kunnen deze minimale afstanden 

worden aangehouden tussen een bedrijf en hindergevoelige functies om hinder en schade 

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

genoemde maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering of na 

milieutechnisch onderzoek kan en mag hiervan worden afgeweken. Het plangebied is 

gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Callantsoog. Een woning kan beschouwd 

worden als een hindergevoelige functie. 

In de buurt van de woning bevind zich geen enkele bedrijvigheid binnen de normen van de 

minimale richtafstanden. Daarom kan vanuit het aspect bedrijfshinder verondersteld 
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worden dat het plan uitvoerbaar is.

3.4.6  Erfgoed

Archeologie

Op de gronden van dit bestemmingsplan geldt de dubbelbestemming 'Waarde – 

Archeologie 5'. De voor 'Waarde – Archeologie 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor 

het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden en voor 

de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 

Hierbij geldt dat bij bouw- of graafwerkzaamheden groter dan 500 m2 dan wel dieper dan 

0,50 meter onder het maaiveld aanvullend archeologisch onderzoek vereist is. 

Binnen de mogelijkheden van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’ is 

voldoende ruimte aanwezig voor de beoogde ontwikkeling. De uitvoerbaarheid van het 

planvoornemen wordt niet belemmerd door het aspect archeologie.

Cultuurhistorie

Om vast te stellen of er in het plangebied sprake is van aanwezige archeologische- of 

cultuurhistorische waarden is de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie (ILC) van de 

Provincie Noord-Holland geraadpleegd. In het plangebied zijn geen cultuurhistorische 

aspecten aanwezig die mogelijkerwijs beschermd zouden moeten worden met dit 

bestemmingsplan.

Het planvoornemen wordt niet door cultuurhistorische waarden beperkt.

3.4.7  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 

opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of lpg. Het 

aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar 

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan 

plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. De veiligheidsrisico's in het 

kader van externe veiligheid worden uitgedrukt in een plaatsgebonden risico en een 

groepsrisico. De normen voor het plaatsgebonden en het groepsrisico hebben tot doel een 

voldoende veiligheidsniveau te garanderen voor de burger als persoon, dan wel deel 

uitmakend van een groep.

In het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een zogenoemde risicokaart 

ontwikkeld. Op de risicokaart staan verschillende risico-ontvangers en risicobronnen 

aangegeven. Voor dit bestemmingsplan is op de risicokaart nagegaan of er ook 

aandachtspunten (in dit geval risicobronnen) op het vlak van de externe veiligheid 

aanwezig zijn. Op basis van deze kaart blijkt dat in de directe omgeving van het 

plangebied alleen kwetsbare objecten aanwezig zijn en geen mogelijke risicobronnen. Dit is 

in navolgende figuur weergegeven.
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Figuur 7. Risicokaart voor ex terne veiligheid (bron: risicokaart.nl)

Op grotere afstand (ca. 1 km) bevinden zich de dichtstbijzijnde risicobronnen. Het betreft 

camping de Tempelhof en het recreatiecentrum De Nollen b.v. ten noordoosten van 

Callantsoog, omdat ter plaatse een propaanopslag aanwezig is. De risicoafstand voor het 

PR 10-6 is 20 m. Er vindt ter plaatse geen overschrijding van het groepsrisico plaats. Gezien de 

grote afstand tot het plangebied worden in het plangebied geen gevaren op het gebied 

van extern veiligheid verwacht vanwege deze inrichtingen.

Figuur 7 laat eveneens zien dat er geen transportroutes of buisleidingen in de nabijheid van 

het plangebied aanwezig zijn. Met het planvoornemen wordt ook geen nieuwe risicovolle 

inrichting mogelijk gemaakt.

Wat betreft externe veiligheid is het planvoornemen uitvoerbaar.

3.5  Conclusie

In voorgaande paragrafen is het planvoornemen getoetst aan de beleids- en 

omgevingsaspecten. Hieruit is duidelijk geworden dat de bestemmingswijziging zoals dit 

bestemmingsplan mogelijk maakt, op deze locatie passend en uitvoerbaar is.
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Hoofdstuk 4  Juridische toelichting

4.1  Algemeen

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) en de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 

(SVBP2012) toegepast. Dit houdt onder andere in dat in de nieuwe Wro de strafbepaling en 

de algemene gebruiksbepaling zijn neergelegd, zodat deze niet meer hoeven te worden 

opgenomen in de planregels. 

De SVBP2012 bepaalt in grote mate de vormgeving en inrichting van bestemmingsplannen. 

De SVBP2012 bevat bijvoorbeeld omschrijvingen van begrippen die letterlijk moeten worden 

overgenomen in elk bestemmingsplan. Daarnaast bevat het regels ten aanzien van de wijze 

waarop regels geformuleerd moeten worden. In het Bro is daarnaast een formulering 

opgenomen ten aanzien van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht die letterlijk 

moeten worden overgenomen in de planregels.

De regels zijn zo opgesteld dat ze gebruik kunnen worden in een analoog als ook digitaal 

bestemmingsplan. Op basis van de Wro is het digitaal vastgestelde bestemmingsplan 

leidend. Als er verschil bestaat tussen het analoge en digitale bestemmingsplan, is het 

digitale bestemmingsplan bepalend.

4.2  Bestemmingsplanprocedure

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

Hierin zijn de volgende fasen te onderscheiden.

Voorbereidingsfase

De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan 

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

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

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

geeft een reactie op mogelijke overleg en inspraakreacties en verwerkt deze indien nodig. 

Ontwerpfase

Wanneer de voorbereidingsfase is afgerond, wordt een ontwerpbestemmingsplan 

opgesteld. Dit plan wordt na aankondiging in de Staatscourant en de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. In deze 

periode kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden 

ingediend.

Vaststellingsfase

Na de periode van terinzagelegging worden, voor zover nodig, de zienswijzen verwerkt in 

het bestemmingsplan. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen ten 

hoogste twaalf weken vast. Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de 

gemeenteraad het vaststellingsbesluit bekend en wordt het vastgestelde bestemmingsplan 

wederom ter inzage gelegd. Voor belanghebbenden bestaat gedurende een periode van 

zes weken na bekendmaking de gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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4.3  Juridische vormgeving

Het SVBP2012 voorziet in een standaardopbouw van een bestemmingsplan waarvan niet 

mag worden afgeweken. Bestemmingsplanregels zijn hierdoor altijd als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1: inleidende regels 

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

Hoofdstuk 2: bestemmingsregels 

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

bestemmingen.

Hoofdstuk 3: algemene regels 

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

bestemmingen in het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 4: overgangs- en slotregels.

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

overgangsrecht en de slotregel.

4.4  Planregels

Nu het juridisch kader is geschetst, kan gekeken worden naar de regels die specifiek in dit 

gebied gelden.

Artikel 3: Wonen

De woning mag een maximale oppervlakte hebben van 200 m² met een bouwhoogte van 

10 meter en maximaal twee bouwlagen. 

Bij de woning zijn aan huis gebonden beroepen en bedrijven toelaatbaar. Hiervoor geldt 

dat maximaal 40% van de bruto vloeroppervlakte van de woning en bijbehorende aan-, uit- 

en bijgebouwen hiervoor gebruikt mag worden. Bed & breakfast wordt, onder 

voorwaarden, mogelijk gemaakt binnen de woning en bijgebouwen.

Artikel 4: Waarde – Archeologie 5

Om de archeologische waarden in een gebied te beschermen is er een dubbelbestemming 

toegekend aan de gronden. Aan deze bestemming zijn regels verbonden als het gaat om 

grondbewerking.

Daarbij wordt naar gekeken als de oppervlakte van nieuw te bouwen bouwwerk groter is 

dan 2500 m2 en de diepte van de grondbewerking dieper is dan 50 centimeter.Voor onder 

andere het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die 

noodzakelijk zijn voor het 'normale' onderhoud, met inbegrip van het vervangen van 

drainagewerken, is een uitzondering van toepassing. Het is voor het uitvoeren van die 

werkzaamheden niet noodzakelijk een omgevingsvergunning aan te vragen.

Algemene regels

In de algemene regels wordt onder andere het parkeren nader geregeld. Deze regeling is 

gekoppeld aan bouwactiviteiten in het plangebied. Zo mag enkel gebouwd worden voor 

zover voorzien is in voldoende parkeergelegenheid. Voor de beantwoording van de vraag 

of voldoende parkeergelegenheid aanwezig is, neemt de 'Nota Parkeernormen Schagen 

2016' of het op dat moment geldende document een leidende plek in.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Een bestemmingsplan of wijzigingsplan dient economisch uitvoerbaar te zijn, waardoor het 

plan inzicht moet geven in de financiële uitvoerbaarheid. Met de inwerkingtreding van de 

Wro rust op de gemeente de verplichting tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie 

via een exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De te 

verhalen kosten worden limitatief opgesomd in artikelen in de kosten-soorten lijst (art. 6.2.4 

Bro). Voor het voorliggende plan maakt de gemeente alleen kosten voor begeleiding. Deze 

kosten worden gedekt uit de legesheffing. De noodzakelijke onderzoeken zijn al voor 

rekening van de aanvrager uitgevoerd. Op grond hiervan kan worden aangegeven dat het 

kostenverhaal anderszins verzekerd is. 

Planschade

Door het opstellen van een bestemmingsplan voor de betreffende gronden is er de kans dat 

door belanghebbende eigenaren van gronden in de omgeving van het plangebied bij de 

gemeente op grond van artikel 6.1 Wro een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade 

wordt ingediend. De mogelijke kosten die samenhangen met een planschadeverhaal 

worden door de aanvrager van de bestemmingsplanherziening gedragen. Hiervoor is tussen 

de gemeente en de aanvrager een planschadeovereenkomst ondertekend.

Conclusie

Op basis van deze overwegingen mag het plan economisch uitvoerbaar worden geacht. 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende plan zal niet door onvoldoende economische 

uitvoerbaarheid worden belemmerd.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Met het ter visie leggen van het ontwerp-wijzigingsplan stelt de gemeente een ieder in de 

gelegenheid om kennis te kunnen nemen van, alsmede te reageren op, de inhoud van het 

planvoornemen. De op het plan verkregen reacties zijn in een zelfstandige 'nota van 

beantwoording zienswijzen' opgenomen (zie Bijlage 3).
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Bijlage bij toelichting
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Bijlage 1  Aeriusberekening
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Noti t ie  

Opdrachtgever: Initiatiefnemer project Jewelweg 12a  
 

projectnummer: 300.16.05.01.00 

Van: BügelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Berekening stikstofdepositie Bestemmingsplan Jewelweg 12a te Callantsoog 

Datum: 26-11-2018 

 

I N L E I D I N G  

In het kader van de PAS (programmatische aanpak stikstof) is de depositie van stikstof ten gevolge 

van de ontwikkeling van het Bestemmingsplan Jewelweg 12a te Callantsoog in de gemeente Schagen  

berekend.  

 

In het plangebied is de realisatie van een vrijstaande woning voorzien. De depositie van stikstof in 

Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze ontwikkeling alsmede 

van het verkeer van en naar de locatie is berekend met programmapakket Aerius. Deze notitie vormt 

een toelichting op de berekeningen. 

 

I N V O E R G E G E V E N S  A E R I U S  

In Aerius zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van de woningen dienen ook de verkeersbewegingen op en 

van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. Conform jurisprudentie dient 

de verkeersgeneratie beschouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende ver-

keersbeeld. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het 

moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan 

wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. In de 

“Handreiking PAS voor aanvragers” wordt hier een nadere toelichting op gegeven. De berekening 

heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden.  

 

Daarnaast is sprake van een aanlegfase en een gebruiksfase.  

 

Aanlegfase (tijdelijk project van 1 jaar - 2019) 

Ten behoeve van de aanlegfase zijn de volgende invoergegevens in Aerius gebruikt. 

- Emissie woningbouw  (bron 1): 

- graafmachine 100 kW gedurende 8 uur met een belasting van 60% en een emissiefactor 

van 2,9 gram/kWh (1,4 kg NOx/jr); 

- hijskraan 100kW gedurende 8 uur met een belasting van 50% en een emissiefactor van 3,6 

gram/kWh (1,4 kg NOx/jr). 

- Verkeer van en naar de bouwlocatie (bron 2): 

 - licht verkeer 4 ritten/etmaal (0,1 kg NOx/jr); 

 - middelzwaar verkeer 2 ritten/etmaal (0,3 kg NOx/jr); 

 - zwaar verkeer 2 ritten per etmaal (0,3 kg NOx/jr). 

 

De totale emissie van de aanlegfase bedraagt ongeveer 2,5 kg NOx/jr. 
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Gebruiksfase 

Woningen dienen  per 1 juli jl. gasloos te worden uitgevoerd. De woning is daarom niet opgenomen 

in het model. Voor de gebruiksfase zijn daarom alleen de invoergegevens wat betreft verkeer in Aeri-

us gebruikt.  

- Verkeer (bron 2): 

Op grond van CROW publicatie 317 is uitgegaan van ongeveer 8 ritten per woning. Deze zijn 

verdeeld over de wegen rond het project. Daarbij is gebruik gemaakt van de standaard emis-

siegegevens uit Aerius. De totale emissie van het verkeer bedraagt ongeveer 0,1 kg NOx/jr. 

 

Modellen 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het Aeriuspakket. Onderstaand is 

van de modellen een afbeelding opgenomen. 

 
Model aanlegfase 
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Model gebruiksfase 

  

 

 

R E K E N R E S U L T A T E N  

De berekening met Aerius genereert een “leeg”rapport, waarin wordt geconstateerd dat er geen 

natuurgebieden zijn met een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,05 mol/ha/jaar. 

De projectbijdrage op het meest nabij gelegen verzuringsgevoelige Natura 2000-gebied, Duinen Den 

Helder-Callantsoog, bedraagt 0,00 mol/ha/jaar. 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S12cCkZnwdW1 (26 november 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Schagen Jewelweg 12 a, 1759HA Callantsoog

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Jewelweg 12a
te Callantsoog

S12cCkZnwdW1

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

26 november 2018, 10:29 2019 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2019 1

Totale emissie Situatie 1

NOx 3,46 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Realisatie levensloopbestendige woning

Aanlegfase

S12cCkZnwdW1 (26 november 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,83 kg/j

verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bepaling projecteffect
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 108959, 539242
NOx 2,83 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW graafmachine 100 kW
8 uur/woning

4,0 4,0 0,0 NOx 1,39 kg/j

AFW hijskraan 100 kW 8
uur/woning

4,0 4,0 0,0 NOx 1,44 kg/j

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 108952, 539290
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Bepaling projecteffect
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

ReEUAfMDNU9q (26 november 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Schagen Jewelweg 12 a, 1759HA Callantsoog

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Jewelweg 12a
te Callantsoog

ReEUAfMDNU9q

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

26 november 2018, 10:18 2019 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Realisatie levensloopbestendige woning

Gebruiksfase
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

woning
Plan | Plan

- -

verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam woning
Locatie (X,Y) 108959, 539242

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

vrijstaande woning 0,0

Naam verkeer
Locatie (X,Y) 108952, 539290
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Ecolog ische inventar isat ie  Jewelweg  12a,  

Cal lantsoog  

  

Opdrachtgever: Dhr. Vos projectnummer: 300.16.05.01.00 

  

Onderwerp: Ecologische inventarisatie Jewelweg 12a, Callantsoog 

Datum: 25-07-2018 

 

Inleiding 

 

KADER 

Dhr. Vos is voornemens om op het perceel van Jewelweg 12a in Callantsoog een duurzame 

woning te realiseren. Om de uitvoerbaarheid van dit plan te toetsen, is een inventarisatie van 

natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in 

het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb)
1
 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid 

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

inventarisatie op 9 juli 2018 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De 

weersomstandigheden waren: bewolkt, circa 19˚C, droog en een matige wind. 

 

PROJECTGEBIED 

Het projectgebied bevindt zich aan de rand van de bebouwing van Callantsoog en betreft een bos-

perceel tussen Jewelweg 12 en 14. De ontwikkelingen bestaan uit de realisatie van een duurzame 

woning, op palen (enkele tientallen centimeters van de grond). Het uitgangspunt is verder dat de wo-

ning met inrit zo veel mogelijk wordt ingepast in het bestaande groen en spaarzaam zal worden om-

gegaan met het verwijderen van bestaand groen. 

 

In de huidige situatie is op het perceel een diversiteit aan (veelal relatief jonge) bomen, struiken en 

planten aanwezig. Afgezien van een klein schuurtje is geen bebouwing aanwezig. Permanent opper-

vlaktewater bevindt zich alleen aan de rand van het projectgebied in de vorm van een watergang aan 

de zuidoostzijde. 

 

 

 

 

                                                                 
1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming 

van (Europese) natuurgebieden. 
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Impressie van het projectgebied op 9 juli 2018.  Het perceel van Jewelweg 12a begint direct achter het houten 

schuurtje (welke geen onderdeel uitmaakt van het projectgebied). 

 

Soortbescherming 

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen: 

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelricht-

lijn (Wnb art. 3.1-3.4); 

- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen 

van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9); 

- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 

3.10-3.11). 

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met 

vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de ver-

boden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb. 
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INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna
2
 (NDFF) via Quickscanhulp.nl

3
 (© NDFF 

- quickscanhulp.nl 24-07-2018 07:56:49) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het pro-

jectgebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het betreffen hoofdzakelijk vogels met jaar-

rond beschermde nesten, zoogdieren en amfibieën. Daarnaast is het voorkomen bekend van enkele 

ongewervelden (duinparelmoervlinder en gevlekte witsnuitlibel), de reptielensoort zandhagedis en de 

vaatplant groenknolorchis. 

 

In het projectgebied zijn diverse plantensoorten aangetroffen waaronder gewone esdoorn, klimop, 

gewone vlier, eenstijlige meidoorn, zomereik, zwarte els, (een oude) appelboom, gewone hulst, ge-

wone braam, robertskruid en dagkoekoeksbloem. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen 

en worden gezien de terreingesteldheid en het ontbreken van geschikt biotoop ook niet verwacht. De 

in de gegevens van Quickscanhulp.nl genoemde groenknolorchis komt naar verwachting voor in de 

duinen langs de Noordzeekust (verspreidingsatlas.nl). Voor deze soort is in het projectgebied geen 

geschikt biotoop (zonnig, nat en voedselarm) aanwezig. 

 

In het projectgebied en directe omgeving zijn geen sporen (zoals braakballen, uitwerpselen en nes-

ten) aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van jaarrond beschermde broedvogelnesten. 

Hooguit vormt het projectgebied een klein onderdeel van het foerageergebied van soorten als sper-

wer en ransuil. Wel zijn meer algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen en broedend te 

verwachten in het projectgebied. Het betreft soorten als tjiftjaf, merel, roodborst, houtduif en winter-

koning. 

 

Voor vleermuizen vormt het projectgebied mogelijk een klein onderdeel van het foerageergebied 

zoals de uit de omgeving bekende soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laat-

vlieger (Quickscanhulp.nl). Verblijfplaatsen van vleermuizen en onmisbare vliegroutes zijn niet in het 

projectgebied te verwachten. Zo zijn in de bomen geen ruimten (holten, scheuren en dergelijk) aan-

getroffen die kunnen fungeren als verblijfplaats en is het schuurtje daar eveneens niet geschikt voor. 

Ook zijn geen (onmisbare) lijnvormige structuren aanwezig, die voor vleermuizen relevant zijn voor 

hun verplaatsing. 

                                                                 
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF geeft 

informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: 

de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl. 
3 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee 

een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het projectgebied kan voor-

komen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het projectgebied 

zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de Gegevensautoriteit Natuur 

staat hiervoor in. 
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Door de groene inrichting is het projectgebied geschikt voor diverse grondgebonden zoogdiersoorten 

zoals bosmuis, bosspitsmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis en egel (Quickscanhulp.nl). Voor de te 

verwachten algemene soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsar-

tikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uit de omgeving van het projectgebied zijn enkele 

niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdiersoorten bekend, waaronder wezel, hermelijn, bunzing en 

boommarter. Voor de soorten wezel, hermelijn en bunzing vormt het projectgebied geschikt leefge-

bied, en vormt deze mogelijk onderdeel van hun territoria. In hun territoria hebben wezel, hermelijn 

en bunzing vaak meerdere verblijfplaatsen. Hoewel deze soorten tijdens het veldonderzoek niet zijn 

aangetroffen, kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen niet worden uitgesloten. Voor boommarter 

zijn in het projectgebied echter geen geschikte verblijfplaatsen (zoals boomholten en holen van vos-

sen, dassen en konijnen) aangetroffen. Deze soort wordt hooguit foeragerend verwacht in het pro-

jectgebied. 

 

In het projectgebied is geschikt overwinteringsbiotoop aanwezig voor amfibieën. Te verwachten zijn 

de meer algemeen voorkomende algemene amfibieënsoorten zoals gewone pad, bruine kikker en 

bastaardkikker. Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de ver-

bodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Uit de omgeving van het projectgebied is het voorkomen bekend van de niet-vrijgestelde (en dus be-

schermde) rugstreeppad (Quickscanhulp.nl). Geschikt voortplantingsbiotoop is voor deze niet-

vrijgestelde amfibieënsoorten niet in het projectgebied en directe omgeving aanwezig. Bovendien 

vormt het projectgebied geen hoogwaardig landbiotoop voor rugstreeppad. Overwintering van rug-

streeppad wordt dan ook niet verwacht in het projectgebied. 

 

Beschermde soorten uit de soortgroep vissen, reptielen en ongewervelden zijn niet in het projectge-

bied te verwachten vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. Voor de op Quickscanhulp.nl ge-

noemde beschermde reptielensoort zandhagedis en de ongewervelden duinparelmoervlinder en 

gevlekte witsnuitlibel is geschikt leefgebied aanwezig in de duinen langs de Noordzeekust. Daar is het 

voorkomen van deze soorten ook bekend (ravon.nl, vlinderstichting.nl en telmee.nl). 

 

TOETSING 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten 

van de meer algemeen voorkomende vogels worden verstoord of vernietigd, dit is bij wet verboden. 

Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de 

planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een stan-

daardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht 
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de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli 

duurt.  

 

Het projectgebied blijft geschikt als foerageergebied voor vleermuizen en vogels met jaarrond be-

schermde nesten, doordat het groen grotendeels behouden blijft. Hierop zijn zodoende geen nega-

tieve effecten te verwachten. 

 

Het projectgebied is geschikt als onderdeel van het leefgebied voor de beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten wezel, hermelijn en bunzing. Door de beoogde plannen gaat een deel van het po-

tentiële leefgebied en gaan mogelijk verblijfplaatsen verloren. Het grootste deel (naar schatting zeker 

tweederde) van het projectgebied blijft echter zijn groene karakter houden en daarmee geschikt als 

onderdeel van het leefgebied (de territoria) voor wezel, hermelijn en bunzing. In de directe omgeving 

van het plangebied is bovendien in ruime mate geschikt hoogwaardig leefgebied aanwezig. Wanneer 

wordt voorkomen dat individuen van de genoemde soorten worden verwond of gedood, zijn dan ook 

geen negatieve effecten op de staat van instandhouding van deze soorten te verwachten. Dit kan 

worden bereikt door de (voorbereidende) werkzaamheden buiten de kwetsbare voortplantingsperio-

de van deze soorten uit te voeren (globaal van april tot en met augustus).  

 

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoog-

dierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden ge-

dood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten 

hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de 

Wnb. 

 

Voor de overige soort(groep)en kunnen negatieve effecten op in het kader van de Wnb beschermde 

soorten worden uitgesloten. 

 

 

Gebiedsbescherming 

Voor onderhavig projectgebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening. 

 

WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met nega-

tieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe 
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werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van in-

vloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 

 

NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend netwerk 

van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende ro-

buust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en 

voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale NNN is voor 

Noord-Holland uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale 

Ruimtelijke Verordening. 

 

WEIDEVOGELLEEFGEBIED 

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen 

specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aan-

gewezen. 

 

INVENTARISATIE 

Het projectgebied ligt op een afstand van circa 40 meter ten zuidoosten van het dichtstbijzijnde in het 

kader van de Wnb beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callan-

tantsoog. Dit gebied is tevens aangewezen als NNN. Het dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied ligt op 

een afstand circa 450 meter ten noorden van het projectgebied. Tussen het projectgebied en de be-

schermde gebieden liggen wegen, bebouwing en/of agrarisch gebied. 

 

TOETSING 

Gezien de terreinomstandigheden, de afstand tot beschermde gebieden, de inrichting van het tus-

senliggende gebied en de aard van de ontwikkeling, zijn met betrekking tot het voorgenomen project 

geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, het NNN en weidevogelleefgebied te verwachten. 

Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een voortoets in het kader van de Wnb en is 

niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

 

Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandig-

heden en de aard van het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. 
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Het projectgebied maakt mogelijk onderdeel uit van het leefgebied van de beschermde wezel, her-

melijn en bunzing. Doordat echter maar een klein deel van het groen in het projectgebied verdwijnt, 

zijn als gevolg van de beoogde plannen geen negatieve effecten te verwachten op de gunstige staat 

van instandhouding van deze soorten. Wel dient te worden voorkomen dat bij de werkzaamheden 

exemplaren worden verwond of gedood. Hiertoe dienen de (voorbereidende) werkzaamheden bui-

ten de kwetsbare voortplantingsperiode (globaal van april tot en met augustus) te worden uitge-

voerd.  

 

Verder komt uit de inventarisatie naar voren dat rekening moet worden gehouden met het broedsei-

zoen van vogels. 

 

Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal ruimte-

lijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhou-

dingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen vergun-

ning op grond van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet 

in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening. 

 

 

Aanbeveling – ecologische inpassing 

Voor het te realiseren duurzame huis en de inpassing daarvan in het (zoveel mogelijk te behouden) 

bestaande groen, geven wij hieronder enkele aanbevelingen. 

 

- De woning wordt op palen gezet van enkele tientallen centimeters hoog, zodat onder de wo-

ning een open ruimte ontstaat. Deze ruimte kan door diverse diersoorten gebruikt worden 

als bijvoorbeeld verblijfplaats of schuilplek. Als het bouwtechnisch enigszins mogelijk is, 

wordt aanbevolen de bodem en toplaag (bladafval en dergelijke) onder de woning zo min 

mogelijk te beroeren, zodat het bodemleven zo min mogelijk wordt verstoord; 

- Aan of in de woning zelf kunnen verblijfplaatsen voor vleermuizen worden gerealiseerd, bij-

voorbeeld door het plaatsen van kasten of door een extra laag gevelbetimmering te plaatsen 

(zie bijvoorbeeld de folder ‘Vleermuisvriendelijk bouwen’ op de website zoogdiervereni-

ging.nl); 

- In het projectgebied zijn enkele oudere bomen aanwezig. Aanbevolen wordt deze bomen, 

die doorgaans meer karakter hebben dan jongere bomen te behouden. Met name de oude 

appelboom (ter hoogte van het schuurtje in het projectgebied), verdient de aanbeveling om 

te behouden; 
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- In de oostrand van het projectgebied is van noord naar zuid een laanvormige structuur van 

zwarte elzen aanwezig. Wellicht kan deze structuur weer duidelijker zichtbaar worden door 

enige ondergroei te verwijderen; 

- Verspreid in het projectgebied liggen enkele houtrillen, deze zijn vooral voor kleine zoogdie-

ren en overwinterende amfibieën geschikt. Door deze te behouden en er meer te realiseren 

wordt het leefgebied voor kleine zoogdieren en amfibieën versterkt; 

- In diverse bomen begint klimop te groeien. Klimop kan op termijn de bomen verstikken 

waardoor ze dood gaan. Door klimop zoveel mogelijk uit de bomen te houden kan dit wor-

den voorkomen; 

- Daarnaast groeit braam op sommige plekken welig. Om te voorkomen dat deze het perceel 

gaat overwoekeren, kan deze soort jaarlijks gesnoeid worden.  
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Inleiding 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Jewelweg 12a te Callantsoog’ heeft van 8 november  tot en met 19 

december 2018 ter inzage gelegen voor zienswijzen.  

Gedurende deze termijn van ter inzagelegging zijn drie zienswijzen ontvangen. 

Op de volgende pagina’s zijn deze zienswijzen samengevat en van een antwoord voorzien.  
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Zienswijze 
Van drie personen zijn tijdig zienswijzen ontvangen. 

Onderstaand een samenvatting van de inhoud van deze zienswijzen en de beantwoording hiervan. 

 

Inspreker 1 
 
Samenvatting zienswijze 
 

1. Inspreker 1 heeft bezwaar tegen het niet benoemen van de aanwezige erfdienstbaarheid voor de 

woning op de Jewelweg 14. In tegenstelling tot wat vermeld is in hoofdstuk 2.1 van de toelichting 

zijn de percelen Jewelweg 12 en Jewelweg 14 niet over een openbare weg te bereiken. De 

toegangsweg is eigendom van de bewoners op nr. 12, 14 en straks ook van nr. 12a. 

2. Inspreker 1 maakt voorts bezwaar tegen het ontbreken van beschermende voorzieningen voor de 

aanwezige kabels en leidingen, riool en brandbluspunt. 

3. Inspreker 1 maakt bezwaar tegen het wegenplan. Dit is naar zijn mening onjuist benoemd. 
4. Inspreker 1 maakt bezwaar tegen de te verwachten bouwomvang zoals vermeld in hoofdstuk 4.4 

van de toelichting en de overlast gedurende de bouw. Ook de mogelijkheid om in het pand een 

bed & breakfast te kunnen exploiteren is naar zijn mening niet onderzocht en is niet passend naast 

zijn woning. 
5. Inspreker 1 maakt bezwaar tegen het ontbreken van voorzieningen die zorgen dat zijn woonhuis 

bereikbaar blijkt tijdens de bouw. De weg langs de bouwlocatie is namelijk zijn enige toegangsweg, 

als die geblokkeerd wordt, is zijn woning onbereikbaar voor hulpdiensten, een zeer ongewenste 

situatie. 
 

Reactie gemeente 

  

Ad 1 

Inspreker 1 constateert terecht dat in hoofdstuk 2.1 van de toelichting per abuis staat dat de percelen 

Jewelweg 12 en 14 via een openbare weg zijn te bereiken. De toegangsweg tot deze percelen is 

eigendom van de aanliggende bewoners. De toelichting zal hierop worden aangepast. 

Een bestemmingsplan is echter een publiek rechtelijk plan, hierin worden geen privaatrechtelijke zaken 

opgenomen. Een erfdienstbaarheid is een privaatrechtelijke aangelegenheid. In de koopakte voor de 

grond aan de Jewelweg 12a wordt een recht van overpad vastgelegd voor de bewoner aan de 

Jewelweg 14, een zogenaamde erfdienstbaarheid.  

 

Ad 2 

Een bestemmingsplan legt de bestemming van de gronden vast, maar is geen instrument voor 

beschermende voorzieningen tijdens de bouw. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de 

initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor de bouw van de woning. In een 

verleende omgevingsvergunning voor de bouw is bij de aandachtspunten altijd opgenomen dat de 

bouwer voor de start van de werkzaamheden een melding moet doen bij het Kabels en Leidingen 

Informatie Centrum (KLIC-melding). Bij deze melding komen de aanwezige ondergrondse kabels, 

leidingen e.d. in beeld en wordt voorkomen dat hieraan schade ontstaat. 

Het brandbluspunt is aan de aanvrager al als aandachtspunt gemeld. 

 

Ad 3 

Het bestemmingsplan verandert niets aan het wegenplan. Er komt slechts een op- en afrit naar het 

perceel Jewelweg 12a vanaf de bestaande toegangsweg, die aan de voorzijde van de woningen 

Jewelweg 12 en 14 loopt. Onduidelijk is dan ook wat de inspreker 1 onjuist vindt. 

 

Ad 4 

In hoofdstuk 4.4 van de toelichting wordt uiteen gezet wat mogelijk is conform de regels van het 

bestemmingsplan voor de bestemming ‘Wonen’, artikel 3 van deze regels. 

Gezien de oppervlakte van het perceel (1195 m2) is een maximaal bouwoppervlak van 200 m2 ruimtelijk 

goed inpasbaar, ook is de omvang van de te bouwen woning beperkt tot maximaal 2 bouwlagen.  

De maximum bouwhoogte is inderdaad 2 meter hoger dan de aanliggende woning op de Jewelweg 

14. Dit vanwege het feit dat de woning op palen gebouwd wordt en enkele tientallen centimeters 

boven het peil wordt opgebouwd. Door deze bouwwijze wordt de aanwezige flora en fauna zo weinig 
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mogelijk verstoord. Bovendien bevindt zich tussen de te bouwen woning aan de Jewelweg 12a en de 

woning aan de Jewelweg 14 een bosperceel, zodat de bewoner van het adres Jewelweg 14 geen 

zicht heeft op de nieuw te bouwen woning. 

 

In artikel 3.2.1 sub f is verder aangegeven dat de afstand van een hoofdgebouw tot de bestemming 

'Verkeer' niet minder mag bedragen dan 4 meter. Met deze regel is bedoeld aan te geven dat de 

woning op minimaal 4 meter vanaf de toegangsweg gelegen moet zijn. De tekst van dit artikel zal naar 

aanleiding van de zienswijze van inspreker worden aangepast omdat er hier geen sprake is van een 

bestemming ‘Verkeer’ maar van een toegangsweg.  

 

In alle woonbestemmingen in Callantsoog is de mogelijkheid van een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan 

huis en een bed & breakfast met maximaal 9 bedden of ondergeschikt aan de woonfunctie 

opgenomen. Het plan wijkt hier dus niet af van andere plannen in Callantsoog. Ook de woning van 

inspreker heeft de mogelijkheid van een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis en een bed & breakfast 

met maximaal 9 bedden. 

Het is niet te verwachten dat de bouw van één woning, op minimaal 4 meter afstand van de 

toegangsweg richting de woning van inspreker 1 voor veel overlast zal zorgen. Mocht er toch overlast 

zijn tijdens de bouw, dan kan inspreker 1 dit in eerste instantie melden bij de bouwer.  

 

Ad 5 

Zoals hierboven bij punt 4 al is aangegeven, moet de woning op minimaal 4 meter van de 

toegangsweg worden gebouwd. Voor de bouw van slechts één woning is niet te verwachten dat deze 

weg geblokkeerd zal worden door bouwverkeer. Niettemin zal als aandachtspunt in de 

omgevingsvergunning voor de bouw van de woning worden opgenomen, dat de bouwer de 

toegangsweg niet mag blokkeren zodat de naastgelegen woningen altijd bereikbaar zijn. 

 

Conclusie 
Op grond van de zienswijze van inspreker 1 zal in de toelichting van het bestemmingsplan gewijzigd 

worden. In hoofdstuk 2.1, tweede regel, zal niet meer worden aangegeven dat het perceel bereikbaar 

is vanaf de openbare weg maar vanaf een private toegangsweg. 

 

In de regels zal in artikel 3.2.1 sub f zal niet meer worden bepaald dat de afstand van een 

hoofdgebouw tot de bestemming 'Verkeer' niet minder mag bedragen dan 4 meter, maar dat de 

afstand van een hoofdgebouw tot de aanduiding ‘toegangsweg’ niet minder mag bedragen dan 4 

meter. 
 
Inspreker 2 
 

Samenvatting zienswijze 
 
1. Inspreker 2 geeft aan dat de boerderij aan de Jewelweg 14 alleen te bereiken is door het recht van 

overpad dat rust op het perceel Jewelweg 12 A. Er dient ook nu een erfdienstbaarheid gevestigd 

te worden op het perceel 12A waarbij de bereikbaarheid van de boerderij op de Jewelweg 14 

gewaarborgd blijft. 

2. Inspreker 2 attendeert op de brandkraan, die naar zijn mening op het stuk grond staat waar een 

recht van overpad op rust. Deze brandkraan voor ziet de omgeving van bluswater. Ook ligt er een 

nutstracé waar hij zich zorgen over maakt. 

3. In hoofdstuk 2.2 van de toelichting staat dat er spaarzaam zal worden omgegaan met het 

verwijderen van bestaand groen. Naar de mening van inspreker 2 is dit niet het geval gezien de 

afmeting van de woning, de mogelijkheid voor een bed & breakfast en de daarvoor benodigde 

parkeerplaatsen. Naar zijn mening komt de inrit aan de westzijde van het plangebied, direct 

grenzend aan het Natura 2000 gebied. Inspreker schat dat 40% van het huidige bosperceel zal 

sneuvelen. Hij wil dat de initiatiefnemer de verplichting krijgt om het verwijderde groen voor 100% te 

compenseren in het dorp Callantsoog. 

4. Inspreker 2 vindt de afweging om medewerking te verlenen aan de bouw van een woning in een 

buitengebied grenzend aan een Natura 2000 gebied uitsluitend op grond van een ecologische 

inventarisatie onbegrijpelijk. De mogelijkheid om een bed & breakfast in de te bouwen woning te 

kunnen vestigen, met de bijbehorende vervoersbewegingen, heeft gevolgen voor de 
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stikstofdepositie in het gebied. Natura 2000 gebieden zijn gevoelig voor verzuring als gevolg van 

deze stikstofdepositie wat betekent dat er ook sprake kan zijn van significante gevolgen. 

5. Het voornemen om medewerking te verlenen aan de bouw van een woning is niet in 

overeenstemming met het coalitieprogramma 2018 – 2022, zie bladzijde 33 Natuur en Milieu. Hier 

staat onder andere: waar weidevogels kunnen broeden, andere soorten kunnen floreren, binnen 

en rond de kernen meer bomen planten. 

6. Met het voornemen om medewerking te verlenen aan het bouwplan wijkt de gemeente sterk af 

van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die pas vanaf 1 mei 2018 inwerking is getreden.  

Hij vreest precedentwerking voor andere dergelijke aanvragen in het buitengebied.  

 

Reactie gemeente 

 

Ad 1 

Een bestemmingsplan is een publiekrechtelijk plan, hierin worden geen privaatrechtelijke zaken 

opgenomen. Een erfdienstbaarheid is een privaatrechtelijke aangelegenheid. In de koopakte voor de 

grond aan de Jewelweg 12a wordt een recht van overweg vastgelegd voor de bewoner aan de 

Jewelweg 14, een zogenaamde erfdienstbaarheid, zodat de bereikbaarheid van de boerderij op de 

Jewelweg 14 gewaarborgd blijft. 

 

Ad 2 

De aanvraag is beoordeeld door onder andere de beleidsmedewerkers van openbaar gebied. Daarbij 

is het brandbluspunt aan de aanvrager al als aandachtspunt gemeld. 

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de initiatiefnemer een aanvraag 

omgevingsvergunning  indienen voor de bouw van de woning. In een verleende omgevingsvergunning 

voor de bouw is bij de aandachtspunten altijd opgenomen dat de bouwer voor de start van de 

werkzaamheden een melding moet doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC-

melding). Bij deze melding komt het nutstracé in beeld en wordt voorkomen dat hieraan schade 

ontstaat en overlast voor omwonenden. 

 

Ad 3 

In artikel 3.2.1 van de regels is bepaald dat er één woning gebouwd mag worden van maximaal 200 

m2. Daarnaast mag op grond van artikel 3.2.2 één vrijstaand bijgebouw van maximaal 100 m2 worden 

gebouwd. Tezamen 300 m2 op een perceel grond van 1.195 m2. 

Helaas is in de toelichting bij hoofdstuk 4.4 per abuis aangegeven dat 50% van het perceel bebouwd 

mag worden. Zoals hierboven bij de regels is aangegeven, is dat niet het geval. De toelichting zal 

hierop worden aangepast. 

In alle woonbestemmingen in Callantsoog is de mogelijkheid van een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan 

huis en een bed & breakfast met maximaal 9 bedden of ondergeschikt aan de woonfunctie 

opgenomen. Het plan wijkt hier dus niet af van andere plannen in Callantsoog.  

Om medewerking te kunnen verlenen aan een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning 

moeten groen en bomen, die gekapt moeten worden, voor 100% gecompenseerd worden. Verder 

wordt de initiatiefnemer verzocht eventuele parkeerplaatsen waterdoorlatend uit te voeren. 

Op dit moment is nog niet duidelijk waar de inrit van het terrein komt, duidelijk is wel dat rekening 

gehouden moet worden met de locatie van de brandkraan. 

 

Ad 4 

Naast de ecologische verkenning is ook een Aerius berekening uitgevoerd. Uit deze Aerius berekening 

komt naar voren dat het bouwplan geen significante gevolgen heeft voor de nabij gelegen Natura 

2000 gebieden. De conclusie van dit onderzoek wordt gedeeld door de Regionale Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord. Deze Aerius berekening zal als bijlage worden toegevoegd aan het 

bestemmingsplan. 

 

Ad 5 

Wij kunnen ons niet vinden in de zienswijze van inspreker 2 ten aanzien van het coalitieprogramma. Het 

betreffende perceel grond heeft in het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe de bestemming “Tuin”. Er 

is geen aanduiding weidevogelleefgebied. Ook het perceel achter de Jewelweg 12 heeft de 

bestemming “Tuin”. De gronden achter de Jewelweg 14 hebben de bestemming “Agrarisch” zonder 

bijzondere waarden. Voorts wordt in de eventuele omgevingsvergunning voor de bouw van de woning 
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de verplichting opgenomen dat alle te kappen bomen en te verwijderen houtopstanden voor 100% 

gecompenseerd moeten worden. 

 

Ad 6 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is overleg gepleegd met de provincie Noord-

Holland. De planlocatie is volgens de provincie te beschouwen als bestaand bebouwd gebied en er is 

van de zijde van de provincie geen bezwaar tegen de mogelijke bouw van een woning op deze 

locatie. 

Zoals hierboven bij punt 4 al is aangegeven is naast de ecologische verkenning ook een Aerius 

berekening uitgevoerd. Uit beide stukken kwamen geen belemmeringen naar voren voor de bouw van 

een woning op grond van de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming staat uitvoering van 

het bestemminsplan dan ook niet in de weg. 

De gemeente Schagen heeft bij ruimtelijke ontwikkelingen het uitgangspunt: ‘ja, mits’. Dat betekent dat 

bij iedere aanvraag onderzocht wordt of het mogelijk is mee te werken aan de aanvraag. De 

initiatiefnemer dient bij zijn aanvraag stukken aan te leveren ter onderbouwing van de goede 

ruimtelijke ordening van zijn voornemen 

Het voorliggende plan is op grond van de aangeleverde stukken en de adviezen van provincie, 

waterschap en beleidsmedewerkers van de gemeente Schagen beoordeeld. De conclusie was dat 

het plan uitvoerbaar is en dat hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Naar onze mening is 

hier dus geen sprake van precedentwerking maar van een gedegen onderzoek of op deze locatie de 

bouw van een woning mogelijk is. 

 

Conclusie 
Op grond van de zienswijze van inspreker 2 zal in de toelichting van het bestemmingsplan gewijzigd 

worden. In hoofdstuk 4.4, onder artikel 3 Wonen, zal niet meer worden aangegeven dat het perceel 

voor maximaal 50% bebouwd mag worden. De zin over de bebouwingsmogelijkheden van percelen 

groter dan 2000 m2 zal komen te vervallen. 

Daarnaast zal de Aerius berekening aan de toelichting van het bestemmingsplan worden toegevoegd. 

 

Inspreker 3 
 

Samenvatting zienswijze 
 
1. Inspreker 3 stelt dat haar privacy wordt aangetast als dit plan doorgaat. Er wordt een woning 

gebouwd van 10 meter hoog in de buurt van de woning van inspreker. Vanuit deze nieuw te 

bouwen woning is er zicht op het huis van inspreker en dit is een ernstige aantasting van haar 

privacy. De vrije woonsituatie gaat verloren. Als inspreker geweten had, dat er een woning 

gebouwd zou worden voor haar woning, zou ze deze niet aangekocht hebben. 

Inspreker 3 heeft nu een uitzicht dat wordt omgeven door groen en tuin. Na voltooiing van het 

bouwplan heeft zij direct zich op de woning en de B&B. Daardoor wordt het bestaande uitzicht in 

ernstige mate aangetast. Dit is een grote inbreuk op de bestaande situatie en voor inspreker een 

onaanvaardbare beperking. 

2. Inspreker 3 vreest dat haar woning in waarde daalt na realisatie van het bouwplan. Een goede 

ruimtelijke ordening vraagt dat het nadeel voor omwonenden waar mogelijk wordt beperkt. Een 

reden te meer om te zoeken naar andere locaties, waar geen of minder planschade te 

verwachten valt. 

3. Om een toegangsweg aan te leggen dient een rij bomen gekapt te worden. Deze bomen zorgen 

voor inspreker 3 voor een behoud van privacy en zorgen voor een noodzakelijke en natuurlijke 

afscherming van het perceel. Herplanting is naar de mening van inspreker 3 niet mogelijk omdat 

het perceel gebruikt gaat worden voor een woning. Hierdoor komen de bomen los te staan en is er 

sprake van zwakkere bomen en bestaat het risico dat deze bomen te kwetsbaar worden. 

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

voorliggende plan is in strijd met deze woonvisie. Volgens inspreker 3 blijkt uit de woonvisie dat er 

relatief veel woningen te koop staan in de gemeente Schagen en daarom stelt inspreker 3 de 

vraag waarom op deze locatie woningbouw plaats dient te vinden. In de toelichting wordt 

uitsluitend ingegaan dat een initiatiefnemer op deze locatie een woning wil bouwen, naar de 

mening van inspreker 3 doet dit onvoldoende recht aan een goede ruimtelijke ordening. 
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5. In de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen dat parkeren op eigen erf plaatsvindt en 

dat hiervoor voldoende ruimte is. Inspreker 3 vindt dit onvoldoende specifiek en vraagt om nadere 

regels met betrekking tot de parkeeroverlast, omdat deze wel te verwachten is. Bijvoorbeeld 

doordat bezoeken van de bed & breakfast (B&B) gaan parkeren op de in- en uitrit tot haar 

perceel. Inspreker 3 stelt zich op het standpunt dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de 

parkeernormen. 

6. Inspreker 3 heeft maandenlang overleg gevoerd met de gemeente alvorens een B&B werd 

toegestaan op haar woonlocatie. De initiatiefnemer krijgt nu direct de mogelijkheid om een B&B te 

exploiteren. Inspreker 3 vreest overlast van de nieuw op te richten B&B, deze zal meer 

verkeersbewegingen met zich meebrengen en uit niets blijkt dat iets geregeld is betreffende deze 

verkeersbewegingen. Eveneens is niet geregeld over de openingstijden van de B&B, inspreker 3 

vreest dat ook dit hinder met zich mee zal nemen en overlast voor het woongenot. 

7. Hoewel inspreker 3 zich realiseert dat op een bestemmingsplan geen zekerheid afgeleid kan 

worden dat de bouwplannen doorgaan en dat daarom een toetsing aan de Wet 

natuurbescherming en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in beginsel niet nodig is voor 

bestemmingsplannen, stelt zij zich toch op het standpunt dat het bestemmingsplan niet in 

overeenstemming is met de PAS en de Wet natuurbescherming. De projectlocatie is gelegen aan 

de rand van een Natura 2000-gebied. Conform artikel 2.8 lid 1 mag een project pas doorgang 

vinden indien rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. Op 

dit moment blijkt niet uit de ruimtelijke onderbouwing dat daadwerkelijk acht is geslagen op het 

Natura 2000-gebied en daarom acht inspreker 3 het bestemmingsplan in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. 

8. Hoewel inspreker 3 zich realiseert dat de PAS-jurisprudentie op dit moment nog volop in 

ontwikkeling is en het Hof (vgl. HvJEU 7 november 2018, C-293/17 en C-294/17) slechts de werking 

van de Habitat richtlijn heeft uitgelegd, kan naar de mening van inspreker 3 al worden afgeleid dat 

er in ieder geval een toetsing dient plaats te vinden met het oog op de effecten op het PAS-

gebied, zoals omschreven. 

Nu niets vaststaat ten aanzien van deze milieurechtelijke beschermingsvereisten acht inspreker 3 

het van belang dat dit eerst afdoende wetenschappelijk onderzocht wordt, alvorens het 

bestemmingsplan verder in procedure wordt gebracht. 

9. Inspreker 3 vraagt het bestemmingsplan niet verder in procedure te brengen. Of anders tegemoet 

te komen aan haar zienswijze en het plan aan te passen door het kappen van boven te weigeren 

en het bouwvlak verder van het perceel van haar te verplaatsen zodat haar privacy gewaarborgd 

blijft. 

 

Reactie gemeente 

 

Ad 1 

De woning van inspreker 3 bevindt zich op 60 meter afstand tot de begrenzing van de 

woonbestemming aan de Jewelweg 12a. Tussen de woning van inspreker 3 en de nieuw op te richten 

woning van de initiatiefnemer ligt een bosperceel. Gezien het tussenliggende bosperceel is er geen 

aantasting van de privacy van inspreker 3. Er zullen voor de bouw van de woning aan de Jewelweg 

12a bomen gekapt moeten worden, echter bij de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning 

wordt de verplichting opgenomen dat alle te kappen bomen en te verwijderen houtopstanden voor 

100% gecompenseerd moeten worden dus het perceel blijft bebost. 

Uit bestendige jurisprudentie blijkt bovendien dat er in het algemeen geen recht op blijvend vrij uitzicht 

bestaat (ECLI:NL:RVS:2018:712). 

 

Ad 2 

Het staat inspreker 3 vrij om op grond van art. 6.1 Wro een verzoek tot planschade in te dienen bij de 

gemeente Schagen. De gemeente Schagen heeft een Procedureverordening voor advisering 

tegemoetkoming in planschade, eventuele planschades kunnen daar geclaimd worden. Deze 

procedure staat los van de bestemmingsplan procedure. 

 

Ad 3 

Zoals hierboven bij punt 1 al is aangegeven zal aan een omgevingsvergunning voor de bouw van de 

woning de verplichting worden opgenomen dat alle te kappen bomen en te verwijderen 

houtopstanden voor 100% gecompenseerd moeten worden. Gezien de oppervlakte van het perceel 
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(1.195 m2) is het aannemelijk dat deze herplanting van bomen en houtopstanden ook daadwerkelijk op 

het perceel kan plaatsvinden. 

 

Ad 4 

De huidige woningmarkt is niet meer vergelijkbaar met de situatie van 2014.  

In het meerjarenuitvoeringsprogramma 2019 – 2022 van het college van B&W van Schagen is daarom 

als resultaatsafspraak opgenomen dat er voldoende woningen in alle kernen van Schagen moeten zijn. 

Het college constateert een tekort aan woningen in de gemeente Schagen. Dit komt door een 

groeiend aantal inwoners en een geleidelijke afname van het aantal bewoners per woning.  

Ook merkt het college een toenemende druk op de woningmarkt vanuit de metropoolregio 

Amsterdam. 

In alle dorpen en in de stad wil het college meer bouwen om aan de eigen vraag te voldoen en 

nieuwe woningbouwplannen wil men zo snel mogelijk realiseren. Het college streeft naar het realiseren 

van 300 woningen per jaar.  

Het bouwplan van de initiatiefnemer is in lijn met dit meerjarenuitvoeringsprogramma van het college 

van B&W en kan de vitaliteit en kracht van Callantsoog een impuls geven.  

 

Ad 5 

In de regels, artikel 3.1.1 sub b, ten 3o, is bepaald dat een B&B slechts mogelijk is als parkeren op eigen 

terrein plaatsvindt en dat er sprake is van een acceptabele verkeerssituatie. 

 

Ad 6 

Op het gedeelte van de Jewelweg, waar inspreker 3 woont en het bouwplan is voorzien, vigeert het 

bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. In dit plan is in artikel 30 het volgende bepaald:  

“De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis; 

b. bed & breakfast, met dien verstande dat: 

1. de bed & breakfast functie is toegestaan in zowel de woning als bijgebouwen”. 

 

Op het meer westelijk gedeelte van de Jewelweg vigeert het bestemmingsplan “Petten, ’t Zand, 

Callantsoog, Groote Keeten”. In dit plan is in artikel 24.1 sub a het volgende bepaald: 

“De voor ‘Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met een ruimte voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis; 

b. bed & breakfast, met dien verstande dat: 

1. de bed& Breakfast dient te worden gerealiseerd binnen bestaande woningen; 

2. bed & breakfast ondergeschikt is aan de woonfunctie; 

3. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto 

vloeroppervlak van bestaande woningen; 

4. het parkeren op eigen erf dient plaats te vinden”. 

 

Inspreker 3 heeft er echter voor gekozen om de B&B niet te exploiteren in haar woning maar in een nog 

te bouwen bijgebouw. Voor de bouw van dit bijgebouw is inderdaad een omgevingsvergunning nodig. 

 

De initiatiefnemer van het bouwplan Jewelweg 12a krijgt, net als alle andere woonbestemmingen in 

het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, de mogelijkheid om in de woning of bijgebouw een B&B van 

maximaal 9 bedden te exploiteren. Er is dus geen sprake van een uitzonderingspositie. 

Een bestemmingsplan is geen instrument om de openingstijden van een mogelijk te vestigen B&B te 

regelen. Bij mogelijke overlast door bezoekers van de B&B kan dit gemeld worden bij de gemeente. 

 

Ad 7 

Bij de toelichting van het bestemmingsplan is als bijlage de “Ecologische inventarisatie Jewelweg 12a, 

Callantsoog” opgenomen. Uit deze inventarisatie blijkt dat het plan geen negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten heeft. Voor de bouwactiviteit is 

daarom geen vergunning op grond van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van 

provinciaal natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening. 

 

Bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan was de uitspraak van het Hof (HvJEU 7 

november 2018, C-293-17 en C-294/17) nog niet bekend. Daarom is bij het ontwerpplan nog geen 
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Aerius berekening toegevoegd. 

 

Ad 8 

Na de terinzagelegging van het bestemmingsplan is op grond van de recente  jurisprudentie inzake de 

PAS een Aerius berekening gemaakt. Uit deze berekening blijkt dat er geen natuurgebieden zijn met 

een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,05 mol/ha/jaar. De projectbijdrage op het 

meest nabijgelegen verzuringsgevoelige Natura 2000-gebied, Duinen Den Helder-Callantsoog, 

bedraagt 0,00 mol/ha/jaar. 

De Aerius berekening zal als bijlage bij de toelichting aan het bestemmingsplan worden toegevoegd. 

De Wet natuurbescherming staat uitvoering van het bestemminsplan dan ook niet in de weg. 

 

Ad 9 

Naar onze mening zal de privacy van inspreker 3 niet in het geding komen. 

 

 

Conclusie 
Op grond van de zienswijze van inspreker 3 zal de Aerius berekening aan de toelichting van het 

bestemmingsplan worden toegevoegd. 
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 bestemmingsplan Jewelweg 12a te Callantsoog

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Jewelweg 12a te Callantsoog met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPCOOGJEWELWEG12A-VA01 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen;

1.3  aanbouw:

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

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

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

1.4  aanduiding:

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

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

gronden;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  aanduidingsvlak

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een 

aanduidingsgrens;

1.7  archeologie:

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van materiële 

cultuur, de omgeving en van dierlijke resten;

1.8  archeologisch deskundige:

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 

Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen;

1.9  archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, 

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;

1.10  archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het 

verleden;
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1.11  bebouwing:

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

1.12  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan 

wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.13  bed & breakfast:

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van logies 

en ontbijt;

1.14  bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.15  beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van 

diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, 

technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij 

de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of 

uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.16  bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een 

bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010)/omgevingsvergunning 

(ná 1 oktober 2010); 

1.17  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.18  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19  bijgebouw:

een op zichzelf staand gebouw dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

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

hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw;

1.20  bouwen:

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

vergroten van een bouwwerk; 

1.21  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.22  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

 65



 bestemmingsplan Jewelweg 12a te Callantsoog

1.23  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.24  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden, of een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 

materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond 

verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse 

te functioneren;

1.25  deskundige:

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 

commissie van deskundigen;

1.26  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor verkoop, het 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.27  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 

gebouw, voor zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt;

1.28  erker:

een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een 

woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa; 

1.29  gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.30  geluidgevoelig object:

gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals 

bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.31  hobbymatig houden van dieren:

het niet bedrijfsmatig, c.q. uit liefhebberij/vrijetijdsbesteding, houden van dieren;

1.32  hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 

bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.33  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde 

voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;
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1.34  onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmingen onttrokken, 

voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan 

te merken, alsook tenten;

1.35  overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk 

met wanden is omgeven;

1.36  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; 

1.37  peil:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van 

de bouw; 

1.38  permanente bewoning:

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;

1.39  seksinrichting:

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

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

erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens 

begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.40  uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een 

hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het 

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

1.41  voorgevel:

de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s);

1.42  voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan;

1.43  woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

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

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

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

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

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

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

het bouwwerk;

2.6  overschrijding bouw- c.q. bestemmingsgrenzen:

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet 

meer dan 1 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

3.1.1  Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;

b. bed & breakfast, met dien verstande dat:

1. de bed & breakfast functie is toegestaan in zowel de woning als bijgebouwen;

2. permanente bewoning is uitgesloten;

3. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden en er sprake moet zijn van een 

acceptabele verkeerssituatie;

4. het aantal slaapplaatsen mag niet meer dan 9 bedragen;

5. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving,

met de daarbij behorende:

c. gebouwen;

d. bouwwerken, geen gebouw zijnde;

e. paardenbakken;

f. groenvoorzieningen;

g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

h. openbare nutsvoorzieningen;

i. water;

j. tuinen, erven en terreinen.

3.1.2  Aan-huis-verbonden beroepen of - bedrijven

Een woning en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en bijgebouwen mogen worden 

gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, mits:

a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het bruto 

vloeroppervlak van de betreffende woningen en de daarbij behorende aan-, en 

uitbouwen en bijgebouwen; 

b. het geen detailhandel of horeca betreft; 

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

woning; 

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen 

ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt; 

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de 

verkeers- en parkeerdruk optreedt; 

f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische karakter van de 

omgeving.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

a. woningen zijn uitsluitend binnen het bestemmingsvlak toegestaan;

b. het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1;

c. de oppervlakte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 200 m2 bedragen;

d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m;
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e. de dakhelling van woningen mag niet meer dan 60o bedragen; 

f. de afstand van een hoofdgebouw tot de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

toegangsweg' mag niet minder bedragen dan 4 m;

g. de afstand van een hoofdgebouw tot de insteek van een watergang mag niet minder 

bedragen dan 5 m; 

h. het hoofdgebouw heeft maximaal twee bouwlagen.

3.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen 

gelden de volgende regels:

a. Bij de woning is één vrijstaand bijgebouw toegestaan, mits de oppervlakte niet meer 

bedraagt dan 100 m2;

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 m achter 

de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van 

erkers, mits wordt voldaan aan de volgende regels:

1. de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen;

2. de bouwhoogte van erkers mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste 

bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd, met een maximum van 3 m of 

maximaal 0,30 m vanaf de bovenkant verdiepingsvloer;

c. de afstand van bijgebouwen tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 35 m;

d. de  afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de insteek van 

een watergang mag niet minder bedragen dan 5 m; 

e. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m;

f. de oppervlakte van een bijgebouw in de vorm van een paardenstal mag niet meer 

bedragen dan 35 m2.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

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

a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan de toegestane 

bouwhoogte als bepaald in artikel 2.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht in samenhang met artikel 2, Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 

bedragen;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van 

de bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveiligheid;

c. de sociale veiligheid;

d. de milieusituatie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  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 gebruik of laten gebruiken van vaste kampeermiddelen, recreatiewoningen, 

bijgebouwen en zomerwoningen voor permanente bewoning;

b. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie; 
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c. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief 

nachtverblijf;

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van standplaatsen voor 

kampeermiddelen;

f. het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen;

g. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de woonfunctie voor 

zelfstandige bewoning.
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Artikel 4  Waarde - Archeologie - 5

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 5' 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.

4.2  Bouwregels

4.2.1  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 2500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 2500 m² wordt uitgebreid, maar 

waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder 

het maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2500 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld.

4.2.2  Uitzondering

Het in lid '4.2.1' 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.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

'4.2.1', mits:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden 

verstoord: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein 

van de archeologische monumentenzorg. 

d. Alvorens het bevoegd gezag de afwijking bij een omgevingsvergunning als bedoeld in 

lid '4.3' verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.
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4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

4.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid '4.1' bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen 

normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten 

uitvoeren:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden; 

c. aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2500 m² en op een grotere 

diepte dan 0,50 m; 

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage; 

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,5 m en met een 

oppervlakte van meer dan 2500 m² ; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,5 m en met een oppervlakte van 

meer dan 2500 m²; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.

4.4.2  Uitzondering

De onder lid '4.4.1' bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist:

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een 

reeds verleende omgevingsvergunning; 

c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 2500 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden 

groter dan 2500 m² maar niet dieper dan 0,5 m; 

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd 

dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht.

4.4.3  Voorwaarden

De onder lid '4.4.1' bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien:

a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 

niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig kunnen 

worden verstoord:

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een 

verplichting tot het doen van opgravingen;

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg.

d. Alvorens de omgevingsvergunning als bedoeld in lid '4.4.1'  wordt verleend, wordt om 

deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.
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4.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie - 5’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel indien op andere wijze kan worden 

aangetoond dat geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing.

 75



 bestemmingsplan Jewelweg 12a te Callantsoog

Artikel 6  Algemene afwijkingsregels

6.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in het plan 

bepaalde voor:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 

10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bouw van utilitaire bouwwerken waaronder transformatorhuisjes, gemalen, 

gasdrukregel- en meetstations en een centrale antenne-inrichting, met dien verstande, 

dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 25 m² mag bedragen en de 

bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

c. het plaatsen van kunstwerken, telecommunicatievoorzieningen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, in alle openbare ruimten, met dien verstande dat de bouwhoogte 

van kunstwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m mag 

bedragen. Met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 9 

m mag bedragen en telecommunicatievoorzieningen waarvan de bouwhoogte niet 

meer dan 40 m mag bedragen; 

d. het met ten hoogste 2 m afwijken van een vastgesteld onderdeel van een grens of 

richting van een straat, de vorm van een plein en van de dienovereenkomstig 

vastgestelde vorm van een bouwvlak, indien bij definitieve meting blijkt, dat een 

afwijking in het belang van een behoorlijke bebouwing is; 

e. het bouwen buiten het bouwvlak waarbij de overschrijding niet meer mag bedragen 

dan 2 m.

De genoemde omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend, mits geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de sociale veiligheid; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 7  Overige regels

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel 

van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt 

deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) 

regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van de tervisielegging van het 

ontwerp van dit plan.

7.1  Parkeren

7.1.1  Parkeervoorzieningen

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

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende 

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

wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota 

Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode.

7.1.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in sublid 7.1.1 is niet van toepassing indien:

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

bezwaren stuit; of

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

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

redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd,

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

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

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

7.1.3  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruiken dan wel 

laten gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist 

en aangelegd op grond van sublid 7.1.1 of sublid 7.1.2 niet in stand wordt gelaten.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 8  Overgangsrecht

8.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 

als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan; 

d. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 

in strijd met de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van die beheersverordening.

8.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 

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

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

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

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan; Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd 

was met de daarvoor geldende beheersverordening, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van die beheersverordening.
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Artikel 9  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Jewelweg 12a te Callantsoog' van de gemeente 

Schagen.
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Bijlage bij regels
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Bijlage 1  Staat van Bedrijven

 82



SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

- - n
u
m
m
e
r
 

  G
E
U
R
 

S
T
O
F
 

G
E
L
U
ID
 

    G
E
V
A
A
R
 

  G
R
O
O
T
S
T
E
 

 A
F
S
T
A
N
D
 

C
A
T
E
G
O
R
IE
 

01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen           

0502 032 1 
- oester-, mossel- en 
schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 

151 101 3 
- bewerkingsinrichting van darmen en 
vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 

152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:           

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 

1531 1031 2 
- vervaardiging van snacks met p.o. < 
2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 

1541 104101 0 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten:           

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 
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1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 

1542 104102 0 
Raffinage van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten:           

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:           

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1551 1051 4 
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 
t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 

1561 1061 0 Meelfabrieken:            

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:           

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:           

1571 1091 3 
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 
veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 4 
- Suikerwerkfabrieken met suiker 
branden 300 30 50   30 R 300  4.2 

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1587 108401 
Vervaardiging van azijn, specerijen en 
kruiden 200 30 50   10  200  4.1 

1589 1089  
Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 
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1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 

1592 110102 0 
Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting:           

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 

1593 t/m 
1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

16 12 - VERWERKING VAN TABAK           

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

191 151,152 Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 
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202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 205 162 0 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER- EN KARTONWAREN           

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

23 19 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:           

2413 2012 1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:           

2414.1 20141 A1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:           

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 

2414.2 20149 0 
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet 
synth.):           

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:           
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243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:           

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2451 2041  
Zeep-, was- en 
reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

2466 205903 A 
Chemische 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

2466 205903 B 
Overige chemische produktenfabrieken 
n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 

247 2060  
Kunstmatige synthetische garen- en 
vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:           

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 

252 222 3 
- productie van verpakkingsmateriaal en 
assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50   30  50  3.1 

26 23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 
kW 30 50 100   30  100  3.2 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:           

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:           

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 
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2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:           

2661.1 23611 1 
- zonder persen, triltafels en 
bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 

2661.1 23611 2 
- met persen, triltafels of 
bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

267 237 3 
- met breken, zeven of drogen,   v.c. < 
100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:           

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 

2682 2399 B0 
Isolatiematerialenfabrieken (excl. 
glaswol):           

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN           

273 243 0 
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 
profielzetterijen:           

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:           

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:           

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

2753, 2754 2453, 2454 0 
Non-ferro-metaalgieterijen/ -
smelterijen:           

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 
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2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 

2822, 2830 2521, 2530, 3311 
Vervaardiging van verwarmingsketels, 
radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 A 
Stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 

29 28, 33 3 
- met proefdraaien verbrandingsmotoren 
>= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

311 271, 331 
Elektromotoren- en generatorenfabrieken 
incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 
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32 26, 33 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 
Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

33 26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN           

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

352 302, 317 2 
- met proefdraaien van 
verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING           

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:           

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 
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40 35 E0 
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt:           

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 
m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 504 451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

501 451  
Handel in vrachtauto's (incl. import en 
reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5121 4621 1 

Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of 
meer 100 100 300  Z 50 R 300  4.2 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639 
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 
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5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:           

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 

5151.3 46713  
Grth minerale olieprodukten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 
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712 7712, 7739  
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 

713 773  
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 

714 772  
Verhuurbedrijven voor roerende 
goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731 721  
Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 

732 722  
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 

7484.3 82991  
Veilingen voor landbouw- en 
visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN           

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 
e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A6 
- afvalverbrandingsinrichtingen, 
thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 
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9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
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