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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel van het plan

Dit bestemmingsplan dient om op het perceel zonder huisnummeraanduiding aan de 

Achterweg (naast Achterweg 17a) te Callantsoog een nieuwe woning mogelijk te maken. 

De gronden kennen in het geldende bestemmingsplan 'Petten - 't Zand - Callantsoog - 

Groote Keeten' de bestemming 'Wonen'. Het plan is in strijd met het geldende 

bestemmingsplan, omdat ter plaatse van het betreffende perceel geen bouwvlak 

aanwezig is en de bouw van een woning hierdoor niet is toegestaan. Voorheen, middels 

het bestemmingsplan Groote Keeten 1969 bestond de mogelijkheid om hier een woning te 

bouwen. Die mogelijkheid werd niet benut en bij de actualisering naar het huidige 

bestemmingsplan is het bouwvlak weggehaald. Met voorliggend plan wordt in wezen 

teruggegrepen op de mogelijkheden van het plan uit 1969.

Voor het realiseren van een woning moet daarom voor deze gronden het bestemmingsplan 

worden herzien. Voorliggend document voorziet hierin door de uitvoerbaarheid van het 

plan te verantwoorden.

Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure is een notitie gemaakt om de 

stedenbouwkundige inpassing te verantwoorden (Bijlage 1). Hiermee is aangetoond dat de 

ontwikkeling voor de stedenbouwkundige inpassing aanvaardbaar is.

1.2  Plangebied

Ligging

Het plangebied betreft het kadastrale perceel 613 (sectie C / kadastrale gemeente 

Callantsoog), zonder huisnummeraanduiding, naast het adres Achterweg 17A in Groote 

Keeten (behorende bij Callantsoog), gemeente Schagen.

Het plangebied grenst aan de Achterweg in het noorden, woonerven in het oosten en 

agrarische gronden in het zuiden en westen. 
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Figuur 1. Het plangebied

Gebiedsbeschrijving

Op de overgang van de Schinkeldijk en Helmdijk naar de Noordduin is Groote Keeten 

ontstaan. Aanvankelijk betrof het hier een beperkte bebouwingsconcentratie van vooral 

agrarische bedrijven en woonhuizen. Onder invloed van de aantrekkingskracht van de kust 

is de bebouwing hier toegenomen in de vorm van vakantiebungalowparken, 

appartementengebouwen, camping- en horecaondernemingen. Een verdergaande 

verdichting van de kern is van vrij bescheiden omvang gebleven. De bebouwing is enerzijds 

georiënteerd op de ligging van de dijk anderzijds is er een meer aan de duinen gerelateerde 

verspreid liggende bebouwing ontstaan.

1.3  Geldend planologisch kader

1.3.1  Bestemmingsplan 'Petten - 't Zand - Callantsoog - Groote Keeten'

Voor de bebouwde kommen in de dorpen Petten, Callantsoog en Groote Keeten is op 28 

september 2010 het bestemmingsplan 'Petten - 't Zand - Callantsoog - Groote Keeten' 

vastgesteld. Aan de Achterweg 17 in Groote Keeten lag in het vorige bestemmingsplan 

'Groote Keeten 1969' een bouwvlak met de bestemming 'bebouwing met eengezinshuizen'. 

Op die strook zijn in de loop der tijd vijf woningen gerealiseerd (Achterweg 17b t/m f). Het 

perceel waarop de initiatiefnemer een woning wenst te realiseren maakte ook deel uit van 

deze bouwstrook en is tot op heden onbebouwd gebleven. 

De beoogde bouwlocatie kent nog steeds een woonbestemming, maar er is geen 

bouwvlak aangewezen. Het bouwen van een woning is hierdoor op basis van het 

bestemmingsplan niet zonder meer toegestaan. In onderstaande afbeelding is een uitsnede 

van de plankaart van het bestemmingsplan weergegeven. 
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Figuur 2. Uitsnede van het geldende bestemmingsplan

Tevens kent de planlocatie de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie-3'. Het voornemen 

zal zoveel mogelijk in lijn met de bouwregels voor de betreffende bestemmingen worden 

gerealiseerd. Relevante bouwregels uit het geldende bestemmingsplan worden in het 

onderstaande nader toegelicht.

Enkelbestemming 'Wonen'

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

2. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer dan de aangegeven 

hoogten ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte (m)" 

bedragen;

3. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het aangegeven aantal ter plaatse 

van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden";

4. de inhoud van woningen, met inbegrip van aan- en uitbouwen, mag niet meer dan 750 

m3 bedragen;

5. hoofdgebouwen dienen op ten minste 3 m van de zijdelingse perceelsgrens te worden 

gebouwd.

Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 3'

Voor bouwwerken met een oppervlakte van 500 m2 of meer moet een ontheffing worden 

aangevraagd en moet middels archeologisch onderzoek worden aangetoond dat er zich 

geen archeologische waarden bevinden. 
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1.3.2  Paraplu-omgevingsplan, 1e tranche

Het paraplu-omgevingsplan is op 30 juni 2020 vastgesteld. Met dit omgevingsplan worden 

enkele aanpassingen gedaan in alle geldende bestemmingsplannen in de gemeente 

Schagen. Dit zogeheten paraplu-omgevingsplan is een herstel-omgevingsplan. Dit is een 

omgevingsplan dat een doorwerking heeft op alle onderliggende vastgestelde 

bestemmingsplannen. Het doel van het paraplu-omgevingsplan is:

Harmonisering van de geldende bestemmingsplannen ter voorbereiding op de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet;

Verwerking van beleidswijzigingen in geldende bestemmingsplannen;

Reparatie van omissies in de toelichting, regels en verbeelding van geldende 

bestemmingsplannen.

In dit omgevingsplan worden de volgende harmoniseringen doorgevoerd:

De definities van de verschillende bestemmingsplannen en de wijze van meten worden 

eenduidig geformuleerd;

De algemene regels van de verschillende bestemmingsplannen worden uniform 

gemaakt;

De regels voor Bed & Breakfast, recreatie, plattelandswoningen en huisvesting van 

arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven worden geharmoniseerd.

Het geldende bestemmingsplan 'Petten - 't Zand - Callantsoog - Groote Keeten' moet in 

relatie tot het paraplu-omgevingsplan worden gezien. Het voornemen kent geen strijdigheid 

met het paraplu-omgevingsplan.

1.4  Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 de uitwerking van het planvoornemen 

opgenomen. In hoofdstuk 3 is nader op relevant overheidsbeleid ingegaan. Een 

omschrijving van de omgevingsaspecten betreffende de planologische en milieukundige 

randvoorwaarden is opgenomen in hoofdstuk 4. Tot slot is in hoofdstuk 5 de (economische 

en maatschappelijke) uitvoerbaarheid uiteengezet.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Bestaande situatie

Het plangebied ligt in het noordwesten van Groote Keeten (behorende bij Callantsoog, 

gemeente Schagen) en betreft het perceel naast Achterweg 17A. Het perceel wordt aan de 

noordoostzijde begrensd door de Achterweg en aan de zuidoostzijde door een erf met 

bebouwing. Ten zuidwesten en noordwesten grenst akkerland aan het plangebied. 

Het plangebied heeft een woonbestemming zonder bouwvlak en zonder bebouwing en is 

op dit moment in gebruik als weide (grasland). Er is geen opgaande beplanting aanwezig. 

Langs de westzijde van het perceel ligt een watergang. 

2.2  Voorgenomen ontwikkeling

Het voornemen is om het plangebied als erf in te richten en op het erf een vrijstaande 

woning te bouwen die qua schaal, maat (10 bij 11 meter) en vormgeving aansluit op de 

bestaande woningen in het lint aan de zuidzijde van de Achterweg. De woning heeft één 

bouwlaag met een mansardekap. De watergang en oever langs de westzijde blijven 

behouden.

2.3  Beeldkwaliteit en stedenbouwkundige inpassing

Gebiedsbeschrijving

Op de overgang van De Schinkeldijk en Helmdijk naar de Noordduin is Groote Keeten 

ontstaan. Aanvankelijk betrof het hier een beperkte bebouwingsconcentratie van vooral 

agrarische bedrijven en woonhuizen. Onder invloed van de aantrekkingskracht van de kust 

is de bebouwing hier toegenomen in de vorm van vakantiebungalowparken, 

appartementengebouwen, camping- en horecaondernemingen. Een verdergaande 

verdichting van de kern is van vrij bescheiden omvang gebleven. De bebouwing is enerzijds 

georiënteerd op de ligging van de dijk, anderzijds is er een meer aan de duinen 

gerelateerde verspreid liggende bebouwing ontstaan.

Op figuur 3 is de ontwikkeling van de locatie en de omliggende omgeving weergegeven. Te 

zien zijn topografische kaarten van het jaar 1928, 1958, 1988 en 2018 (tussenpozen van 30 

jaar). De essentie:

de kern van Groote Keeten is altijd de lintbebouwing langs de Helmweg en de 

Achterweg geweest;

tussen 1928 en 1958 is bijzonder weinig ontwikkeling te zien op de topografische kaarten;

de grootste ontwikkeling tussen 1958 en 1988 is de toevoeging van bungalowpark 

Sandepark;

tussen 1988 en 2018 is relatief veel ontwikkeling zichtbaar: de toevoeging van 

vakantiepark Callassande, nieuwe woningen aan de Achterweg, realisatie van een 

hotel- en appartementencomplex met grote parkeerplaats aan de Achterweg/Duinweg 

en nieuwe infrastructuur.
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Figuur 3. De ontwikkeling van Groote Keeten in de loop der jaren (Topotijdreis.nl)

Straat- en bebouwingsbeeld

Aan de noordkant van de Achterweg is vooral iets oudere bebouwing. De bebouwing is 

veelal kleinschalig en overwegend één bouwlaag met een kap. De nokrichting is zowel 

evenwijdig aan als haaks op de weg. De vormgeving, het kleur- en materiaalgebruik en de 

detaillering zijn traditioneel en sober uitgevoerd. De bebouwing aan de zuidkant is in de 

jaren '80 gebouwd. Deze bebouwing heeft een hoofdvorm van twee bouwlagen met een 

kap haaks op de weg en is voorzien van een kelder. De gevels zijn uitgevoerd in witte 

stenen en de daken zijn afgedekt met antraciete pannen. 

Op het perceel (Achterweg 17A), zal een nieuwe woning gebouwd worden. Deze woning is 

vormgegeven als een moderne interpretatie van de naastgelegen jaren '80 woningen en 

vormt een schakel naar de meer kleinschalige bebouwing aan de noordzijde van de 

Achterweg.

Randvoorwaarden inpassing woonhuis

In de ontwerpsessie is gesproken over de kenmerken van het plangebied, werden de 

richtlijnen van het Beeldkwaliteitsplan Groote Keeten aangehaald en is naar deze specifieke 

locatie gekeken. Op basis hiervan zijn onderstaande randvoorwaarden voor een goede 

(landschappelijke) inpassing van het woonhuis en het terrein geformuleerd.
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RANDVOORWAARDEN BEBOUWING

De ligging van het plangebied aan het kruispunt biedt de kans om aan te sluiten bij de 

traditionele woningen aan de zuidzijde van de Achterweg. De nieuw te bouwen woning 

vormt op deze plek een logische beëindiging van het lint. Aansluiten bij de schaal, maat 

en vormgeving van de bestaande traditionele woningen is daarmee uitgangspunt voor 

de nieuw te bouwen woning. 

Maatvoering bouwvlak overeenkomstig bestaande woningen aan de noordzijde 

Achterweg (circa 100-120m2). 

De maatvoering van de hoofdvorm is afgestemd op de bestaande woningen aan de 

noordzijde van de Achterweg. Een goothoogte van 3,5 meter en nokhoogte 8 meter 

wordt gehanteerd. 

De voorgevel ligt op minimaal 5,0 meter van de voorste perceelsgrens.

De minimale afstand van de hoofdvorm tot de zijdelingse erfgrens bedraagt 3 meter.

De nokrichting van de hoofdvorm is haaks of parallel op de weg.

Aan- en uitbouwen liggen terug ten opzichte van de voorgevel. 

De vormgeving is sober en traditioneel. 

Het kleur- en materiaalgebruik is traditioneel en passend bij de omgeving. 

RANDVOORWAARDEN TERREININRICHTING

Het voorerf zo groen mogelijk inrichten. Verharding (m.u.v.) achter op het erf situeren. 

De inrit wordt aan de oostzijde van het perceel gesitueerd i.v.m. bruikbaarheid (er moet 

rekening worden gehouden met de aanwezige straatlantaarn).

Erfafscheiding op erfgrenzen grenzend aan de openbare ruimte en/of open landschap 

worden groen uitgevoerd. 

Eventuele waterberging in aansluiting op de bestaande kavelsloot realiseren.

Een indicatieve inpassing van het woonhuis en de terreininrichting is op figuur 4 verbeeld.

Figuur 4. De landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van het woonhuis 
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Schetsontwerp woonhuis

Het schetsontwerp gaat uit van een hoofdvorm van één bouwlaag met een mansardekap. 

De nok kan haaks op of parallel aan de weg staan (schets laat haaks zien). Het kleur- en 

materiaalgebruik is terughoudend en sluit aan bij de aangrenzende bebouwing. De 

vormgeving van het woonhuis is sober en traditioneel, passend bij de omgeving. Erker en 

dakkappelen zijn bewust achterwege gelaten om te komen tot een passend beeld. De 

gevels worden uitgevoerd in traditionele baksteen en de detaillering ondersteunt het 

traditionele ontwerp. De aangebouwde garage staat op de erfgrens.

Figuur 5. Vooraanzicht woonhuis
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor de 

leefomgeving. Hiermee kan worden ingespeeld op de grote uitdagingen die voorliggen. 

Verscheidene trends en ontwikkelingen hebben invloed op de leefomgeving. Groeiende en 

veranderende steden, de overgang naar een duurzame en circulaire economie en het 

aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering vormen maar een deel van de 

opgave. Dit biedt kansen, maar vraagt daarnaast om zorgvuldige keuzes. De ruimte is 

zowel boven-, als ondergronds, een schaars goed.

Het combineren van al die opgaven vraagt om een nieuwe manier van werken. Niet van 

bovenaf opgelegd, maar van onderop, in goede samenwerking tussen overheden, 

kennisinstellingen, bedrijven maatschappelijke organisaties en burgers. De NOVI biedt een 

kader, geeft richting en maakt keuzes waar dat mogelijk is. Tegelijkertijd is er ruimte voor 

regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid voor 

het omgevingsbeleid grotendeels bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt, kunnen 

inhoudelijke keuzes vaak het beste regionaal worden gemaakt. Met de NOVI wordt een 

proces in gang gezet waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller en beter kunnen 

worden gemaakt. De NOVI komt voort uit de Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 

in werking treedt. De NOVI vervangt, samen met het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) de 

SVIR, het Barro en het Bro. Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de 

leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang. Aan de hand van een 

toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI een visie op lange termijn in beeld. Op 

nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. 

Die belangen komen samen in vier prioriteiten:

ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 

duurzaam economisch groeipotentieel

sterke en gezonde steden en regio's

toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen in sommige 

gevallen kunnen botsen. Het streven is combinaties te maken en win-win situaties te creëren, 

maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe keuzes nodig en moeten belangen 

worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes: Combinaties van 

functies gaan voor enkelvoudige functies: In het verleden is scheiding van functies vaak te 

rigide gehanteerd. Met de NOVI zoeken we naar maximale combinatiemogelijkheden 

tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte; Kenmerken 

en identiteit van een gebied staan centraal: wat de optimale balans is tussen bescherming 

en ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt per gebied. Sommige 

opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere; Afwentelen 

wordt voorkomen: het is van belang dat onze leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 

mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie van inwoners, zonder dat 

toekomstige generaties hier negatieve gevolgen door ondervinden. De NOVI vindt haar 

doorwerking in het regionale en lokale beleid waaraan uiteindelijk plannen zullen worden 

getoetst. De algemene denklijn van de NOVI is in de planvorming betrokken. 
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3.1.2  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.

3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

Overheden dienen op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) nieuwe stedelijke 

ontwikkeling te motiveren op basis van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het is de 

rijksoverheid te doen om zuinig om te gaan met de beschikbare ruimte en om leegstand te 

voorkomen. De volgende vragen moeten in dat verband worden beantwoord:

Is er een behoefte?

Is (een deel van) de behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied.

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een handreiking opgesteld ('Handreiking 

ladder voor duurzame verstedelijking') waarin verder is uitgewerkt hoe met de ladder 

omgegaan moet worden. Voor een verdere uitleg van de ladder duurzame verstedelijking 

wordt kortheidshalve naar die handreiking verwezen. Voor wonen geldt, dat voor 

woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling die 

Ladderplichtig is.

Het project bestaat uit de realisatie van één woning binnen bestaand stedelijk gebied. De 

laddertoets hoeft daarom niet verder te worden doorgelopen. Het project is niet strijdig met 

rijksbeleid.
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3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie NH2050

De in 2022 verwachte Omgevingswet zal veel bestaande wetgeving op het gebied van de 

ruimtelijke ordening en milieu vervangen. De Provincie Noord-Holland anticipeert hierop 

door als eerste stap, samen met stakeholders en inwoners, de Omgevingsvisie NH2050 op te 

stellen als opvolger van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 (met als ondertitel “Kwaliteit 

door veelzijdigheid”) uit 2010. De omgevingsvisie is vormvrij en bevat een geheel nieuwe, de 

provincie zelfbindende, visie die gedragen wordt door zoveel mogelijk partijen. Hiervoor zijn 

verschillende participatievormen ingezet (co-creatie, consultatie) en is zowel online als 

offline het gesprek met belanghebbenden en belangstellenden aangegaan. De 

Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november 2018 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld.

Doel van de provincie met de omgevingsvisie is dat iedereen die in Noord-Holland woont, 

werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Nu, maar ook in de 

toekomst. De provincie stuurt aan op “balans tussen economische groei en leefbaarheid”, 

dat als leidend thema wordt gezien. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een 

basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd.

Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is daarnaast 

voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Een economisch vitale provincie 

kan andersom weer bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid. In samenhang bekeken 

zijn in dit kader randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met grote thema’s als 

klimaatverandering, energietransitie, veranderende economieën, volkshuisvesting, 

bodemdaling en verminderde biodiversiteit.

In de omgevingsvisie zijn hiervoor vijf samenhangende bewegingen benoemd, op basis van 

ruim 20 ontwikkelprincipes voor een toekomstige leefomgeving. Het project is niet strijdig 

met de ontwikkelprincipes uit de Omgevingsvisie 2050.

3.2.2  Omgevingsverordening NH2020

Op 22 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Omgevingsverordening NH2020 

vastgesteld. Op 16 november 2020 is deze in werking is getreden. De belangrijkste 

onderwerpen uit de Omgevingsvisie worden verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening 

Noord-Holland. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de 

leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de Provinciale 

Milieuverordening, en de Wegenverordening. 

Uitgangspunt voor stedelijke functies is dat zoveel mogelijk het landschap wordt gespaard. 

Dit houdt in dat bestaande kernen de aangewezen locatie zijn voor wonen en werken. 

Nieuwe ontwikkelingen van woningbouw of voorzieningen worden geconcentreerd in 

kernen, passend bij de rol van de kernen in het regionale netwerk, en voegen zich naar de 

vraag op basis van de meeste actuele cijfers.

In principe zijn nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk in het stedelijk gebied. Het 

plangebied maakt onderdeel uit van de infrastructuur in de kern Groote Keeten. Op basis 

van voorgaande beschrijving maakt het dan ook deel uit van het bestaand stedelijk 

gebied. Het project is dan ook in overeenstemming met de Omgevingsverordening NH2020.

In paragraaf 3.1.3. is reeds ingegaan op de beoogde ontwikkeling in relatie tot de vraag 

naar de ontwikkeling. Hieruit blijkt dat het voornemen aansluit op de regels zoals 

opgenomen in de Omgevingsverordening.
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3.2.3  Woonagenda Noord-Holland 2020-2025

.In april 2020 is de Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025 vastgesteld. Doelstelling 

van de woonagenda is dat de provincie Noord-Holland wil zorgen voor voldoende 

betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen. De 

speerpunten van het provinciale woonbeleid zijn een woning voor iedereen, productie op 

peil: aanjagen woningbouwproductie, gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in 

een aantrekkelijke provincie en een kwalitatief, betaalbaar en divers woningaanbod. De 

belangrijkste uitgangspunten van het beleid zijn:

De provincie streeft naar voldoende betaalbare, duurzame en toekomstbestendige 

woningen voor alle doelgroepen.

Wonen is onderdeel van een integrale verstedelijkingsopgave. De provincie geeft ruimte 

voor woningbouw, uitgaande van zorgvuldig ruimtegebruik. 

De provincie zet in op het versnellen van de woningbouwproductie. 

De vraag is leidend. De regionale programmeringen worden bepaald op basis van 

gegronde onderbouwing van vraag, aanbod en het kwantitatieve en kwalitatieve 

verschil daartussen voor nu en in de toekomst. 

De provincie stuurt op een versnelling van de woningbouwproductie de komende jaren. 

Daarbij wordt aandacht gegeven aan een kwalitatief divers aanbod, aansluitend op de 

vraag. Regionale programmeringen en gemeentelijk beleid zijn daarbij de basis. Met de 

toevoeging van 1 woning kan worden bijgedragen aan de woningbouwproductie. Het 

planvoornemen is in lijn met de Woonagenda. 

3.2.4  Conclusie provinciaal beleid

Het plan past binnen de kaders van het provinciale beleid. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Schagen

Op 14 december 2021 is de Omgevingsvisie Schagen vastgesteld. In de Omgevingsvisie 

wordt de koers voor de toekomst geschetst. Op hoofdlijnen is uitgewerkt wat belangrijk is in 

de gemeente Schagen. In de visie zijn 8 speerpunten uitgewerkt met doelen voor 2040. In 

2040 is gemeente Schagen:

een gezinsvriendelijke gemeente met een stad die belangrijk is voor de regio. Met sterke 

dorpen. En een gemeente die aantrekkelijk is voor ondernemers;

een gemeente die nationaal en internationaal meedoet op het gebied van toerisme en 

recreatie, wetenschap en (nieuwe vormen van) landbouw;

een gemeente die steeds aansluit bij de groeiende behoefte aan woningen die passen 

bij de vraag en bijdragen aan sterke kernen;

een gemeente waar iedereen mee kan doen;

een gemeente waar kernen, voorzieningen, onderwijs en werk goed bereikbaar zijn;

een veilige, gezonde en sportieve gemeente;

een duurzame gemeente;

een gemeente waarin bewoners en bezoekers de omgeving waardevol vinden.

Wonen

In mei 2020 heeft het college van de gemeente Schagen besloten geen nieuwe woonvisie 

aan te bieden aan de gemeenteraad, en deze op te nemen in de omgevingsvisie. In de 

omgevingsvisie zijn een aantal doelstellingen op het gebied van wonen uitgewerkt: 

per jaar te starten met de bouw van 300 woningen;
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verbeteren van de leefbaarheid;

een woning voor ieder huishouden; 

30-40% van de nieuwbouwwoningen zit in de prijsklasse tot €  210.000. Hiervan moet 

minimaal een kwart sociale huur zijn;

een minimale bruto vloeroppervlakte van 35 vierkante meter per woning te hanteren;

voldoende starterswoningen in de kernen;

stimuleren collectief opdrachtgeverschap (CPO) 

Met het planvoornemen wordt 1 woning mogelijk gemaakt en sluit daarmee aan bij de 

uitgangspunten van de Omgevingsvisie. 

3.3.2  Welstandsnota: Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit

De gemeente Schagen hanteert de Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit. In deze reisgids 

kunnen ontwikkelingen binnen de gemeente door middel van een stappenplan worden 

getoetst voordat deze worden ingediend. Doel is dat de nieuwbouw aansluit op 

karakteristieken vanuit de omgeving. Voorheen gold voor de omliggende bebouwing 

onderstaande gebiedsgerichte welstandscriteria die gemakshalve hier als uitgangspunt 

gehanteerd worden:

WELSTANDSCRITERIA

Ligging:

er  dient  te  worden  aangesloten  op  het  ritme,  de  oriëntatie,  ontsluiting  en  

vormgeving  van  de  bestaande  stedenbouwkundige  structuur  en  de  daarin 

aanwezige bebouwing;

bij  nieuwbouw  dient  de  hoofdbebouwing  geënt  te  zijn  op  de  naburige 

verkaveling/bebouwing;

bebouwing in de duinrandzone dient zorgvuldig ingepast te worden.

Massa:

gebouwen hebben individuele kwaliteit en benadrukken kleinschaligheid;

vervangende  nieuwbouw  dient  aan  te  sluiten  op  massa  en  vorm  van belendende 

bebouwing;

wijziging in de massaopbouw dient afgestemd te zijn op het bestaande;

bijgebouwen,  aan  en  uitbouwen  zijn  ondergeschikt  of  maken  onderdeel  uit van 

het ontwerp.

Detaillering:

vormgeving en materialisering afstemmen op bestaande details  zoals  schoorstenen,  

goten  e.d.  zijn  accenten  in  een  overwegend sobere architectuur;

kleurgebruik  is  traditioneel  voor  oude  bebouwing  en  kan  in  lichte  tinten  bij 

overige bouwwerken;

detaillering  van  bijgebouwen,  aan-  en  uitbouwen  is  afgestemd  op hoofdgebouw

De inpassing van de woning is in samenspraak met de gemeente tot stand gekomen. Het 

bouwplan zoals weergegeven in hoofdstuk 2 is door de commissie ruimtelijke kwaliteit op 

hoofdlijnen akkoord bevonden. Daarmee is zicht op definitief akkoord in relatie tot de 

welstandscriteria te verwachten.
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3.3.3  Facetbestemmingsplan parkeren en de nota parkeernormen Schagen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft op 7 

november 2017 het facetbestemmingsplan parkeren vastgesteld. Deze regels zijn van 

toepassing op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Schagen, 

bijvoorbeeld bij nieuwbouw.

Dit bestemmingsplan verwijst naar de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' en eventuele 

wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. Of er sprake is van voldoende 

parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van deze nota en de normen die daarin 

zijn opgenomen. Uitgangspunt is dat het parkeren op eigen terrein wordt opgelost.

Op basis van de parkeernormen kan berekend worden hoeveel parkeerplaatsen benodigd 

zijn. Hier wordt in paragraaf 4.5 nader op ingegaan.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

In de toelichting van een bestemmingsplan dient verantwoord te worden in hoeverre 

bepaalde omgevingsaspecten een belemmering kunnen vormen voor de uitvoerbaarheid 

van het plan. Hierbij gaat het om planologische of milieukundige randvoorwaarden.

4.1  Water

Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf te worden opgenomen. In deze paragraaf dient uiteengezet te worden of 

en in welke mate het plan in kwestie gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil 

zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het advies dat uit de watertoets volgt is 

hierin opgenomen. Het doel van de watertoets is het waarborgen dat 

waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing 

worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. 

Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht besteed aan 

het wateraspect.

Door de uitvoering van het plan neemt het verhard oppervlak toe met ongeveer 210 m2. 

Hierdoor zal in het plangebied het hemelwater versneld worden afgevoerd. Uit de digitale 

watertoets is gebleken dat de toename van het verharde oppervlak echter zo klein is, dat 

compensatie niet noodzakelijk is.

Dit wordt bevestigd in het advies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

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

hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt.

Wanneer het advies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voldoende bij 

het project wordt betrokken, dan is het planvoornemen wat betreft het omgevingsaspect 

water uitvoerbaar.

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 plangebiedgebied en de omgeving is geen bodeminformatie 

bekend. Ter plaatse zijn geen historische activiteiten bekend die eventueel tot 

bodemverontreiniging kunnen zorgen. Aangezien de woonbestemming planologisch 

mogelijk is gemaakt in het geldende bestemmingsplan, mag verondersteld worden dat de 

bodemkwaliteit geschikt is voor het gebruik als woonfunctie.

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

planologisch dan ook uitvoerbaar worden geacht.
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4.3  Luchtkwaliteit

Projecten en plannen die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven op grond van de Wet milieubeheer (Wm) niet te worden getoetst aan 

de geldende grenswaarden. Een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een 

toename van maximaal 1,2 ìg/m3 NO2 of PM10) wordt als nibm beschouwd. Van een 

dergelijke verslechtering van de luchtkwaliteit is sprake wanneer een ruimtelijk plan tot een 

toename van meer dan 1.610 auto's (bij 100% autoverkeer), dan wel 130 vrachtwagens (bij 

100% vrachtverkeer) per dag leidt (grenswaarden 2018). Kenniscentrum InfoMil vermeldt op 

hun website dat als de luchtkwaliteit aan de PM10-normen voldoet, dit ook geldt voor de 

PM2,5-normen. Op grond hiervan is toetsing aan de grenswaarden voor PM2,5 niet nodig, 

als aan de PM10 normen wordt voldaan.

De realisatie van de woning leidt redelijkerwijs niet tot 1.610 voertuigbewegingen per dag 

waardoor het plan kan worden beschouwd als een nibm-plan. Verdere toetsing aan de Wet 

milieubeheer in het kader van de luchtkwaliteit is niet nodig. Het plan is voor het aspect 

luchtkwaliteit uitvoerbaar.

4.4  Geluid

Wettelijk kader

De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een geluidsgevoelig gebouw. Daarom 

dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhinder (Wgh). De Wgh 

bepaalt dat de geluidsbelasting op gevels van woningen en andere geluidgevoelige 

objecten niet hoger mag zijn dan een bepaalde grenswaarde. In dit licht moet bij 

ruimtelijke ontwikkelingen onderzoek worden verricht naar wegverkeerslawaai, 

industrielawaai en spoorweglawaai. Binnen een straal van 1 km vanaf het plangebied zijn 

geen spoorwegen aanwezig, waardoor geluidhinder vanwege spoorweglawaai in het 

plangebied niet speelt. In de omgeving van het project is industrielawaai ten gevolge van 

gezoneerde bedrijventerreinen evenmin aan de orde. Navolgend wordt daarom alleen 

ingegaan op wegverkeerslawaai.

Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een 

geluidsgevoelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidszone. 

Toetsing

De nieuw te realiseren woning bevindt zich binnen de geluidszones van de provinciale weg 

N502, de Achterweg, Dubbelduin en Helmweg. Daarom is een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd (rapportage in Bijlage 2).

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de N502 zijn verkregen uit de telrapporten van de Provincie 

Noord-Holland van 2019 (bijlage 2). Voor de verkeersintensiteit op weekdagen in 2030 is een 

groei van 1.5% per jaar aangehouden. Deze verkeersgegevens zijn weergegeven in 

onderstaande tabel 2. 

Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen 

dag-, avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per 

voertuigcategorie uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld:

lichte motorvoertuigen (personenauto's en bestelauto's);

middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier 

achterwielen);

zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met 

aanhanger, trekkers met oplegger).
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De inschatting hiervan is eveneens opgenomen in onderstaande tabel.

wegvak snelh

eid

int. 

2019

int 

2030

% lichte 

mvt

% mid.z

w. mvt

% zw. 

mvt

N502 ten noorden van de 

rotonde

30 3.700 4.425 91,8 4,3 1,9

rotonde 30 1.850 2.212 91,8 4,3 1,9

ten zuiden van de 

rotonde

50 3.700 4.425 91,8 4,3 1,9

Dubbelduin/Achterweg 50 500 99,0 0,5 0,5

Achterweg (doodlopend) 50 50 99,0 0,5 0,5

Helmweg 50 3.175 93,4 5,2 1,4

Berekening geluidsbelastingcontouren

Uit de berekening blijkt dat de te realiseren woning buiten de gecumuleerde 48 dB 

geluidsbelastingcontouren van de betreffende wegen ligt en daarmee voldoet aan de eisen 

uit de Wet geluidhinder. Geconcludeerd mag worden dat het aspect geluid geen 

belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het plan en er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening.

Figuur 6. Uitsnede tekening geluidbelastingcontouren
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4.5  Verkeer en parkeren

Gelet op de bestaande verkeersontsluiting en beperkte verkeersgeneratie voor deze 

ontwikkeling wordt voor dit aspect slechts gekeken naar de geldende parkeernormen voor 

het plangebied.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft op 7 

november 2017 het facetbestemmingsplan parkeren vastgesteld. Deze regels zijn van 

toepassing op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Schagen, 

bijvoorbeeld bij nieuwbouw.

Dit bestemmingsplan verwijst naar de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' en eventuele 

wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. Of er sprake is van voldoende 

parkeergelegenheid, wordt bepaald aan de hand van deze nota en de normen die daarin 

zijn opgenomen. Uitgangspunt is dat het parkeren op eigen terrein wordt opgelost.

Het gebiedstype van de projectlocatie is ‘rest bebouwde kom’. Op basis van dit gegeven 

en het type woonhuis (koop, vrijstaand) geldt een parkeernorm van 2,3 parkeerplaatsen per 

woning. Met die ruimte is rekening gehouden in het ontwerp van de woning. Parkeren op 

eigen erf is goed mogelijk op de te realiseren oprit en eventuele garage. Daarmee wordt 

voldaan aan de parkeernorm van de gemeente Schagen en wordt het plan met betrekking 

tot het aspect Verkeer en parkeren uitvoerbaar geacht.

4.6  Ecologie

Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. In deze wet is zowel de 

bescherming van de flora- en faunasoorten vastgelegd, alsook de bescherming van 

specifieke natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). De Wnb vervangt onder andere de 

Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998, waarin voorheen respectievelijk de 

soortenbescherming en de gebiedsbescherming was geregeld. Naast de Wet 

natuurbescherming zijn ook de provinciale structuurvisie en verordening relevant voor de 

gebiedsbescherming. Hierin is onder meer het behoud en de ontwikkeling van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS) geregeld. Om de uitvoerbaarheid van het 

planvoornemen te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden nodig.

Toetsing

Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de natuurtoets op 5 

augustus 2020 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. Het rapport van de 

natuurtoets is als Bijlage 3 bij de toelichting gevoegd.

Soortbescherming

Voor een toetsing aan de soortenbescherming van de Wnb is op basis van het uitgevoerde 

veldbezoek (d.d. 5 augustus 2020) en het raadplegen van bronnen, gelet op de aard van 

het plan, een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Het aanvragen van een 

ontheffing van de Wnb is niet nodig. Wel dient rekening te worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels en wordt geadviseerd om een amfibieënscherm om de 

bouwplaats aan te brengen om vestiging van rugstreeppad te voorkomen.

Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt op relatief korte afstand van het Natura 2000-gebied 'Duinen Den 

Helder-Callantsoog'. Hierdoor zijn in potentie effecten mogelijk door externe werking. Het 

plangebied is gescheiden van het Natura 2000-gebied door bebouwing en wegen. Gezien 

de afstand tot het Natura 2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de 
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aard van het plan, kan een toename van verstoring door geluid, verlichting of optische 

verstoring worden uitgesloten.

Gezien de ligging (niet in maar wel grenzend aan het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied 

Duinen Den Helder-Callantsoog) is het gewenst om een (geactualiseerde) AERIUS-berekening 

te laten uitvoeren om aan te kunnen tonen of de ontwikkeling niet leidt tot een significante 

toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Deze AERIUS-berekening is uitgevoerd 

door BügelHajema adviseurs en is als bijlage bij de toelichting gevoegd (Bijlage 4). Uit de 

geactualiseerde stikstofberekening blijkt dat de projectbijdrage in de gebruiksfase leidt tot 

een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar in Natura 2000-gebied Duinen Den 

Helder-Callantsoog. Het betreft een maximale overschrijding van 0,01 mol N/ha/jaar in het 

stikstofgevoelige habitattype ‘H2130B Grijze duinen (kalkarm)’.

Het plan leidt tot een lichte toename van stikstofdepositie op in het kader van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) beschermde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Om te 

bepalen of deze lichte toename van stikstofdepositie kan leiden tot negatieve effecten op 

de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied, is een voortoets uitgevoerd (Bijlage 

5). De voortoets richt zich uitsluitend op de mogelijke effecten van vermesting en verzuring 

als gevolg van stikstofdepositie, aangezien overige potentiële effecten op Natura 

2000-gebieden al in de beknopte natuurtoets konden worden uitgesloten. Vanwege de 

vrijstelling van de Wnb vergunningsplicht voor stikstofdepositie als gevolg van de 

aanlegfase (zie paragraaf 4.2 in Bijlage 5), wordt de stikstofdepositie als gevolg van de 

aanlegfase niet nader behandeld in deze voortoets. Daarom focust de beschrijving van de 

resultaten en de effectbeoordeling zich op mogelijke effecten als gevolg van de 

gebruiksfase.

Uit de voortoets komt naar voren dat de toename van stikstofdepositie dermate gering is in 

vergelijking met de achtergronddepositie en de opname van stikstof door planten, dat 

veranderingen in de plantengroei en vegetatieontwikkeling niet zijn te verwachten door dit 

tijdelijke effect. Ook uit een nadere analyse van het betroffen habitattype in het 

beïnvloedde gebied komt naar voren dat de berekende depositie niet leidt tot een 

(significant) negatief effect op het instandhoudingsdoel. Op basis van deze voortoets kan 

worden geconcludeerd dat het plan niet leidt tot (significant) negatieve effecten op in het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde gebieden door stikstofdepositie. 

Het plangebied grenst direct aan bestaande erven met bebouwing en opgaande 

beplanting, zodat het naastgelegen weidevogelleefgebied in de huidige situatie al niet of 

nauwelijks geschikt is als broedgebied voor weidevogels. De nieuw te bouwen woning zorgt 

er niet voor dat de verstoringszone voor weidevogels noemenswaardig toeneemt bij 

uitvoering van het project. Een negatief effect op weidevogels in het naastgelegen 

weidevogelleefgebied treedt dan ook niet op.

Gezien de terreinomstandigheden, de aard van de ontwikkeling en de inrichting van het 

tussenliggende gebied, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve 

effecten op het NNN te verwachten. Deze ontwikkeling is niet in strijd met het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid.

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde Natura 

2000-gebieden en in het kader van het provinciaal ruimtelijk beleid beschermde 

natuurgebieden treden niet op. Het plan is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid.

Conclusie
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In het kader van de soorten- en gebiedenbescherming van de Wnb mag het project op 

basis van de natuurtoets en het geldende ruimtelijk natuurbeleid uitvoerbaar worden 

geacht. Een vergunning van de Wnb is dan ook niet nodig.

4.7  Milieuzonering en bedrijfshinder

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving van woningen 

of (andere) milieugevoelige gebieden kunnen daar (milieu)hinder vanwege geur, stof, 

geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, 

zoals dat uitgangspunt is van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van 

voldoende afstand tussen bedrijven en woningen noodzakelijk. Er dient te worden 

aangetoond dat het planvoornemen geen belemmering vormt voor nabijgelegen functies.

Op basis van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelastende 

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

gevaar de minimale afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden 

aangehouden tussen een bedrijf en woningen 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 kan en mag hiervan worden 

afgeweken.

Milieuzonering richt zich uitsluitend op de zonering van milieubelastende activiteiten (zoals 

bedrijven) ten opzichte van gevoelige functies (zoals woningen). Het voorgenomen plan 

bevind zich niet binnen een zone van milieubelastende bedrijvigheid. Daarom kan voor het 

aspect bedrijfshinder verondersteld worden dat het voornemen uitvoerbaar is.

4.8  Erfgoed

Wettelijk kader

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. 

De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten 

intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten 

opgegraven en elders bewaard (ex situ). Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse 

van de overig aanwezige cultuurhistorische waarden te bevatten. Voor zover in een 

projectgebied sprake is van erfgoed, dient op grond van voorgaande dan ook 

aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

Archeologie

Het archeologiebeleid vertaalt zich in dubbelbestemmingen opgenomen in de diverse 

bestemmingsplannen. Op het projectgebied is de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologie 3' van toepassing, waarvoor geldt dat een ontheffing moet worden 

aangevraagd en dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij een planomvang van 500 

m2 en meer. Met het voornemen is geen sprake van een dergelijke omvang en 

archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk voor de uitvoering van het project.

Cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is een provinciale handreiking voor het 

inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, 

agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking. De Leidraad geeft 

gebiedsgerichte én ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie 

over de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van 

de leefomgeving.
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Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied moet rekening 

worden gehouden met de ambities en ontwikkelprincipes die staan beschreven bij de 

afzonderlijke ensembles en structuren. Het plangebied is gelegen in het ensemble Zijpe- en 

Hazepolder op het voormalige eiland Callantsoog. Het is een combinatie van de 

landschapstypen jonge duinlandschap en aandijkingenlandschap. De grens tussen polder en 

duinen is scherp. De ambitie is om die grens scherp en herkenbaar te houden. 

Met de realisatie van de woning wordt geen wijziging in de verkavelingsstructuur 

aangebracht. Bebouwing is op deze locatie passend tussen de bestaande bebouwing. De 

herkenbaarheid van de dorpsstructuur wordt door de ontwikkeling sterker. Ambities en 

ontwikkelprincipes van de landschappelijke ensembles en structuren worden door de 

ontwikkeling niet aangetast. 

Conclusie

Met de realisatie van de woning mag worden aangenomen dat ter plaatse geen 

archeologische of cultuurhistorische waarden worden bedreigd. Verder worden de 

eventueel aanwezige archeologische waarden door middel van de dubbelbestemming 

'Waarde - Archeologie 3' geborgd. Daarmee mag het plan wat betreft het aspect erfgoed 

uitvoerbaar worden geacht.

4.9  Externe veiligheid

Wettelijk kader

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de woon- en leefomgeving 

bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. Het 

beleid is erop gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten 

met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb), het Besluit externe veiligheid transportroutes en het Activiteitenbesluit. In het kader 

van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Op de 

risicokaart staan verschillende risico-ontvangers en risicobronnen aangegeven. Voor het 

planvoornemen is op de risicokaart nagegaan of er ook aandachtspunten (in dit geval 

risicobronnen) op het vlak van de externe veiligheid aanwezig zijn.

Toetsing

Het plan leidt zelf niet tot de realisatie van een externe veiligheidsrisicobron. Bovendien zijn 

er rondom de projectlocatie geen externe veiligheidsrisicobronnen aanwezig. De 

uitvoerbaarheid van het plan wordt niet beperkt door een extern veiligheidsrisico.

4.10  Duurzaamheid

Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling kan tot 

uitdrukking komen in de thema's: kwaliteit van de leefomgeving, water, energie, mobiliteit, 

natuur/ecologie en milieu. Onder deze laatste kan onder meer het volgende worden 

verstaan: gezondheid, externe veiligheid, materiaalkeuze en hergebruik van materialen, 

duurzaam slopen, geluid, lucht en beheer/onderhoud van een gebied of gebouw. Er 

bestaat geen wettelijke verplichting om het thema duurzaamheid in bestemmingsplannen 

vast te leggen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke 

debat en daarmee een belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid. Gemeenten 

streven in dat kader naar een duurzame (gebouwde) omgeving. Bestemmingsplannen 

kunnen echter beperkt worden gehanteerd om duurzame energieaspecten te regelen. Voor 

eventuele ambitieuze duurzame energiedoelstellingen dienen dan ook extra instrumenten, 

zoals privaatrechtelijke overeenkomsten, ingezet te worden. 
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De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft samen met de gemeenten in deze regio 

een brochure ontwikkeld over duurzaam bouwen en wonen. In 2020 mogen alleen nog 

energieneutrale of energieopwekkende woningen worden gebouwd. Middels deze brochure 

wordt inspiratie geboden hoe hiermee om kan worden gegaan. In de gemeentelijke 

omgevingsvisie is duurzaamheid één van de speerpunten. Duurzaamheid vormt een 

integraal uitgangspunt bij opzet en uitvoering van het gemeentelijk beleid en 

bedrijfsvoering. 

Bij nieuwbouwplannen streven de gemeenten, naar het realiseren van “Nul op de 

Meter”(NOM)-woningen, teneinde in de toekomst geen nieuwe achterstanden in de 

energieprestatie op te lopen en de woningvoorraad kwalitatief toekomstbestendig te 

houden. Het bouwplan moet voldoen aan de eis gesteld in het Bouwbesluit (EPC = 0,4). 

4.11  M.e.r.-beoordeling

Bij elk ruimtelijk plan moet worden overwogen of een m.e.r.-procedure moet worden 

doorlopen. In dat kader moet het bevoegd gezag nagaan of er activiteiten plaatsvinden 

die belangrijke negatieve effecten op het milieu kunnen hebben en die van een zodanige 

omvang kunnen zijn dat er aanleiding bestaat om de (uitgebreide) m.e.r.-procedure te 

doorlopen. De grondslag hiervoor bestaat enerzijds uit het Besluit m.e.r. (Besluit 

milieueffectrapportage) en anderzijds uit de hiervoor beschreven onderzoeken.

Als sprake is van een activiteit zoals genoemd in kolom 1 van de C-lijst van het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) dient het bevoegd gezag de uitgebreide 

m.e.r.-procedure te doorlopen. Als sprake is van een activiteit in kolom 1 van de D-lijst van 

het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) dient het bevoegd gezag te toetsen of er 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Op voorliggend bestemmingsplan is 

categorie D11.2 uit de D-lijst van het Besluit m.e.r., van toepassing, te weten: "De aanleg, 

wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, met inbegrip van de bouw 

van winkelcentra of parkeerterreinen". De ontwikkeling die met voorliggend 

bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, betreft het realiseren van één woning. Hiermee 

vindt bij lange na geen overschrijding van de drempelwaarde van 2.000 woningen plaats. 

Voor alle gevallen waarvan de activiteit past binnen de beschrijving van kolom 1 uit de 

D-lijst, moet het bevoegd gezag (weliswaar vormvrij) beoordelen of desalniettemin de 

uitgebreide m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Op basis van de uitkomsten van het 

omgevingsonderzoek zoals dat hiervoor in hoofdstuk 4 is toegelicht, kan worden 

geconcludeerd dat de (toekomstige) activiteiten in het plangebied geen belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben. Op grond hiervan kan het bevoegd 

gezag het besluit nemen dat er geen aanleiding is voor het doorlopen van de uitgebreide 

m.e.r.-procedure.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Plansystematiek

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 gebruikt 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.

5.2  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 overlegreacties 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 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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5.3  Coördinatieregeling

Op het voorliggende bestemmingsplan en op de omgevingsvergunning voor de bouw van 

de woning op perceel Achterweg 17 te Callantsoog, is door de gemeenteraad van de 

gemeente Schagen op 15 september 2020 de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 

van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaard.

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening stelt twee eisen aan de toepassing van de 

coördinatieregeling. Het moet gaan om de verwezenlijking van gemeentelijk beleid en het 

moet wenselijk zijn om de gecoördineerde besluitvorming in te zetten voor de 

verwezenlijking van dat beleid.

Coördinatie is alleen toegestaan wanneer een bestemmingsplan en een 

omgevingsvergunning deel uitmaken van de te coördineren besluiten. Het 

bestemmingsplan is vereist om te waarborgen dat het om uitvoering van gemeentelijk 

beleid gaat. Als er op uitvoering gerichte elementen in het bestemmingsplan voorkomen, is 

het wenselijk om in één procedure zowel de planologische wijziging - het bestemmingsplan 

- als de concrete uitwerking in de vorm van een bouwplan te regelen. Daarmee is de 

samenhang tussen de besluiten maximaal zichtbaar.

Het voorliggende plan voldoet aan de wettelijke eisen om de coördinatieregeling te 

kunnen toepassen. De efficiënte procedure van de coördinatieregeling zorgt naar 

verwachting voor tijdwinst, lagere procedurekosten en minder bestuurlijke lasten.

5.4  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.

5.5  Bestemmingen

Artikel 3: Tuin

Op de bestemming Tuin mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering 

van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m. Voor overige 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen 

dan 3 m.
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Artikel 4: Wonen

De woning mag een maximale inhoud hebben van 750 m3 met een goothoogte van 3,5 

meter en een bouwhoogte van 8 meter. Bij de woning zijn aan huis gebonden beroepen en 

bedrijven toelaatbaar. 

Artikel 4: Waarde - Archeologie

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 500 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.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 

bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid is het van belang te weten of het bestemmingsplan 

economisch uitvoerbaar is. 

Grondexploitatie

Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over mogelijkheden 

voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten 

voor de ruimtelijke procedure. Indien er sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de 

gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan op te stellen.

Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anderszins verzekerd is. 

Hiertoe is met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten.

Onderzoeks- en plankosten

De kosten voor de bouw, alsook de kosten voor de noodzakelijke onderzoeken, vanwege 

voorliggend bestemmingsplan worden door de ontwikkelende partij gedragen. De kosten 

voor de gemeente betreffen de gebruikelijke kosten voor de planbegeleiding en worden via 

de legesverordening in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.

Planschade

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

door eigenaren van gronden in de directe omgeving van het plangebied bij de gemeente 

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

ingediend. De mogelijke kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming in de 

planschade zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. Dit is geregeld in een 

anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer. 

Conclusie

Het kostenverhaal, evenals de afwenteling van de planschade, zal worden geregeld in een 

tussen de gemeente en initiatiefnemer te ondertekenen afzonderlijke overeenkomst. De 

kosten zijn anderszins verzekerd waardoor een exploitatieplan niet aan de orde is. Op basis 

van deze overweging moet het planvoornemen van dit bestemmingsplan economisch 

uitvoerbaar worden geacht.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Coördinatiebesluit

Op het voorliggende bestemmingsplan en op de omgevingsvergunning voor de bouw van 

de woning op perceel Achterweg 17 te Callantsoog, is door de gemeenteraad van de 

gemeente Schagen op 15 september 2020 de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 

van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaard (Bijlage 6).

Het voorliggende plan voldoet aan de wettelijke eisen om de coördinatieregeling te 

kunnen toepassen. De efficiënte procedure van de coördinatieregeling zorgt naar 

verwachting voor tijdwinst, lagere procedurekosten en minder bestuurlijke lasten.
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Vooroverleg

Dit bestemmingsplan is als concept richting de overlegpartners gestuurd. Er zijn geen 

vooroverlegreacties op het plan binnengekomen. 

Tervisielegging ontwerp

Vervolgens is het bestemmingsplan ter inzage gelegd als ontwerpbestemmingsplan. 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 planvoornemen verkregen reactie wordt beantwoord in het 

kader van de vaststelling van het plan.

Op basis van het voorgaande wordt geacht dat het plan de maatschappelijke 

uitvoerbaarheid niet in de weg staat.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Stedenbouwkundige inpassing
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Inpassing woonhuis  

  

Opdrachtgever:  projectnummer: 218.68.50.00.00.00 

  

Onderwerp: Inpassing woonhuis Achterweg 17, Groote Keeten 

Datum: 22-02-2022 

 

Naar aanleiding van een ontwerpsessie met de opdrachtgever en de gemeente over de inpassing van 

een te realiseren woonhuis aan de Achterweg 19 te Groote Keeten is een schets voor de steden-

bouwkundige inpassing gemaakt. De voorliggende notitie voorziet in een toelichting op deze inpas-

singsschets. 

 

De memo geeft eerst een korte beschrijving van de omgeving en het straat- en bebouwingsbeeld om 

daarmee een beeld te schetsen van de context waarin het planvoornemen is gesitueerd. Vervolgens 

wordt ingegaan op de inpassing van het woonhuis. Op basis van de ontwerpsessie en de korte ge-

biedsanalyse zijn randvoorwaarden voor de bebouwing en de erfinrichting benoemt waarmee een 

goede ruimtelijke inpassing wordt gerealiseerd. De randvoorwaarden zijn geïllustreerd met een in-

richtingsschets (ook separaat bijgevoegd) en een schetsplan voor de bebouwing.  

 

G e b i e d s b e s c h r i j v i n g  

Op de overgang van De Schinkeldijk en Helmdijk naar de Noordduin is Groote Keeten ontstaan. Aan-

vankelijk betrof het hier een beperkte bebouwingsconcentratie van vooral agrarische bedrijven en 

woonhuizen. Onder invloed van de aantrekkingskracht van de kust is de bebouwing hier toegenomen 

in de vorm van vakantiebungalowparken, appartementengebouwen, camping- en horecaonderne-

mingen. Een verdergaande verdichting van de kern is van vrij bescheiden omvang gebleven. De be-

bouwing is enerzijds georiënteerd op de ligging van de dijk, anderzijds is er een meer aan de duinen 

gerelateerde verspreid liggende bebouwing ontstaan. 

 

Op figuur 1 is de ontwikkeling van de locatie en de omliggende omgeving weergegeven. Te zien zijn 

topografische kaarten van het jaar 1928, 1958, 1988 en 2018 (tussenpozen van 30 jaar). De essentie: 

 de kern van Groote Keeten is altijd de lintbebouwing langs de Helmweg en de Achterweg ge-

weest; 

 tussen 1928 en 1958 is bijzonder weinig ontwikkeling te zien op de topografische kaarten; 

 de grootste ontwikkeling tussen 1958 en 1988 is de toevoeging van bungalowpark Sandepark; 

 tussen 1988 en 2018 is relatief veel ontwikkeling zichtbaar: de toevoeging van vakantiepark Cal-

lassandre, nieuwe woningen aan de Achterweg, realisatie van een hotel- en appartementencom-

plex met grote parkeerplaats aan de Achterweg/Duinweg en nieuwe infrastructuur. 
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Figuur 1. De woninglocatie en de directe omgeving op topografische kaarten door de jaren. 

 

 

S t r a a t -  e n  b e b o u w i n g s b e e l d  

Aan de noordkant van de Achterweg is vooral iets oudere bebouwing. De bebouwing is veelal klein-

schalig en overwegend één bouwlaag met en kap. De nokrichting is zowel evenwijdig als haaks op de 

weg. De vormgeving, het kleur- en materiaalgebruik en de detaillering zijn traditioneel en sober uit-

gevoerd. De bebouwing aan de zuidkant is in de jaren ’80 gebouwd. Deze bebouwing heeft een 

hoofdvorm van twee bouwlagen met een kap haaks op de weg en is voorzien van een kelder. De ge-

vels zijn uitgevoerd in witte stenen en de daken zijn afgedekt met antraciete pannen.  
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Figuur 2. Het beoogde perceel voor de woningbouw (witte vlak). 

 

 
Figuur 3. Straatbeeld van de Achterweg richting het zuidoosten. 

 

 
Figuur 4. Straatbeeld van de Achterweg richting het noordwesten. 

 

In het plangebied, naast het perceel Achterweg 17, zal een nieuwe woning gebouwd worden (zie fi-

guur 5). Voor zover bekend zal deze woning qua vormgeving meer aansluiten op de daarnaast gele-

gen jaren ’80 woningen en een schakel vormen naar de meer kleinschalige bebouwing aan de noord-

zijde van de Achterweg. 
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R a n d v o o r w a a r d e n  i n p a s s i n g  w o o n h u i s  

In de ontwerpsessie is gesproken over de kenmerken van het plangebied, werden de richtlijnen van 

het Beeldkwaliteitsplan Groote Keeten aangehaald en is naar deze specifieke locatie gekeken. Op 

basis hiervan zijn onderstaande randvoorwaarden voor een goede (landschappelijke) inpassing van 

het woonhuis en het terrein geformuleerd. 

 

R A N D V O O R W A A R D E N  B E B O U W I N G  

 De ligging van het plangebied aan het kruispunt biedt de kans om aan te sluiten bij de traditione-

le woningen aan de zuidzijde van de Achterweg. De nieuw te bouwen woning vormt op deze plek 

een logische beëindig van het lint. Aansluiten bij de schaal, maat en vormgeving van de bestaan-

de traditionele woningen is daarmee uitgangspunt voor de nieuw te bouwen woning.  

 Maatvoering bouwvlak overeenkomstig bestaande woningen aan de noordzijde Achterweg (circa 

100-120m
2
).  

 De maatvoering van de hoofdvorm is afgestemd op de bestaande woningen aan de noordzijde 

van de Achterweg. Een goothoogte van 3,5 meter en nokhoogte 8 meter wordt gehanteerd.  

 De voorgevel ligt op minimaal 5,0 meter van voorste perceelsgrens. 

 De minimale afstand van de hoofdvorm tot de zijdelingse erfgrens bedraagt 3 meter. 

 De nokrichting van de hoofdvorm is haaks of parallel op de weg. 

 Aan- en uitbouwen liggen terug ten opzichte van de voorgevel.  

 De vormgeving is sober en traditioneel.  

 Het kleur- en materiaalgebruik is traditioneel en passend bij de omgeving.  

 

R A N D V O O R W A A R D E N  T E R R E I N I N R I C H T I N G  

 Het voorerf zo groen mogelijk inrichten. Verharding (m.u.v.) achter op het erf situeren.  

 De inrit wordt aan de oostzijde van het perceel gesitueerd i.v.m. bruikbaarheid (er moet rekening 

worden gehouden met de straatlantaarn). 

 Erfafscheiding op erfgrenzen grenzend aan de openbare ruimte en/of open landschap worden 

groen uitgevoerd.  

 Eventuele waterberging in aansluiting op de bestaande kavelsloot realiseren. 

 

De inpassing van het woonhuis en de terreininrichting is op figuur 5 verbeeld (en tevens bijgevoegd 

als separate bijlage).  
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Figuur 5. Indicatieve inpassing woning. 

 

S c h e t s o n t w e r p  w o o n h u i s  

Het schetsontwerp gaat uit van een hoofdvorm van één bouwlaag met een mansardekap. De nok kan 

haaks op of parallel aan de weg staan (schets laat haaks zien). Het kleur- en materiaalgebruik is te-

rughoudend en sluit aan bij de aangrenzende bebouwing. De vormgeving van het woonhuis is sober 

en traditioneel, passend bij de omgeving. Erker en dakkappelen zijn bewust achterwege gelaten om 

te komen tot een passend beeld. De gevels worden uitgevoerd in traditionele baksteen en de detail-

lering ondersteunt het traditionele ontwerp. De aangebouwde garage staat op de erfgrens.  
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Figuur 6 . Impressie van de woning. 

 

 

Figuur 7. Voorbeeld van de beoogde gevelsteens. 

 

 

Figuur 8. Aanzicht vanuit het noordoosten (vanaf de Achterweg). 
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1 Inleiding 

BügelHajema Adviseurs heeft opdracht gekregen een akoestisch onderzoek uit te voeren naar ge-

luidsbelasting op de te realiseren woning in het kader van het Bestemmingsplan Achterweg 17 in 

Groote Keeten in de gemeente Schagen. De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een geluids-

gevoelig gebouw. Daarom dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhin-

der.  

 

Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een geluidsge-

voelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidszone. De nieuw te realiseren 

woning bevindt zich binnen de geluidszones van de provinciale weg N502, de Achterweg, Dubbelduin 

en Helmweg. 

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting op de gevel van de woning en deze te 

toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het vaststellen 

van de binnenwaarde van de woning valt buiten het kader van dit onderzoek. 

 

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” (RMG 2012). 

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. 
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2 Situatie 

Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen aan de Achterweg 17 in Groote Keeten in de ge-

meente Schagen. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de realisatie van een woning 

mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen situering van de te realise-

ren woning weer. 

 

 

Figuur 1. Locatie woning in rood weergegeven 
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3 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder (Wgh) dient met betrekking tot de geluidsbelasting van een (spoor)weg de LAeq 

over alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden be-

paald. De Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidsbelasting in genoemde 

dag-, avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een 

en ander volgens de formule: 

 

 

 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels 

van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. 

 

De definitie van een gevel luidt: 

‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de bui-

tenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen 

en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het ver-

schil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB’. 

 

De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een 

halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1 

van het RMG 2012. 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Zones 

De Wgh richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In 

principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

- wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a); 

- wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 

 

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door 

het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van 

de Wgh. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wgh door middel van akoestisch 

onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

 

Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
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verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs die autoweg of autosnelweg.’ 

 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of 

autosnelweg.’ 

 

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

 

Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van de weg 

stedelijk 1 of 2 200 m 

 3 of meer 350 m 

buitenstedelijk 1 of 2 250 m 

 3 of 4 400 m 

 5 of meer 600 m 

 

De in de nabijheid van het plangebied gelegen N502 kent ter plaatse een maximum snelheid van 50 

(ten zuiden van de rotonde en 30 km/uur). De weg is gelegen in stedelijk gebied. Het 50 km deel van 

deze weg kent derhalve een zone van 200 m. De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen 

de zone van deze weg en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden. Formeel behoefte 

het 30 km deel van deze weg niet in het akoestisch onderzoek betrokken te worden. Echter gelet op 

de functie van de weg en de verkeersintensiteit is in het kader van een goede ruimtelijke ordening dit 

deel van deze weg wel in het onderzoek betrokken. 

De overige wegen kennen een snelheid van 50 km/uur en daarmee eveneens een zone van 200 m. 

3.1.2 Normstelling en ontheffing 

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen Burgemeester en 

Wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

 

Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger 

dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt 

ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing 

gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In stedelijk gebied bedraagt deze waarde 63 dB. De 

locatie is in stedelijk gebied gelegen. 

 

Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden on-

derzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden ge-

houden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden 



 

  
Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Achterweg 17 te Groote Keeten  - 21 juli 2020 
 

7 

met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bo-

vendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid 

5 Wgh). 

3.1.3 Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden ge-

troffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidwering van de uitwendige schei-

dingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidsgevoelige bebouwing is dit geregeld in 

het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidhinder in 

het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendi-

ge scheidingsconstructie en 33 dB. 

3.1.4 Dove gevels 

Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd. 

Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de 

geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden geres-

pecteerd. 

3.1.5 Aftrek artikel 110 g 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal af-

nemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden 

gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden wor-

den getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt: 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of hoger is geldt een aftrek van: 

- 4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh; 

- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

- Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is 

dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 

Voor de beoordeling van 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is 

rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Uit diverse onderzoeken
1
 blijkt dat bij rustig rijdend 

verkeer (dus niet versnellend naar 50 km/uur of meer) bij een snelheid van 30 km/uur het rolgeluid 

van de banden dominant is, net als bij gezoneerde wegen uit de Wet geluidhinder. In de berekenin-

gen heeft daarom dienovereenkomstig een aftrek plaatsgevonden.  

 

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidsgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een 

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wgh. 

                                                                 

1
 Zie o.a. “Praktijkreeks Geluid en Omgeving – Wegverkeerslawaai, Auteurs: W. Schoonderbeek, C. Padmos en H. 

van Leeuwen, Sdu–uitgevers, Den Haag 2014” waar op pagina 53, tabel 3.2 staat dat het omslagpunt waarbij rolge-

luid dominant wordt, optreedt bij een snelheid van 15 tot 25 km/uur bij personenwagens. Dit is gebaseerd op 

meerdere onderzoeken. 
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3.2 Cumulatie 

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zonerings-

plichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaan-

vaardbare situatie (art 110f Wgh).  

Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie in-

dien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschre-

ven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop 

bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt 

betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidsgevoelige bebouwing. 
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4 Rekenmethode 

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wgh dient plaats te vinden overeenkomstig het RMG 2012, 

de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft twee rekenme-

thoden weer: 

- Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg 

bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogtever-

schillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

- Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de 

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het 

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Winhavik versie 9.04. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel 

worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel 

schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn be-

schouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd: 

− aantal reflecties:   maximaal 1 stuks; 

− openingshoek:   2 graden; 

− bodemfactor:   0 (harde bodem), vervolgens zijn alle bodemoppervlakten in het reken-

model geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor. 

 

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelas-

ting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende ge-

luidsgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten afhankelijk van de 

hoogte van het betreffende gebouw en of het een geluidsgevoelige functie betreft. 

 

De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafi-

sche weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden 

besproken in hoofdstuk 6. 
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5 Uitgangspunten 

5.1 Fysieke gegevens 

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever ver-

strekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrek-

king tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan 

wel door opdrachtgever aangeleverd. 

5.2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de N502 zijn verkregen uit de telrapporten van de Provincie Noord-Holland 

van 2019 (bijlage 2). Voor de verkeersintensiteit op weekdagen in 2030 is een groei van 1.5% per jaar 

aangehouden. Deze verkeersgegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel 2.  

Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-, 

avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie 

uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld: 

- lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s); 

- middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen); 

- zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, 

trekkers met oplegger). 

De inschatting hiervan is eveneens opgenomen in tabel 2. 

 

Tabel 2. (Verwachte) weekdagintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak 

wegvak snel-

heid 

int. 2019 int 2030 % lichte 

mvt 

% mid.zw. 

mvt 

% zw. mvt 

N502 ten noorden van de rotonde 30 3.700 4.425 91,8 4,3 1,9 

 rotonde 30 1.850 2.212 91,8 4,3 1,9 

 ten zuiden van de rotonde 50 3.700 4.425 91,8 4,3 1,9 

Dubbelduin/Achterweg 50  500 99,0 0,5 0,5 

Achterweg (doodlopend) 50  50 99,0 0,5 0,5 

Helmweg 50  3.175 93,4 5,2 1,4 

 

In de berekeningen is verder rekening gehouden met dicht asfaltbeton als wegverharding. 
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6 Berekening en toetsing 

6.1 Berekening geluidsbelastingcontouren 

De berekende 48 cumulatieve geluidsbelastingcontouren van de betreffende wegen op 4,5 m boven 

het maaiveld ter hoogte van het plangebied zijn weergegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeel-

ding. Deze geluidscontouren zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  

 

 

Figuur 2. 48 dB geluidsbelastingcontouren 

6.2 Toetsing 

Uit deze berekening blijkt dat de te realiseren woning buiten de gecumuleerde 48 dB geluidsbelas-

tingcontouren van de betreffende wegen ligt en daarmee voldoet aan de eisen uit de Wet geluidhin-

der. 

6.3 Cumulatie 

Er is alleen sprake van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen 

wordt overschreden, zoals genoemd in paragraaf 3.2. Dat is in dit geval niet aan de orde.  
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7 Conclusie en samenvatting 

In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de provinciale weg N502, de Achterweg, Dubbelduin en 

Helmweg op de gevels van de te realiseren woning in het kader van het bestemmingsplan Achterweg 

17 in Groote Keeten in de gemeente Schagen. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de te realiseren woning voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft het 

wegverkeerslawaai vanwege de genoemde wegen. Geconcludeerd mag worden dat sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening. 
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BIJLAGE 1 – REKENBLADEN WEGVERKEERSLAWAAI 

  



 

 

Opbouw model 

  



 

 

Geluidsbelastingcontouren  

  



 

 

Invoergegevens en rekenresultaten 

   



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

BIJLAGE 2 – VERKEERSGEGEVENS 

 

  



 

 

Uitsnede provinciale telgegevens N502 - 2018/2019 

 

 

 

 

 

Telgegevens Helmweg 

 

 

Overzicht van de WERK- en WEEKDAGJAARGEMIDDELDE op de Provinciale wegen in Noord-Holland

  Voor eventuele vragen, cq. opmerkingen, kunt U contact opnemen met ; Paarse cijfers tussen op en afritten

  Servicepunt Provincie Noord-Holland Geschatte intensiteiten

  Telefoon    : 0800 - 0200 600 (gratis)

  Email          : servicepunt@noord-holland.nl

Rijbanen Dag-

De in geel geaccentueerde wegvakken bevinden zich in de bebouwde kom + Seizoen-

Weg Hmp. Hmp. Lengte Rijstroken Weekdag Werkdag Categorie-

nr. naam van de weg van naar Begin Eind 2019 Intensiteit Intensiteit verdeling

N502 Duinweg Abbestederweg Helmweg 12.391 15.540 3.149 1 + 2 3700 3500

2019

VRI-telling, gem. oktober 

2019

uur op de dag Intensiteit

tussen 1,85 m 

en 2,40 m (%)

tussen 2,40 

m en 5,60 m 

(%)

tussen 5,60 

m en 11,50 

m (%)

tussen 

11,50 m en 

12,20 m 

(%)

groter dan 

12,20 m (%) onbepaald (%)

lichte 

mvt

middelz

w. mvt zw. mvt

procentueel 0.2 41.2 4.4 0.2 4.5 49.4 91.8 4.3 3.9

intensiteit naar cat. 8 1744 186 10 191 2091

ochtendspits 7-9 315 0.3 44.2 4.5 0.4 4.4 46.1

avondspits 16-18 556 0.2 65.4 3.6 0.3 2.5 28.2

ochtendspits 6-10 616 0.3 42.4 4.5 0.4 4.3 48.2

avondspits 15-19 1060 0.2 63.4 3.7 0.3 2.6 29.8

Gemiddelde voertuigverdeling per uur van 2018-01-02 00:00:00 tot 2018-12-30 23:59:59 voor Duinweg van Helmweg - Callantsogervaart (PNH02_TI745R) op 

alle dagen van de week exclusief feestdagen
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Beknopte natuurtoets  Achterweg,  

Cal lantsoog  

  

  projectnummer: 218.68.51.00.00.00 

  

Onderwerp: Beknopte natuurtoets Achterweg, Callantsoog 

Datum: 26-08-2020 

 

KADER 

De initiatiefnemer is voornemens een huis te bouwen op een perceel aan de Achterweg in Callants-

oog. Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitge-

voerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbe-

scherming (Wnb)
1
 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van 

bronnen is het plangebied ten behoeve van de natuurtoets op 5 augustus 2020 bezocht door een 

ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: onbe-

wolkt, circa 22˚C en een stevige wind. 

 

PLANGEBIED 

Het plangebied ligt aan de Achterweg in Callantsoog (figuur 1). Het grenst aan de Achterweg in het 

noorden, woonerven in het oosten en agrarische gronden in het zuiden en westen. Het plangebied 

bestaat uit grasland. Langs de westzijde van het gebied loopt een watergang. Verder is geen bebou-

wing en opgaande beplanting aanwezig. 

 

De plannen bestaan uit de bouw van een woning. Hiervoor wordt grond vergraven en vegetatie ver-

wijderd. De watergang en oever langs de westzijde van het plangebied blijven behouden. 

 

                                                                 
1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurge-

bieden. 
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Figuur 1. Locatie van het plangebied (rood). Bron kaartondergrond: ruimtelijkeplannen.nl 

 

Foto’s 1 en 2. Impressie van het plangebied op 5 augustus 2020. Links het aanzicht op de oostzijde van het plangebied 

vanuit het oosten. Rechts het aanzicht op de zuidzijde van het plangebied vanuit het noorden. 
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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 Vogelrichtlijn 

(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. 

 

INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna 
2
 (© NDFF 12 augustus 2020 11:02:47) 

blijkt dat binnen een straal van één tot vijf kilometer rond het plangebied diverse beschermde dier- 

en plantensoorten aanwezig zijn. Het betreft vogels met jaarrond beschermde nesten, zoogdieren, 

amfibieën, reptielen, ongewervelden en een enkele vaatplant. 

 

Het grasland in het plangebied bestaat voornamelijk uit algemene gras- en plantensoorten, zoals En-

gels raaigras, gestreepte witbol, rode klaver, Jacobskruiskruid, ridderzuring, grote brandnetel en ak-

kerdistel. Deze soorten duiden op voedselrijke tot zeer voedselrijke omstandigheden.  

In de omgeving van het plangebied is de grote leeuwenklauw bekend. Geschikt habitat voor deze 

soort, zoals graanakkers en braakliggende niet te voedselrijke grond, is in het plangebied niet aanwe-

zig. Gezien de terreingesteldheid en voedselrijkdom zijn deze en andere beschermde plantensoorten 

niet in het plangebied te verwachten. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vogels waargenomen in het plangebied. Nesten van broedvogels 

met een jaarrond beschermd nest, zoals buizerd of sperwer, zijn niet te verwachten aangezien geen 

bomen aanwezig zijn binnen het gebied. Bebouwing met geschikte openingen voor huismus of gier-

zwaluw is eveneens niet in het plangebied aanwezig. Het plangebied vormt mogelijk wel een klein 

onderdeel van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals uit de directe 

omgeving bekende huismus (NDFF). In de sloot langs de westzijde van het plangebied kunnen alge-

mene vogelsoorten, zoals wilde eend tot broeden komen. Nesten van de te verwachten algemene 

soorten zijn alleen tijdens de broedperiode beschermd. 

                                                                 
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. 
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In het plangebied zijn geen bomen of bebouwing aanwezig met openingen, holtes of scheuren die 

geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. 

Wel kan het plangebied onderdeel zijn van het foerageergebied van soorten als gewone dwergvleer-

muis en laatvlieger, die uit de directe omgeving van het plangebied bekend zijn (NDFF). In het plan-

gebied zijn geen rijen opgaande beplanting of lange watergangen aanwezig die dienst kunnen doen 

als essentiële vliegroute. 

 

Het grasland in het plangebied vormt geschikt leefgebied voor een aantal grondgebonden zoogdier-

soorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten huisspitsmuis en veldmuis (NDFF). Voor deze 

soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb.  

In de directe omgeving van het plangebied is het voorkomen van de niet-vrijgestelde boommarter, 

wezel, hermelijn, bunzing en waterspitsmuis bekend (NDFF). Bomen met geschikt holtes voor boom-

marter zijn in het plangebied niet aanwezig. Geschikt leefgebied voor waterspitsmuis is in het plan-

gebied niet aanwezig gezien de stedelijke omgeving en de droge omstandigheden in het gebied. 

Daarnaast blijven de watergang en oever aan de westzijde van het plangebied behouden. Geschikte 

verblijfplaatsen voor wezel, hermelijn en bunzing, zoals houtstapels of takkenrillen om nesten in te 

bouwen zijn niet aanwezig in het plangebied. De westelijke perceelsgrens en oever die begroeid is 

met ruigere vegetatie en riet langs de westzijde bieden voldoende dekking waar deze soorten om 

zich langs te kunnen verplaatsen. Verder zijn mogelijk verblijfplaatsen voor deze soorten aanwezig in 

de opgaande beplanting buiten het plangebied. Het verruigde grasland vormt mogelijk een klein on-

derdeel van het leef- en foerageergebied voor wezel, hermelijn en bunzing. 

 

Het plangebied vormt hooguit landbiotoop voor enkele algemene amfibieënsoorten, zoals gewone 

pad en bruine kikker (NDFF). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling 

van de verbodsartikelen van de Wnb. Uit de omgeving van het plangebied zijn kamsalamander, knof-

lookpad en rugstreeppad waargenomen. Geschikt voortplantingswater voor deze soorten is niet 

aanwezig in het plangebied. Verder is landbiotoop voor deze soorten, zoals houtwallen of struweel 

(kamsalamander) en een kale bodem met vergraafbare grond of zandbulten (rugstreeppad en knof-

lookpad), eveneens niet aanwezig in het plangebied. Deze en andere niet–vrijgestelde amfibieënsoor-

ten zijn door het ontbreken van geschikt biotoop en/of waarnemingen uit de omgeving niet te ver-

wachten in het plangebied. 

 

Uit de omgeving zijn waarnemingen bekend van grote vos, duinparelmoervlinder en gevlekte 

witsnuitlibel  (NDFF). Geschikt leefgebied voor deze soorten, zoals bossen of bosranden (grote vos), 

duin- en heidegebied (duinparelmoervlinder) en vegetatierijke vennen en duinplassen (gevlekte 

witsnuitlibel), is niet aanwezig in het plangebied. Daarnaast is zandhagedis bekend vanuit de directe 

omgeving van het plangebied. Deze soort komt voor in duin- en heidegebieden. Dit is niet aanwezig 
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in het plangebied, waardoor aanwezigheid van zandhagedis in het plangebied kan worden uitgeslo-

ten. Verder zijn beschermde soorten uit de soortgroep vissen in de directe omgeving niet bekend 

(NDFF). Het plangebied biedt deze soortgroep ook geen geschikt leefgebied. Gezien dit gegeven kan 

de aanwezigheid van beschermde vissen, reptielen en ongewervelden worden uitgesloten.  

 

TOETSING 

Als gevolg van de plannen gaan geen jaarrond beschermde nesten van vogels verloren. Bij uitvoering 

van het plan verandert het plangebied als foerageergebied voor vogels met jaarrond beschermde 

nesten, zoals huismus, maar zal niet geheel ongeschikt worden. Bovendien is in de directe omgeving 

van het plangebied in ruime mate alternatief en deels hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. 

Negatieve effecten op vogels met jaarrond beschermde nesten treden niet op. 

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

van algemene vogelsoorten 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 uitvoe-

ring van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor 

het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor 

de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.  

 

Als gevolg van de plannen gaan geen vleermuisverblijfplaatsen verloren. Het plangebied zal naar 

verwachting niet ongeschikt worden voor de te verwachten vleermuissoorten die in en rondom het 

plangebied foerageren. Bovendien is in de directe omgeving van het plangebied in ruime mate alter-

natief foerageergebied aanwezig. Negatieve effecten op het foerageergebied van vleermuizen treden 

niet op.  

Geschikt leefgebied voor wezel, hermelijn en bunzing in de slootranden wordt als gevolg van de 

plannen niet volledig vernietigd. De watergang en dicht begroeide oever langs de westzijde van het 

plangebied blijven namelijk behouden.  Een zeer klein onderdeel van het leef- en foerageergebied 

van deze soorten gaat verloren als gevolg van de plannen, maar in de directe omgeving, waaronder 

de oever van de watergang en in de opgaande beplanting net buiten het plangebied, is voldoende 

alternatief en hoogwaardiger leef- en foerageergebied aanwezig. 

 

Rugstreeppad is niet te verwachten in het plangebied. De ontwikkelingen hebben dan ook geen nega-

tief effect op (leefgebied van) rugstreeppad. De pioniersoort rugstreeppad kan zich echter snel vesti-

gen op braakliggende bouwterreinen met ondiepe, snel opwarmende wateren. Indien deze soort zich 

vestigt, kunnen de werkzaamheden stilgelegd worden. Daarom adviseren wij om een amfibieën-

scherm om de bouwplaats aan te brengen, zodat rugstreeppad zich niet kan vestigen. 
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Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en zoog-

diersoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. 

De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrij-

stellingsregeling 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.  

 

Gebiedenbescherming 

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescher-

ming 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 negatie-

ve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe 

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 Natuurnetwerk Nederland (NNN – de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat 

voldoende robuust 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 Struc-

tuurvisie 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 plangebied ligt op circa 100 meter ten zuiden van het dichtstbijzijnde, in kader van de Wnb be-

schermde, Natura 2000-gebied ‘Duinen Den Helder-Callantsoog’. Ten noorden van het plangebied ligt 

een NNN-gebied op circa 130 meter afstand. De akkers op circa 40 meter afstand ten zuiden van het 

plangebied zijn aangewezen als weidevogelleefgebied.  
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TOETSING 

Het plangebied ligt op relatief korte afstand van het Natura 2000-gebied ‘Duinen Den Helder-

Callantsoog’. Hierdoor zijn in potentie effecten mogelijk door externe werking. Het plangebied is ge-

scheiden van het Natura 2000-gebied door bebouwing en wegen. Gezien de afstand tot het Natura 

2000-gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied en de aard van het plan, kan een toename 

van verstoring door geluid, verlichting of optische verstoring worden uitgesloten. 

 

Gezien de aard van het plan waarbij een enkel huis zal worden gebouwd en redeneerlijn zoals de 

gemeente Schagen die hanteert, zal de ontwikkeling niet leiden tot een significante toename van stik-

stofdepositie in Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog. Deze inventarisatie geeft daar-

om geen aanleiding voor een voortoets in het kader van de Wnb. 

 

Het plangebied grenst direct aan bestaande erven met bebouwing en opgaande beplanting, zodat 

het naastgelegen weidevogelleefgebied in de huidige situatie al niet of nauwelijks geschikt is als 

broedgebied voor weidevogels. De nieuw te bouwen woning zorgt er niet voor dat de verstoringszo-

ne voor weidevogels noemenswaardig toeneemt bij uitvoering van het project. Een negatief effect op 

weidevogels in het naastgelegen weidevogelleefgebied treedt dan ook niet op. 

 

Gezien de terreinomstandigheden, de aard van de ontwikkeling en de inrichting van het tussenlig-

gende gebied, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve effecten op het NNN te 

verwachten. Deze ontwikkeling is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

Conclusie 

Voor een toetsing aan de soortenbescherming van de Wnb is op basis van het uitgevoerde veldbe-

zoek (d.d. 5 augustus 2020) en het raadplegen van bronnen, gelet op de aard van het plan, een vol-

doende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Het aanvragen van een ontheffing van de Wnb is niet 

nodig. Wel dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels en wordt geadvi-

seerd om een amfibieënscherm om de bouwplaats aan te brengen om vestiging van rugstreeppad te 

voorkomen. 

 

Negatieve effecten ten aanzien van in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden en 

in het kader van het provinciaal ruimtelijk beleid beschermde natuurgebieden treden niet op. Het 

plan is niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 
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1 Inleiding 

In het kader van het plan ‘Achterweg 17’ is de depositie van stikstof ten gevolge van het gebruik van 

een woning ten noordwesten van  Achterweg 17  te Groote Keeten (Callantsoog)  in de gemeente 

Schagen, berekend. 

Het plan maakt het gebruik van een woning mogelijk op een locatie in het  weinig stedelijk woonmili-

eu. De omvang van het plan is op de onderstaande afbeelding weergegeven. Het plangebied is gele-

gen op het kadastrale perceel CLO00 sectie C 613. De depositie van stikstof in stikstofgevoelige 

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

met het programmapakket AERIUS (28 januari 2022). Dit rapport vormt een toelichting op de bereke-

ning. 

 

 

Afbeelding 1 – Omvang plangebied (bron: Google Earth Pro, d.d. 10-03-2021) 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming bij 

vergunningaanvragen of bestemmingsplanprocedures. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ligging 

van het plangebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Nature 2000-gebieden aan bod. Hoofd-

stuk 4 is gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft de 

modellen weer. In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken. 
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2 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bossen en specifieke 

dier- en plantsoorten. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is verankerd in het onderdeel 

gebiedsbescherming. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergun-

ningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb 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. 

 

In Nederland zijn 161 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstofgevoe-

lige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van stikstofde-

positie tot een negatief effect kan leiden. Derhalve dient bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

onderzocht te worden of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden plaatsvindt. 

Dit geldt voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, maar ook voor een 

bestemmingsplan. Voor een bestemmingsplan is het namelijk noodzakelijk om de uitvoerbaarheid 

van het plan op voorhand aan te tonen. Hiernaast geldt op grond van artikel 2.7 Wnb in samenhang 

met artikel 2.8 Wnb een onderzoeksplicht voor bestemmingsplannen. Een te hoge stikstofdepositie 

kan tot een negatief effect leiden, waardoor het bestemmingsplan onder dezelfde omstandigheden 

niet kan worden vastgesteld. 

 

Saldering 

Om een ruimtelijke ontwikkeling of bestemmingsplan waarbij sprake is van meer stikstofdepositie op 

een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van intern- 

of extern salderen. Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer er voor dat de netto stikstofe-

missie niet toe neemt. Dit kan door middel van het staken van stikstof emitterende activiteiten op de 

locatie zelf (intern salderen) of het staken van stikstof emitterende activiteiten op een locatie buiten 

het plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling of het bestemmingsplan (extern salderen). 

Om intern te kunnen salderen moet er sprake zijn van één project, één plan of één locatie. Intern 

salderen kan gaan om het treffen van maatregelen aan een bestaand project of kan worden toege-

past op nieuwe projecten op de locatie van een bestaand project. Bij extern salderen gaat het om 

verschillende projecten of plannen. Extern salderen wordt aangemerkt als een mitigerende of be-

schermende maatregel in de zin van artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn en moet dus plaatsvinden in het 

kader van een passende beoordeling. 

 

Stikstofregistratiesysteem 

Naast saldering bestaat er de mogelijkheid om voor woningbouwprojecten waarbij er sprake is van 

meer stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken via het stikstof-

registratiesysteem. In dit stikstofregistratiesysteem wordt alle stikstofruimte van stikstof reducerende 

maatregelen, waaronder de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur, 

opgeslagen. De door deze maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70 % wor-

den besteed aan economische ontwikkelingen.  
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Wet stikstofreductie en natuurverbetering 

Met de invoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (in het kort Stikstofwet) op 1 juli 

2021, geldt er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof 

voor activiteiten in de bouwsector. Dit geldt voor projecten en plannen. Middels deze stikstofwet 

wordt er aan de Wet natuurbescherming (Wnb) een nieuw artikel toegevoegd (artikel 2.9a) dat be-

paalt dat in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) bepaalde activiteiten van de 

bouwsector aangewezen kunnen worden waarvoor deze vrijstelling van toepassing is. Voor deze 

activiteiten geldt dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de bouwactiviteiten buiten be-

schouwing van de vergunningplicht van artikel 2.7 lid 2 Wnb wordt gelaten. In artikel 2.5 Bsn is de 

vrijstelling voor het bouwen van bouwwerken opgenomen. Dit betekent dat de zogeheten aanlegfase 

niet langer mee genomen hoeft worden in de stikstofdepositieberekening. De gebruiksfase dient nog 

wel berekend te worden. Ook de verkeersbewegingen die samengaan met de aangewezen activitei-

ten in de bouwsector kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Dit blijkt uit de toelichting bij het 

Bsn, waarin een omschrijving wordt gegeven van de reikwijdte van de partiële vrijstelling: 

 

"Het betreft niet alleen de bouw en sloop van woningen en utiliteitsgebouwen en andere bouwwerken (zoals 

bruggen en viaducten), maar ook aanlegactiviteiten, bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking, grond-

, weg- en waterbouw, waaronder straten, pleinen, wegen, spoorwegen, waterstaatswerken, waterwegen, 

waterkeringen, energie-infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwa-

ter- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen. De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die 

samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, 

transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de 

bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, baggervoertuigen et cetera). De vrijstelling omvat niet de produc-

tie van bouwmaterialen."  
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3 Ligging plangebied 

Zoals in de inleiding is aangegeven is het plangebied gelegen aan Achterweg te Groote Keeten (Cal-

lantsoog). Op de onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied ten opzichte van de meest 

nabij gelegen Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Afbeelding 2 – Ligging plangebied ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden 

 

 

De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn: 

 - Duinen Den Helder-Callantsoog, gelegen op een afstand van minder dan 1 km; 

 - Noordzeekustzone, gelegen op een afstand van circa 1 km; 

 - Zwanenwater & Pettemerduinen, gelegen op een afstand van circa 3 km; 

 - Waddenzee, gelegen op een afstand van circa 8 km. 

 

Hierbij dient wel te worden vermeld dat het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone niet stikstofge-

voelig is. 
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4 Invoergegevens AERIUS 

4.1 Invoer algemeen 

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

NH3 worden bepaald. Conform het handboek “Werken met AERIUS Calculator” dient de verkeersge-

neratie beschouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit 

is het geval wanneer 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. 

De berekening heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden en hierbij is uitgegaan voor een afstand 

100 meter voor het reguliere verkeer in de gebruiksfase. Door de opdrachtgever is aangegeven dat 

het gebouw gasloos wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er geen rekening behoeft te worden gehou-

den met een emissie van NOx ten behoeve van de verwarming. Dit zal geborgd moeten worden in de 

ruimtelijke procedure. 

 

Ten behoeve van de verkeersgeneratie van de woning zijn de volgende invoergegevens in AERIUS 

gebruikt.  

4.2 Verkeersgeneratie woning (bron 2, 3 en 4) 

In het model is het verkeer van en naar het gebouw opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van 

CROW publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikgemaakt van de kencijfers voor vrijstaande 

koopwoningen  (gemiddeld 8,2 ritten per woning, weinig stedelijk, rest bebouwde kom). Dit houdt in 

dat rekening moet worden gehouden met naar boven afgerond 2.993 ritten per jaar. Hierbij is uitge-

gaan van  een ontsluiting op de Achterweg voor 75% van het totale aantal ritten en 25% ontsluiting 

van het totale aantal ritten op de Dubbelduin. Voor deze verdeling is gekozen aangezien de Achter-

weg de grootste ontsluitingsweg betreft. 

 

Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van de voer-

tuigcategorieën van InfoMil (tabel 1). 

 

Tabel 1. Bepaling voertuigcategorieën (InfoMil) 

Categorie Alledaagse omschrijving 

Lichte motorvoertuigen - alle personenauto’s 

- de meeste bestelauto’s 

- vrachtwagens met 4 wielen 

Middelzware motorvoertuigen - alle autobussen 

- vrachtwagens met 2 assen en 4 

achterwielen 

Zware motorvoertuigen -vrachtwagens met 3 of meer assen 

- vrachtwagens met aanhanger 

- trekkers met oplegger 
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De totale emissie van de verkeersgeneratie van de woning in de gebruiksfase bedraagt in dat geval 

minder dan één kg NOx/jr. 

4.3 Totale emissie 

De totale emissie van het plan in de gebruiksfase bedraagt minder dan één kg NOx/jr.  
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5 Model 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (28 januari 

2022). In de berekeningen is uitgegaan van het rekenjaar 2022. Indien het project later zal worden 

uitgevoerd, kan deze berekening als worst-case worden beschouwd. In latere rekenjaren zal de emis-

siefactor van onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend is van het model een 

afbeelding opgenomen. 

 

 
Afbeelding 3 - AERIUS model  
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6 Rekenresultaten en conclusie 

 

De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en een pdf-bestand waarin wordt 

geconstateert dat de planbijdrage leidt tot een stikstofdepositie in de gebruiksfase van meer dan 0,00 

mol N/ha/jaar in Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.  Het betreft een maximale 

overschrijding van 0,01 mol N/ha/jaar in het stikstofgevoelige habitattype ‘H2130B Grijze duinen 

(kalkarm)’.  

 

 
Afbeelding 4 - Rekenresultaat gebruiksfase 

 

 

Het plan leidt tot een lichte toename van stikstofdepositie op in het kader van de Wet natuurbe-

scherming (Wnb) beschermde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarom is voor dit plan een 

nadere ecologische onderbouwing noodzakelijk om aan te tonen of deze lichte toename van stikstof-

depositie kan leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied. 
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Contactgegevens
Rechtspersoon n.v.t.

Inrichtingslocatie Achterweg17,

1759NJCallantsoog

Activiteit
Omschrijving Achterweg17

Toelichting Bouwvaneenvrijstaandewoningtennoordwestenvan

Achterweg17teGrooteKeeten(Callantsoog)-

Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk RUfnTnQYtEXQ
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Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd
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Callantsoog

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,06ha
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Grootstetoenamevandepositie 0,01mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 Anders...|Anders...|Plangebied - -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,06 1.198,96 0,06 0,01 0,00 0,00
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toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

DuinenDen

Helder-

Callantsoog

(84)

0,06 1.198,96 0,06 0,01 0,00 0,00
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Situatie1,Rekenjaar2022

1 Anders...|Anders...

Naam Plangebied
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 0,0m
Warmteinhoud 0,000MW

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In verband met het plan voor de bouw en het gebruik van een woning ten noordwesten van Achter-

weg 17 te Groote Keeten (Callantsoog) in de gemeente Schagen, op het kadastrale perceel CLO00 

sectie C 613, zijn mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden getoetst. Hiervoor is een be-

knopte natuurtoets opgesteld (d.d. 26 augustus 2020) waarin is geconcludeerd dat geen negatieve 

effecten optreden ten aanzien van in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde 

soorten en in het kader van het provinciaal ruimtelijk beleid beschermde natuurgebieden.  

Ook de meeste negatieve effecten op in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden 

konden op grond van de beknopte natuurtoets uitgesloten worden. Voor het bepalen van eventuele 

effecten van stikstofdepositie op in het kader van de Wnb beschermde Natura 2000-gebieden is een 

stikstofberekening uitgevoerd met de AERIUS Calculator. Uit de Aerius-berekening komt naar voren 

dat het plan leidt tot een lichte toename van stikstofdepositie in het stikstofgevoelige Natura 2000-

gebied Duinen Den Helder – Callantsoog. Om te bepalen of deze lichte toename van stikstofdepositie 

kan leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied, is de 

voorliggende voortoets uitgevoerd. 

1.2 Doel van het advies: voortoets Natura 2000 

De voorliggende rapportage is geschreven als voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb). Het begrip 'voortoets' komt niet als zodanig voor in de Wnb. Het begrip wordt in de praktijk 

echter veel gebruikt als naam voor een globale toetsing waarmee een indicatie wordt verkregen van 

de mogelijke negatieve gevolgen van een activiteit op beschermde Natura 2000-gebieden in het  

kader van de Wnb. Door een voortoets uit te voeren, wordt de vraag beantwoord of er een kans be-

staat dat de activiteit verslechtering met zich meebrengt en of significant negatieve effecten op voor-

hand kunnen worden uitgesloten.  

 

De voorliggende voortoets richt zich uitsluitend op de mogelijke effecten van vermesting en verzuring 

als gevolg van stikstofdepositie, aangezien overige potentiële effecten op Natura 2000-gebieden al in 

de beknopte natuurtoets konden worden uitgesloten. 

1.3 Informatie 

Een belangrijke informatiebron voor de voortoets is de Aerius-berekening die tevens als bijlage aan 

de voortoets is toegevoegd. De beschrijving van de relevante te beschermen natuurwaarden van het 

betroffen Natura 2000-gebied is gebaseerd op bestaande bronnen, zoals het Natura 2000-

beheerplan en websites.  
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1.4 Opzet van het rapport 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het plangebied en de voorgenomen ontwikkelingen opgeno-

men. In hoofdstuk 3 is een korte beschrijving van het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-

Callantsoog opgenomen. Een beschrijving van de mogelijke effecten op in het kader van de Wnb 

beschermde natuurgebied Duinen Den Helder-Callantsoog als gevolg van stikstofdepositie is opge-

nomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies van de voortoets beschreven. 
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2 Beschrijving Natura 2000-gebied 

Hier volgt op basis van www.natura2000.nl, het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied en op 

basis van het beheerplan een korte beschrijving van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – Cal-

lantsoog. 

 

Het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog is in december 2004 aangewezen als habi-

tatrichtlijngebied. In mei 2013 is het gebied definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Natu-

ra 2000-gebied maakt onderdeel uit van een gevarieerd en uitgestrekt duinlandschap dat reliëfrijk en 

landschappelijk zeer afwisselend is. Het Natura 2000-gebied bestaat van noord naar zuid uit de Gra-

felijkheidsduinen en de Donkere Duinen, de Noordduinen (de strook tussen Den Helder en Callants-

oog) en enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van Callantsoog. Het noordelijk deel en 

de nollen zijn restanten van voormalige eilanden. In het noordelijk deel verandert het landschap van 

west naar oost van de zeereepduinen via een sterk geaccidenteerd landschap met valleicomplexen 

naar een bosrijke binnenduinrand. Over een groot deel van de duinen ontbreekt een binnenduin-

rand, hierdoor is een abrupte hoge steile overgang van duinen naar polders aanwezig. Het gebied 

heeft goed ontwikkelde duingraslanden. In 1995 is in de Grafelijkheidsduinen een natte duinvallei 

hersteld en langs de randen uitgebreid. In de Noordduinen zijn in de afgesnoerde strandvlakte bij het 

Botgat vochtige duinvalleien aanwezig. De nollen behoren tot de Oude Duinen; hier zijn duingraslan-

den aanwezig. Het Kooibosch was in het verleden ingericht als eendenkooi. 

 

Het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – Callantsoog heeft instandhoudingsdoelstellingen voor 

12 habitattypen. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen in tabel 1. Daarnaast zijn er 

voor nog 8 habitattypen ontwerp-instandhoudingsdoelen geformuleerd, maar deze zijn nog niet 

definitief aangewezen. 

De kernopgaven voor het gebied zijn:  

 2.02  Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat van tapuit 

A277, velduil A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en verstruweling. 

 2.05  Behoud oppervlakte en herstel kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. 

Behoud vochtige duinvalleien H2190 als habitat van roerdomp A021, lepelaar A034, blauwe 

kiekendief A082, velduil A222, noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en groen-

knolorchis H1903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan).  

 2.06  Ontwikkeling heischrale graslanden *H6230, grijze duinen (heischraal) *H2130_C en 

blauwgraslanden H6410 op kansrijke locaties. 

In algemene zin is voor dit gebied een opgave geformuleerd voor de landschappelijke waarden van 

het duingebied. Het gaat om het behoud of herstel van samenhangend landschap met een aantal 

gradiënten en mozaïeken door versterken van noord-zuid gradiënt en samenhang daarbinnen, her-

stel gradiënt van zeereep-binnenduinrand: droog-nat, meer of minder wind, meer of minder zout, 

jong-oud, behoud en herstel van mozaïeken: open-dicht, hoog-laag, behoud en herstel van rust en 

donker voor fauna en het versterken samenhang met Noordzee, Wadden en Delta en met Meren en 

Moerassen. 
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Tabel 1. Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog 

per habitattype. (bron: Essentietabel Duinen Den Helder-Callantsoog, www.synbiosis.alterra.nl) 

Habitattypen doelstellingen 

oppervlakte Kwaliteit populatie 

H2120  Witte duinen = >  

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) = =  

H2130C *Grijze duinen (heischraal) = =  

H2140B *Duinheiden met kraaihei (droog) = =  

H2160  Duindoornstruwelen = =  

H2170  Kruipwilgstruwelen > >  

H2180A Duinbossen (droog) = =  

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) = =  

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) > >  

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) > >  

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) > >  

H6410  Blauwgraslanden = >  

= Behoudsdoelstelling   

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 
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3 Situatieschets en plannen 

3.1 Ligging en huidige situatie  

Het plangebied ligt aan de Achterweg in Callantsoog (Groote Keeten) (figuur 1). Het grenst aan de 

Achterweg in het noordoosten, woonerven in het zuidoosten en agrarische gronden in het zuidwes-

ten en westen. Het plangebied bestaat uit grasland. Langs de westzijde van het gebied loopt een 

watergang. Binnen het plangebied is geen bebouwing en opgaande beplanting aanwezig. Het plan-

gebied ligt op circa 100 meter ten zuiden van het Natura 2000-gebied ‘Duinen Den Helder-

Callantsoog’ (zie figuur 2). 

 

Figuur 1. Locatie van het plangebied (rood). Bron kaartondergrond: ruimtelijkeplannen.nl 

 

Figuur 2. Ligging plangebied (rood) aan de westzijde van Groote Keeten ten opzichte 

van Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – Callantsoog (bron kaart: 

www.natura2000.nl). 



 

8 

3.2 Voorgenomen ontwikkeling 

Het plan bestaat uit de realisatie en het gebruik van één woning op het perceel. Bij de aanleg wordt 

grond vergraven en vegetatie verwijderd. De watergang en oever langs de westzijde van het plange-

bied blijven behouden. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de gebruiksfase wordt verwezen naar bijlage 1, waarin de 

toelichting op de Aerius-berekeningen en de Aerius-berekening voor de gebruiksfase zijn opgeno-

men. 
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4 Toetsing  

4.1 Gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 

In de Wet natuurbescherming (Wnb) die op 1 januari 2017 in werking is getreden is de bescherming 

van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000-gebieden die een internationale 

bescherming genieten. Plannen en projecten die kunnen leiden tot significant negatieve effecten op 

deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van 

externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de na-

tuurwaarden in een Natura 2000-gebied. Verzuring en vermesting door stikstofdepositie zijn voor-

beelden van effecten die kunnen ontstaan door externe werking. 

4.2 Wet stikstofreductie en natuurverbetering 

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Hierin is een ge-

deeltelijke vrijstelling opgenomen van de Wnb-vergunningsplicht voor het aspect stikstof. Middels 

deze stikstofwet wordt er aan de Wet natuurbescherming (Wnb) een nieuw artikel toegevoegd (artikel 

2.9a) dat bepaalt dat in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) bepaalde activiteiten 

van de bouwsector aangewezen worden waarvoor deze vrijstelling van toepassing is. Voor deze acti-

viteiten geldt dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de bouwactiviteiten buiten be-

schouwing van de vergunningplicht van artikel 2.7 lid 2 Wnb wordt gelaten. In artikel 2.5 Bsn is de 

vrijstelling voor het bouwen van bouwwerken opgenomen. Dit betekent dat de zogeheten aanlegfase 

niet langer mee hoeft worden te genomen in de stikstofberekening. De gebruiksfase dient nog wel 

berekend te worden. Ook de verkeersbewegingen die samengaan met de aangewezen activiteiten in 

de bouwsector kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Dit blijkt uit de toelichting bij het Bsn, 

waarin een omschrijving wordt gegeven van de reikwijdte van de partiële vrijstelling: 

 

"Het betreft niet alleen de bouw en sloop van woningen en utiliteitsgebouwen en andere bouwwerken (zoals 

bruggen en viaducten), maar ook aanlegactiviteiten, bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking, grond-

, weg- en waterbouw, waaronder straten, pleinen, wegen, spoorwegen, waterstaatswerken, waterwegen, 

waterkeringen, energie-infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwa-

ter- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen. De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die 

samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, 

transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de 

bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, baggervoertuigen et cetera). De vrijstelling omvat niet de produc-

tie van bouwmaterialen."  

4.3 Resultaten stikstofberekening 

Voor de bepaling van de mogelijke effecten van stikstofdepositie is een Aerius-berekening uitgevoerd 

van de gebruiksfase. De Aerius-berekening, inclusief de verantwoording van de invoergegevens, is 

opgenomen in bijlage 1 van de voortoets. Vanwege de vrijstelling van de Wnb-vergunningsplicht voor 
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stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase (zie paragraaf 4.2), wordt de stikstofdepositie als gevolg 

van de aanlegfase niet nader behandeld in deze voortoets. Daarom focust de beschrijving van de 

resultaten en de effectbeoordeling zich op mogelijke effecten als gevolg van de gebruiksfase. 

 

Uit de Aerius-berekening van de gebruiksfase blijkt dat het plan leidt tot een stikstofdepositie van 

meer dan 0,00 mol N/ha/jaar in Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – Callantsoog. Het betreft 

een maximale overschrijding van 0,01 mol N/ha/jaar in het stikstofgevoelige habitattype H2130B 

Grijze duinen (kalkarm). Het gaat hierbij om één hexagoon aan de rand van het Natura 2000-gebied 

het dichtst bij het plangebied waarbinnen een oppervlakte van 0,06 hectare van dit habitattype is 

gelegen (zie figuur 3 en bijlage 1). 

 

 

Figuur 3. Beeld van de stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase van de woning aan de Achterweg te Callantsoog (bron: 

Aerius Calculator). De depositie van 0,01 mol N/ha/jaar vindt plaats in 1 hexagoon waarbinnen 0,06 hectare van het habi-

tattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) ligt. 

 

De oppervlakte van het habitattype binnen dit hexagoon bedraagt circa 0,1 hectare, doordat het 

grootste deel van de hexagoon buiten het Natura 2000-gebied valt. Het gaat hierbij om een hexagoon 

waar reeds sprake is van een overbelasting door stikstof.  

Uit Aerius Calculator blijkt dat de huidige stikstofdepositie met 1.198,96 mol N/ha/jaar binnen dit 

hexagoon circa 167,9 % van de Kritische Depositiewaarde (KDW) bedraagt. De KDW voor het habitat-

type Grijze duinen kalkarm is vastgesteld op 714 mol N/ha/jaar. Deze KDW geeft de grens weer waar-

boven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat wordt aangetast door de verzurende en/of 
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vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie (Van Dobben et al., 2012
1
). Een overschrij-

ding van de KDW betekent niet automatisch dat sprake is van een negatief effect door stikstofdeposi-

tie, maar is wel een sein dat er mogelijk sprake is van een negatief effect door stikstofdepositie. In 

paragraaf 4.4 wordt beoordeeld of deze depositie van 0,01 mol N/ha/jaar in de gebruiksfase kan 

leiden tot negatieve effecten op het instandhoudingsdoel van het habitattype Grijze duinen (kalk-

arm). 

4.4 Effectbeoordeling stikstofdepositie gebruiksfase 

Stikstofdepositie kan zorgen voor negatieve veranderingen in stikstofgevoelige habitats. Verzuring 

ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen zwaveldioxide, ammoniak en 

stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar en worden omgezet in onder andere salpeterzuur 

en zwavelzuur. Deze stoffen kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en kunnen planten en 

de bodem aantasten. Landbouw, verkeer en de industrie zijn de belangrijkste bronnen van verzuren-

de stoffen. Vermesting zorgt voor veranderingen van de vegetatie door versnelde groei, waardoor 

snelgroeiende soorten, zoals grassen, de overhand krijgen. 

 

Paragraaf 4.4.1 beschrijft de betekenis van een geringe toename van stikstofdepositie als gevolg van 

het plan in algemene zin. Paragraaf 4.4.2 beschrijft vervolgens de mogelijke gevolgen specifiek voor 

het betroffen habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm). 

4.4.1 De betekenis van kleine overschrijdingen van de actuele depositie 

Uit de Aerius-berekening die is gemaakt (zie paragraaf 4.3 en bijlage 1) blijkt dat het plan in de ge-

bruiksfase een maximale stikstofdepositie veroorzaakt van 0,01 mol N/ha/jaar. De eerste vraag is of 

een dergelijke geringe toename tot een (significant) negatief effect kan leiden op de instandhou-

dingsdoelen van een Natura 2000-gebied. 

 

In deze paragraaf is uitgewerkt wat het gevolg kan zijn van kleine overschrijdingen van de actuele 

achtergronddepositie voor de groei van planten en ontwikkeling van biomassa. Deze paragraaf is 

gebaseerd op een onderbouwing die de gemeente Schagen heeft opgesteld voor een ander plan 

waar ook sprake is van een geringe stijging van de stikstofdepositie.  

 

Jurisprudentie significantie effecten stikstofdepositie 

Uit het stelsel van de Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming (Wnb) volgt dat er slechts dan 

een passende beoordeling en vergunning nodig zijn indien het betrokken plan/project significante 

gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Wanneer voor alle plannen en projecten die tot 

een toename van de depositie leiden een passende beoordeling en vergunning nodig zouden zijn, 

dan verliest het criterium ‘significant’ zijn betekenis. In feite wordt dan elke handeling die ook maar 

de geringste depositie veroorzaakt vergunningsplichtig. In dit verband valt te verwijzen naar een  

conclusie van Advocaat Generaal Sharpston van 22 november 2012 in de Sweetman-zaak 

                                                                 
1 H.F. van Dobben, R. Bobbink, D. Bal en A. van Hinsberg, 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, 

toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Alterra-rapport 2397 
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(ECLI:EU:C:2012:743) waarin zij overwoog: ‘Het vereiste dat de bedoelde gevolgen „significant" zijn, beoogt 

een minimumdrempel te bepalen. Plannen of projecten die geen merkbare gevolgen voor het gebied heb-

ben vallen erbuiten. Indien alle plannen of projecten die enig gevolg voor het gebied kunnen hebben, onder 

artikel 6, lid 3, zouden vallen, bestond het gevaar dat alle activiteiten op of nabij het gebied wegens over-

dreven wetgevingsijver onmogelijk werden.’ 

 

Ook indien de kritische depositiewaarden van sommige habitattypen al worden overschreden,  

betekent dit niet zonder meer dat een (al dan niet tijdelijke) toename van stikstofdepositie leidt tot 

significante gevolgen. Zie in dit verband de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (ABRvS) van 20 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:212), waarin in r.o. 6.1 wordt overwo-

gen: “Als een plan ten opzichte van de referentiesituatie leidt tot een toename van de stikstofdepositie op 

reeds overbelaste stikstofgevoelige natuurwaarden in een Natura 2000-gebied, dan dienen de gevolgen van 

die toename voor de vaststelling van het plan te worden onderzocht. Als daaruit volgt dat significante ge-

volgen niet op voorhand op grond van objectieve gegevens kunnen worden uitgesloten (voortoets), dient 

een passende beoordeling te worden gemaakt." 

 

Ook hieruit blijkt dat niet elke toename van stikstof direct leidt tot een vergunningplicht en een  

verplichting een passende beoordeling te maken. Anders zou namelijk een voortoets overbodig zijn 

en zou er ook bij de geringste toename altijd een passende beoordeling opgesteld moeten worden. 

Zie hiervoor ook de uitspraak van de ABRvS van 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:741), waarin de 

ABRvS overweegt (r.o. 11.1): “Zoals de Afdeling onder meer heeft overwogen in de uitspraak van 6 april 

2016, ECLI:NL:RVS:2016:940, geeft de kritische depositiewaarde - kort weergegeven - aan bĳ welke mate van 

 stikstofdepositie wordt aangenomen dat niet langer op voorhand kan worden uitgesloten dat er een risico 

is dat de kwaliteit van het habitattype wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende 

invloed van de stikstofdepositie. Overschrijding van deze waarde betekent dan ook niet dat vaststaat dat 

een aantasting van de kwaliteit van een habitattype plaatsvindt, maar uitsluitend dat de mogelijkheid van 

een aantasting niet zonder meer afwezig is.” 

 

Bepaling van het effect 

Een tijdelijke depositie van maximaal 0,01 mol mol/ha/jaar leidt niet tot significante gevolgen in vege-

taties. Het gaat hier om een depositie van circa 0,28 gram stikstof per hectare per jaar. Om een en 

ander aanschouwelijk te maken: 0,28 gram is ongeveer één achtste suikerklontje. Deze hoeveelheid 

wordt dan gelijkmatig in tijd en ruimte verdeeld over een oppervlakte die gelijk is aan twee voetbal-

velden. Deze hoeveelheid stikstof kan op geen enkele wijze leiden tot een meetbaar of merkbaar 

effect op de vegetatie. Hieronder wordt dit nader gemotiveerd. 

 

Geen kans op directe schade 

Hoge concentraties van gasvormige stikstofverbindingen en hoge concentraties van ammonium 

(NH4+) in de bodem, kunnen directe toxische effecten veroorzaken op planten. Dit betekent dat deze 

hoge concentraties een direct schadelijke werking uitoefenen op de (cel)fysiologie van planten.  

Bij indirecte effecten treden de schadelijke effecten op door geleidelijke veranderingen in het  

bodemmilieu en/of door veranderingen in beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten. De 
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huidige concentraties van NH3, NOx en S02 zijn in Nederland zo laag dat direct toxische schade aan 

planten in Natura 2000-gebieden niet meer voorkomt. Dit effectmechanisme speelt daarom in  

Nederland t.a.v. atmosferische depositie van stikstof geen rol. Hieruit volgt de conclusie dat een con-

centratie van stikstofverbindingen die leidt tot depositie van 0,01 mol N/ha/jaar nooit kan leiden tot 

meetbare directe schade aan planten. 

 

Geen relevante verandering in groeisnelheid 

Het drooggewicht van een plant bestaat gemiddeld voor 1,5% uit stikstof. Dit gemiddelde varieert van 

0,5% bij houtachtige planten tot 5,0% bij peulvruchten. Een extra opname van 1 gram stikstof per 

hectare zal - per hectare - de droge biomassa dus met maximaal 67 gram per hectare doen toene-

men. Een eenmalige depositie van 0,01 mol leidt tot een toename van circa een vierde gram en dit zal 

dus leiden tot een maximale toename van de droge biomassa met minder dan 20 gram. Dit is een 

zeer worst case benadering, omdat er van uitgegaan wordt dat alle extra stikstof die neerslaat, volle-

dig door de vegetatie wordt opgenomen en omgezet wordt in biomassa. In werkelijkheid wordt niet 

alle stikstof door de plant efficiënt benut, accumuleert een deel in de bodem en zal een deel (tot 90% 

op droge zandgrond) uitspoelen.   

 

Wanneer echter uitgegaan wordt van een aanwas van circa 0,02 kg droge stof per hectare, staat dit in 

geen verhouding tot de natuurlijke aanwas van minimaal 2.000 - 3.000 kg droge stof per hectare per 

jaar in een voedselarm ecosysteem. Veel voor stikstof gevoelige habitats en leefgebieden worden 

beheerd middels begrazing. Een schaap heeft een voedselbehoefte van 1,7 kg droge stof per dag. 

Uitgedrukt in schaapdagen (hoeveelheid vegetatie die één schaap op één dag graast) is 1,7 kg dus 1 

schaapdag. Om een jaarlijkse extra aanwas van circa 0,02 kg vegetatie per hectare uit het systeem te 

halen, is dus ongeveer (0,02 / 1,7 =) 0,01 schaapdag per hectare nodig. Uitgaande van een graasduur 

van 8 uur per dag (gescheperde kudde), moet om het gehele effect van de extra depositie van een 

heel jaar af te voeren door één schaap ongeveer 0,1 uur worden gegraasd per hectare. In verhouding 

tot de minimaal 1.200 schaapdagen die nodig zijn om de natuurlijke biomassa-aanwas in een natuur-

lijk voedselarm systeem weg te nemen, is geen sprake van een merkbare toename van de beheerin-

spanning om de extra biomassa door een depositie van 0,01 mol weg te nemen.  

 

Een dusdanig kleine toename van de depositie leidt dus niet tot meetbare verschillen in groeisnel-

heid van individuele planten. Daardoor ontstaan geen meetbare verschuivingen in concurrentieposi-

tie, en ook geen veranderingen in de verhouding waarmee individuele soorten in de vegetatie 

voorkomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een dergelijke kleine depositietoename van 0,01 

mol de kwaliteit van het habitattype niet meetbaar aantast. 

 

Bijdrage is verwaarloosbaar ten opzichte van de bestaande depositie  

Op alle Natura 2000-gebieden in Nederland vindt als gevolg van natuurlijke en door mensen beïn-

vloede oorzaken depositie van stikstof plaats. De achtergronddepositie in het aangrenzende Natura 

2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog varieert tussen circa 700 tot boven 2000 mol N/ha/jaar, 

en neemt globaal gezien toe van west (kustlijn) naar oost (binnenduinrand) in het gebied. Deze depo-

sities vinden al gedurende decennia permanent plaats, zij het dat ze ten opzichten van de jaren 90 
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aanzienlijk gedaald zijn. Hoewel sprake is van een langjarige trend waarbij de emissies en achter-

gronddepositie dalen, variëren de achtergronddeposities op een specifieke locatie van jaar tot jaar. 

Dit heeft met name te maken met jaarlijkse verschillen in weersomstandigheden (temperatuur, wind-

richting en hoeveelheid neerslag). 

Door meteorologische omstandigheden kunnen van jaar tot jaar variaties in de depositie optreden in 

de orde van grootte van 10%. Dit kunnen in Nederland dus jaarlijkse verschillen zijn in de ordegrootte 

van 70 tot 400 mol N/ha/jaar. Een toename van de stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar is daarom 

relatief gezien zeer gering, zowel ten aanzien van de nauwkeurigheid waarmee de achtergronddepo-

sities zijn vastgesteld, als de hoogte van deze deposities over lange termijnen. Om die reden is een 

eenmalige depositietoename van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar niet relevant. 

 

Gevolgen voor de achtergronddepositie 

De depositie van stikstofverbindingen is in de afgelopen decennia sterk gedaald. In circa 25 jaar is de 

gemiddelde depositie in Nederland afgenomen van 2700 naar 1700 mol N/ha/jaar. Dit betekent een 

gemiddelde jaarlijkse daling van 40 mol N/ha/jaar. Deze daling is inmiddels afgevlakt en de bijdrage 

van ammoniak aan de totale depositie is de afgelopen jaren gestegen als gevolg van een grotere 

bijdrage uit de melkveehouderij. Een kleine, éénmalige depositie heeft geen invloed op de trend van 

de ontwikkeling van de achtergronddepositie, omdat na afloop van het project de depositie zich weer 

op hetzelfde niveau als daarvoor bevindt. Om die reden is een eenmalige depositie van 0,01 mol 

N/ha/jaar gedurende 1 jaar niet relevant. Na de periode van de bouw is er geen sprake meer van 

toename van de stikstofdepositie ten gevolge van de ontwikkeling.  

 

Cumulatie 

Ten aanzien van het aspect cumulatie in dit verband geldt: zolang de gecumuleerde depositie op de 

betrokken habitat op hexagoonniveau onder de 71 mol/jaar blijft, is er geen verschil merkbaar. 

 

Doordat projecten die leiden tot een grote, permanente toename van stikstofdepositie momenteel 

niet vergunbaar zijn, kan een project hooguit leiden tot een zeer geringe toename van stikstofdeposi-

tie. Projecten met een toename van stikstofdepositie van meer dan 0,1 mol/ha zijn momenteel prak-

tisch onvergunbaar zonder maatregelen om die depositie te salderen. Bij een maximale depositie van 

0,1 mol zijn er nog steeds 710 projecten nodig die stikstofdepositie in hetzelfde hexagoon veroorza-

ken om tot een meetbaar effect te komen. Een dergelijke grote hoeveelheid projecten met effecten 

op precies hetzelfde hexagoon is volstrekt theoretisch. Zelfs als men aan de veilige kant gaat zitten en 

een bovengrens hanteert van maximaal 35 mol/ha/jaar, dan nog geldt dat er pas sprake is van signi-

ficante effecten bij meer dan 350 projecten met een depositie van 0,1 mol/jaar op hetzelfde hexa-

goon. Ook dit is op geen enkele wijze te verwachten. 

 

Overigens heeft de ABRvS in haar uitspraak van 4 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:683) over cumulatie 

het volgende overwogen (r.o. 15.4): “Over de cumulatie van stikstof overweegt de Afdeling dat geen 

rechtsregel ertoe dwingt om de stikstofdepositie van activiteiten die het voorliggende plan niet mogelijk 

maakt te betrekken bij de gevolgen van het ter beoordeling staande plan.” 
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4.4.2 Gevoeligheid van het habitattype en overschrijding van de KDW 

In paragraaf 4.3 is aangegeven dat uitsluitend in het habitattype H2130B grijze duinen (kalkarm) een 

toename van stikstofdepositie optreedt. In de voorgaande paragraaf is uitgewerkt dat de berekende 

depositie van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar geen merkbaar effect heeft op de stikstofbelasting van 

stikstofgevoelige habitattypen en ook niet leidt tot wijzigingen in de vegetatie van de betroffen habi-

tattypen. In de voorliggende paragraaf wordt tot een meer gedetailleerde analyse gegeven voor het 

betroffen habitattype grijze duinen (kalkarm) met een KDW van 714 mol N/ha/jaar). Daarbij wordt 

niet alleen gekeken wordt naar de stikstofdepositie, maar ook naar de kwaliteit en kwantiteit van het 

habitattype binnen Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog en de knelpunten voor het 

behalen van het instandhoudingsdoel. De analyse is gemaakt op basis van het Natura 2000 Beheer-

plan Duinen Den Helder-Callantsoog 2018-2024
2
 en de Passende beoordeling stikstofdepositie Pal-

lasreactor
3
.  

 

Beschrijving van het habitattype 

Het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) omvat duingraslanden met een kalkarme bodem 

met min of meer gesloten gras-, mos- of korstmosmat. Grijze duinen ontstaan achter de zeereep  

op plekken waar de door de wind veroorzaakt dynamiek voldoende laag is voor het ontstaan van 

gesloten begroeiingen met kruiden en mossen. Door de bodemvorming ontstaat een zogenoemde  

‘C-horizont’ met een grijze kleur, vandaar de naam van het habitattype. Dynamiek in de vorm van 

lichte overstuiving, hellingprocessen (dynamiek door neerslag) en begrazing door konijnen zorgt van 

nature voor de instandhouding van het type. 

 

Vanwege de positieve invloed van verstuiving, worden ook stuifplekken binnen graslandcomplexen 

tot het habitattype gerekend. Kenmerkende plantensoorten zijn onder andere buntgras, duinroos, 

duinviooltje, kleine ereprijs en ruwe klaver. Kalkrijke grijze duinen (H2130A) hebben ook een aantal 

kenmerkende korstmossen zoals gevlekt heidestaartje, gewoon kaakloof en zomersneeuw en insec-

ten zoals duinparelmoervlinder, heivlinder, duinsabelsprinkhaan en knopsprietje. Ten slotte zijn de 

tapuit, velduil en konijn typerende soorten voor het habitattype. De hoge soortenrijkdom is voor een 

belangrijk deel karakteristiek voor de grazige vegetaties zelf, maar een deel van de soorten is juist 

(mede) afhankelijk van onbegroeide delen (Blauwvleugelsprinkhaan), konijnenholen (Tapuit) of 

bloemrijke zomen (Duin- en Grote parelmoervlinder). 

 

Het ontstaan van duingraslanden is weliswaar een natuurlijk proces, maar de uitgestrektheid van de 

graslanden in de Nederlandse duinen is waarschijnlijk mede veroorzaakt door menselijke activiteiten 

met name beweiding, maar ook grondwateronttrekking (Profielendocument, Ministerie LNV
4
). 

 

 

 

                                                                 
2 Provincie Noord-Holland, 2017. Natura 2000 Beheerplan Duinen Den Helder Callantsoog 2018-2024. 

3 Arcadis, 2019. Passende beoordeling stikstofdepositie Pallasreactor in het kader van de Wet Natuurbescherming. Arca-

dis, Arnhem, rapport 28-02-2019. 

4 www.natura2000.nl 
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Instandhoudingsdoel 

De instandhoudingsdoelstelling van het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) in het Natura 

2000-gebied Duinen De Helder – Callantsoog is behoud van oppervlakte en kwaliteit. 

 

Huidig areaal en huidige kwaliteit 

Het habitattype is met een totaal oppervlakte van 181,1 ha aanwezig in het Natura 2000-gebied Dui-

nen Den Helder – Callantsoog en komt verspreid voor in het langgerekte gebied, waaronder in het 

aan het plangebied grenzende duinen. In dit Natura 2000-gebied grenzen de kalkarme grijze duinen 

grotendeels aan het habitattype Witte duinen (H2120) (Provincie Noord-Holland, 2017). De kwaliteit  

het habitattype is plaatselijk goed en plaatselijk matig. De trend is onbekend (Provincie Noord-

Holland, 2017). Ondanks de hoge deposities is de kwaliteit van het habitattype niet slecht en op 

sommige locaties is de kwaliteit van het habitattype zelfs goed. Verruiging met o.a. dauwbraam is 

aanwezig, maar erosie door recreatie belemmert ook de ontwikkeling. Vanwege de zeer lage KDW 

van het habitattype (714 mol/ha/jaar) bevindt vrijwel het volledige areaal zich in de beheerperiode 

2018-2024 in overbelaste toestand. Volgens het beheerplan Natura 2000 voor Duinen Den Helder-

Callantsoog (Provincie Noord-Holland, 2017) heeft de hoge stikstofdepositie, in combinatie met onder 

andere beperkte begrazing en een gebrek aan dynamiek door het vastleggen van de duiden, plaatse-

lijk geleid tot vergrassing en verstruweling en het oprukken van exoten. Ook leidt de toename van 

honden tot betreding, maar ook tot eutrofiëring en verruiging. Het belangrijkste knelpunt is echter 

het intensieve zeereepbeheer en de daardoor veroorzaakte gebrek aan dynamiek. 

 

Het Beheerplan (Provincie Noord-Holland, 2017) concludeert dat het genereren van verstuiving, de 

verwijdering van exoten en het intensiveren van de begrazing noodzakelijke maatregelen zijn om de 

kwaliteit van het habitattype kalkarm grijs duin te behouden. 

 

Effect van de voorgenomen ontwikkeling 

Als gevolg van de realisatie van de woning is op dit habitattype in de gebruiksfase sprake van een 

tijdelijke toename van 0,01 mol N/ha/jaar in circa 0,1 hectare van 1 hexagon van het habitattype aan 

de uiterste rand van het duingebied. Daarbij is sprake van overschrijding van de KDW vanwege de te 

hoge achtergronddepositie die circa 178,2% van de KDW bedraagt (zie paragraaf 4.3 en figuur 3). De 

toename is slechts circa 0,0014% van de KDW van 714 mol N/ha/jaar. 

 

Beoordeling gevolgen voor areaal en kwaliteit 

In de afgelopen decennia is sprake geweest van een (aanzienlijke) overschrijding van de KDW voor dit 

habitattype. De achtergronddepositie is langzaam gedaald in de afgelopen jaren, en zal naar ver-

wachting in de komende jaren verder dalen. Ook in 2030 (het verst weg gelegen jaar waarvoor prog-

noses zijn gegeven) is nog sprake van overschrijding op het volledige areaal van dit habitattype in het 

Natura 2000-gebied. Uit het feit dat de huidige kwaliteit van het habitattype deels goed is, kan wor-

den geconcludeerd dat de huidige overschrijding van de KDW de kwaliteit van het habitattype in het 

beïnvloede gebied niet in de weg heeft gestaan. Volgens het Beheerplan (Provincie Noord-Holland, 

2017) is voor dit habitattype veel meer van belang dat (opnieuw) verstuiving wordt gegenereerd, 

exoten worden verwijderd en begrazing (die is afgenomen doordat de konijnenpopulatie is afgeno-



 

17 

men) wordt geïntensiveerd. In paragraaf 4.4.1 is al aangegeven dat een zeer kleine toename van 

stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar niet leidt tot meetbare effecten in de vegetatie. De depositie 

vindt bovendien plaats in een zeer klein deel van circa 0,06 hectare van het habitattype in een Natura 

2000-gebied waar, zoals hierboven wordt vermeld, andere knelpunten (te weinig verstuiving en be-

grazing, exoten) sterk bepalend zijn voor de kwaliteit en oppervlakte van het habitattype Grijze dui-

nen (kalkarm). Dit wordt onderstreept door het feit dat een deel van het habitattype een goede 

kwaliteit heeft, ondanks de overschrijding van de KDW.  

Daarom kan uitgesloten worden dat de zeer geringe toename van 0,01 mol N/ha/jaar in circa 0,1 

hectare zal leiden tot merkbare effecten op het habitattype Grijze duinen (kalkarm), ook wanneer de 

huidige oppervlakte en kwaliteit van het habitattype en de knelpunten voor dit habitattype in het 

Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – Callantsoog worden meegewogen. 

 

Conclusie 

Ondanks overschrijding van de KDW voor het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) en een 

toename van de stikstofdepositie van circa 0,01 mol N/ha/jaar als gevolg van de gebruiksfase, kan 

worden uitgesloten dat het plan leidt tot negatieve effecten op het instandhoudingsdoel van dit habi-

tattype voor Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – Callantsoog. 

4.5 Effectbeoordeling in relatie tot Tapuiten convenant. 

De broedvogel tapuit was in het vroegere Beschermd Natuurmonument Duinen Den Helder – Cal-

lantsoog een beschermde soort, maar in het Natura 2000-gebied is de soort niet als kwalificerende 

broedvogelsoort aangewezen. Toch besteedt bijlage 7 van het Beheerplan (Provincie Noord-Holland, 

2017) expliciet aandacht aan maatregelen voor tapuit.  

 

In deze bijlage staat beschreven dat tapuit de laatste decennia enorm achteruit is gegaan en als be-

dreigd op de Rode Lijst Broedvogels staat. In Europa is het een van de snelst afnemende vogelsoor-

ten. In de duinen van de Kop broedt zo’n 20 tot 25% van de landelijke populatie. Het is het enige 

leefgebied in Nederland waar de populatie min of meer stabiel is gebleven. Oorzaken van de achter-

uitgang zijn vergrassing en bebossing van open duingebieden, sterke afname van het konijn (de ta-

puit broedt veelal in oude konijnenholen en zoekt zijn voedsel juist op kort gegraasde vegetatie) en 

van intensieve recreatie in de duin- en heidegebieden. Bij de vergrassing en bebossing spelen  ver-

mestende effecten van de stikstofdepositie een rol, naast het actief vastleggen van duinen en de 

afnamen van de konijnenstand.  

 

In 2017 hebben de provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en de gemeenten Den Helder 

en Schagen afspraken gemaakt om samen te werken aan een duurzame populatie van tapuit in de 

duinen van de Kop van Noord-Holland (Natura 2000 gebied Den Helder – Callantsoog). Het doel is om 

de populatie uit te breiden tot 100 broedparen in 2022. 

 

De belangrijkste maatregelen uit het convenant zijn: handhaving van de rust tijdens het broedsei-

zoen, vergunningverlening en aandacht voor de tapuit bij de uitvoering van de beheermaatregelen 
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van het Natura 2000-gebied. De beheermaatregelen in relatie tot het Tapuitenconvenant zijn be-

schreven in bijlage 7 van het Beheerplan (Provincie Noord-Holland, 2017) en vormen onderdeel van 

dit Beheerplan. De maatregelen richten zich op herstelmaatregelen in met name het habitattype 

H2130B grijze duinen (kalkarm) en het beperken van verstoring van de broedbiotopen door recrea-

tiedruk.  

 

In paragraaf 4.4. is onderbouwd dat als gevolg van de zeer geringe toename van de stikstofdepositie 

geen aantasting van de oppervlakte en de kwaliteit van het habitattype Grijze duinen (kalkarm) aan 

de orde is. Het plan zal dan ook niet leiden tot negatieve effecten ten aanzien van tapuit. 
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5 Conclusie en consequenties 

Het plangebied maakt geen deel uit van, maar ligt wel op korte afstand van een gebied dat is aange-

wezen als Natura 2000-gebied en dat wordt beschermd op basis van Wet natuurbescherming (Wnb). 

Dit betreft het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder -Callantsoog.  

 

Het plan leidt in de gebruiksfase tot een toename van de stikstofdepositie van 0,01 mol N/ha/jaar in 

één hexagoon met 0,06 hectare van het stikstofgevoelige habitattype H2130B Grijze duinen (kalk-

arm). Uit deze voortoets komt naar voren dat deze toename van stikstofdepositie dermate gering is 

in vergelijking met de achtergronddepositie en de opname van stikstof door planten, dat veranderin-

gen in de plantengroei en vegetatieontwikkeling niet zijn te verwachten door dit tijdelijke effect.  

Ook uit een nadere analyse van het betroffen habitattype in het beïnvloedde gebied komt naar voren 

dat de berekende depositie niet leidt tot een (significant) negatief effect op het instandhoudingsdoel. 

 

Op basis van deze voortoets kan worden geconcludeerd dat het plan niet leidt tot (significant) nega-

tieve effecten op in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde gebieden door 

stikstofdepositie. De ontwikkeling is niet in strijd met de gebiedsbescherming van de Wnb. Een ver-

gunning van de Wnb is dan ook niet nodig. 



 

 

Bijlage 1. Toelichting op de Aerius-berekening en 

Aerius-berekening
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1 Inleiding 

In het kader van het plan ‘Achterweg 17’ is de depositie van stikstof ten gevolge van het gebruik van 

een woning ten noordwesten van  Achterweg 17  te Groote Keeten (Callantsoog)  in de gemeente 

Schagen, berekend. 

Het plan maakt het gebruik van een woning mogelijk op een locatie in het  weinig stedelijk woonmili-

eu. De omvang van het plan is op de onderstaande afbeelding weergegeven. Het plangebied is gele-

gen op het kadastrale perceel CLO00 sectie C 613. De depositie van stikstof in stikstofgevoelige 

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

met het programmapakket AERIUS (28 januari 2022). Dit rapport vormt een toelichting op de bereke-

ning. 

 

 

Afbeelding 1 – Omvang plangebied (bron: Google Earth Pro, d.d. 10-03-2021) 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming bij 

vergunningaanvragen of bestemmingsplanprocedures. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ligging 

van het plangebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Nature 2000-gebieden aan bod. Hoofd-

stuk 4 is gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft de 

modellen weer. In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken. 
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2 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bossen en specifieke 

dier- en plantsoorten. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is verankerd in het onderdeel 

gebiedsbescherming. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergun-

ningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb 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. 

 

In Nederland zijn 161 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstofgevoe-

lige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van stikstofde-

positie tot een negatief effect kan leiden. Derhalve dient bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

onderzocht te worden of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden plaatsvindt. 

Dit geldt voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, maar ook voor een 

bestemmingsplan. Voor een bestemmingsplan is het namelijk noodzakelijk om de uitvoerbaarheid 

van het plan op voorhand aan te tonen. Hiernaast geldt op grond van artikel 2.7 Wnb in samenhang 

met artikel 2.8 Wnb een onderzoeksplicht voor bestemmingsplannen. Een te hoge stikstofdepositie 

kan tot een negatief effect leiden, waardoor het bestemmingsplan onder dezelfde omstandigheden 

niet kan worden vastgesteld. 

 

Saldering 

Om een ruimtelijke ontwikkeling of bestemmingsplan waarbij sprake is van meer stikstofdepositie op 

een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van intern- 

of extern salderen. Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer er voor dat de netto stikstofe-

missie niet toe neemt. Dit kan door middel van het staken van stikstof emitterende activiteiten op de 

locatie zelf (intern salderen) of het staken van stikstof emitterende activiteiten op een locatie buiten 

het plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling of het bestemmingsplan (extern salderen). 

Om intern te kunnen salderen moet er sprake zijn van één project, één plan of één locatie. Intern 

salderen kan gaan om het treffen van maatregelen aan een bestaand project of kan worden toege-

past op nieuwe projecten op de locatie van een bestaand project. Bij extern salderen gaat het om 

verschillende projecten of plannen. Extern salderen wordt aangemerkt als een mitigerende of be-

schermende maatregel in de zin van artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn en moet dus plaatsvinden in het 

kader van een passende beoordeling. 

 

Stikstofregistratiesysteem 

Naast saldering bestaat er de mogelijkheid om voor woningbouwprojecten waarbij er sprake is van 

meer stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken via het stikstof-

registratiesysteem. In dit stikstofregistratiesysteem wordt alle stikstofruimte van stikstof reducerende 

maatregelen, waaronder de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur, 

opgeslagen. De door deze maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70 % wor-

den besteed aan economische ontwikkelingen.  
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Wet stikstofreductie en natuurverbetering 

Met de invoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (in het kort Stikstofwet) op 1 juli 

2021, geldt er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof 

voor activiteiten in de bouwsector. Dit geldt voor projecten en plannen. Middels deze stikstofwet 

wordt er aan de Wet natuurbescherming (Wnb) een nieuw artikel toegevoegd (artikel 2.9a) dat be-

paalt dat in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) bepaalde activiteiten van de 

bouwsector aangewezen kunnen worden waarvoor deze vrijstelling van toepassing is. Voor deze 

activiteiten geldt dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de bouwactiviteiten buiten be-

schouwing van de vergunningplicht van artikel 2.7 lid 2 Wnb wordt gelaten. In artikel 2.5 Bsn is de 

vrijstelling voor het bouwen van bouwwerken opgenomen. Dit betekent dat de zogeheten aanlegfase 

niet langer mee genomen hoeft worden in de stikstofdepositieberekening. De gebruiksfase dient nog 

wel berekend te worden. Ook de verkeersbewegingen die samengaan met de aangewezen activitei-

ten in de bouwsector kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Dit blijkt uit de toelichting bij het 

Bsn, waarin een omschrijving wordt gegeven van de reikwijdte van de partiële vrijstelling: 

 

"Het betreft niet alleen de bouw en sloop van woningen en utiliteitsgebouwen en andere bouwwerken (zoals 

bruggen en viaducten), maar ook aanlegactiviteiten, bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking, grond-

, weg- en waterbouw, waaronder straten, pleinen, wegen, spoorwegen, waterstaatswerken, waterwegen, 

waterkeringen, energie-infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwa-

ter- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen. De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die 

samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, 

transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de 

bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, baggervoertuigen et cetera). De vrijstelling omvat niet de produc-

tie van bouwmaterialen."  
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3 Ligging plangebied 

Zoals in de inleiding is aangegeven is het plangebied gelegen aan Achterweg te Groote Keeten (Cal-

lantsoog). Op de onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied ten opzichte van de meest 

nabij gelegen Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Afbeelding 2 – Ligging plangebied ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden 

 

 

De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn: 

 - Duinen Den Helder-Callantsoog, gelegen op een afstand van minder dan 1 km; 

 - Noordzeekustzone, gelegen op een afstand van circa 1 km; 

 - Zwanenwater & Pettemerduinen, gelegen op een afstand van circa 3 km; 

 - Waddenzee, gelegen op een afstand van circa 8 km. 

 

Hierbij dient wel te worden vermeld dat het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone niet stikstofge-

voelig is. 
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4 Invoergegevens AERIUS 

4.1 Invoer algemeen 

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

NH3 worden bepaald. Conform het handboek “Werken met AERIUS Calculator” dient de verkeersge-

neratie beschouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit 

is het geval wanneer 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. 

De berekening heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden en hierbij is uitgegaan voor een afstand 

100 meter voor het reguliere verkeer in de gebruiksfase. Door de opdrachtgever is aangegeven dat 

het gebouw gasloos wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er geen rekening behoeft te worden gehou-

den met een emissie van NOx ten behoeve van de verwarming. Dit zal geborgd moeten worden in de 

ruimtelijke procedure. 

 

Ten behoeve van de verkeersgeneratie van de woning zijn de volgende invoergegevens in AERIUS 

gebruikt.  

4.2 Verkeersgeneratie woning (bron 2, 3 en 4) 

In het model is het verkeer van en naar het gebouw opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van 

CROW publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikgemaakt van de kencijfers voor vrijstaande 

koopwoningen  (gemiddeld 8,2 ritten per woning, weinig stedelijk, rest bebouwde kom). Dit houdt in 

dat rekening moet worden gehouden met naar boven afgerond 2.993 ritten per jaar. Hierbij is uitge-

gaan van  een ontsluiting op de Achterweg voor 75% van het totale aantal ritten en 25% ontsluiting 

van het totale aantal ritten op de Dubbelduin. Voor deze verdeling is gekozen aangezien de Achter-

weg de grootste ontsluitingsweg betreft. 

 

Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van de voer-

tuigcategorieën van InfoMil (tabel 1). 

 

Tabel 1. Bepaling voertuigcategorieën (InfoMil) 

Categorie Alledaagse omschrijving 

Lichte motorvoertuigen - alle personenauto’s 

- de meeste bestelauto’s 

- vrachtwagens met 4 wielen 

Middelzware motorvoertuigen - alle autobussen 

- vrachtwagens met 2 assen en 4 

achterwielen 

Zware motorvoertuigen -vrachtwagens met 3 of meer assen 

- vrachtwagens met aanhanger 

- trekkers met oplegger 
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De totale emissie van de verkeersgeneratie van de woning in de gebruiksfase bedraagt in dat geval 

minder dan één kg NOx/jr. 

4.3 Totale emissie 

De totale emissie van het plan in de gebruiksfase bedraagt minder dan één kg NOx/jr.  
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5 Model 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (28 januari 

2022). In de berekeningen is uitgegaan van het rekenjaar 2022. Indien het project later zal worden 

uitgevoerd, kan deze berekening als worst-case worden beschouwd. In latere rekenjaren zal de emis-

siefactor van onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend is van het model een 

afbeelding opgenomen. 

 

 
Afbeelding 3 - AERIUS model  
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6 Rekenresultaten en conclusie 

 

De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en een pdf-bestand waarin wordt 

geconstateert dat de planbijdrage leidt tot een stikstofdepositie in de gebruiksfase van meer dan 0,00 

mol N/ha/jaar in Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.  Het betreft een maximale 

overschrijding van 0,01 mol N/ha/jaar in het stikstofgevoelige habitattype ‘H2130B Grijze duinen 

(kalkarm)’.  

 

 
Afbeelding 4 - Rekenresultaat gebruiksfase 

 

 

Het plan leidt tot een lichte toename van stikstofdepositie op in het kader van de Wet natuurbe-

scherming (Wnb) beschermde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarom is voor dit plan een 

nadere ecologische onderbouwing noodzakelijk om aan te tonen of deze lichte toename van stikstof-

depositie kan leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied. 
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Contactgegevens
Rechtspersoon n.v.t.

Inrichtingslocatie Achterweg17,

1759NJCallantsoog

Activiteit
Omschrijving Achterweg17

Toelichting Bouwvaneenvrijstaandewoningtennoordwestenvan

Achterweg17teGrooteKeeten(Callantsoog)-

Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk RUfnTnQYtEXQ

Datumberekening 28januari2022,15:53

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd
1.198,96mol/ha/j 6977397

DuinenDenHelder-

Callantsoog

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,06ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,01mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 Anders...|Anders...|Plangebied - -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/6RUfnTnQYtEXQ (28 januari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,06 1.198,96 0,06 0,01 0,00 0,00

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

DuinenDen

Helder-

Callantsoog

(84)

0,06 1.198,96 0,06 0,01 0,00 0,00
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Situatie1,Rekenjaar2022

1 Anders...|Anders...

Naam Plangebied
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 0,0m
Warmteinhoud 0,000MW

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RUfnTnQYtEXQ (28 januari 2022)
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Relatie met: 20.036188
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Document verwerkt

Raadsbesluit

Raadsvergadering van 15 september 2020

Datum besluit 7 juli 2020 

Registratienr 20.038570 

Onderwerp Toepassen coördinalieregeling

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.7 juli 2020, nr.;

gelet op het bepaalde in artikel Art. 3.30 Wet ruimtelijke ordening:

besluit:

Vast te stellen een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het realiseren van 1 
woning op het perceel Achlerweg 17 te Callantsoog waarbij:

1. Het woningbouwproject op perceel Achterweg 17 overeenkomstig artikel 3.30, lid 1, Wet 
ruimtelijke ordening, wordt aangewezen als project waarin de verwezenlijking van het gemeentelijk 
ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat de voorbereiding en bekendmaking van een 
bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van het besluit dat 
hieronder nader wordt aangeduid.

2. De coördinatie betrekking heeft op de volgende besluiten:
de vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1. Wet ruimtelijke ordening: 
het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, waarbij het college van burgemeester en wethouders het coördinerend 
bestuursorgaan is.

Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2020.

De raad van de gemeente Schagen, 

griffier voorzitter

De heer G.E.P. Meijer Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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 bestemmingsplan Achterweg 17 Groote Keeten

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Achterweg 17 Groote Keeten met identificatienummer 

NL.IMRO.0441.BPAchterweg17-ON01 van de gemeente Schagen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

(NL.IMRO.0441.BPAchterweg17-ON01) met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3  de verbeelding

de verbeelding bestaande uit het blad, met het nummer 

NL.IMRO.0441.BPAchterweg17-ON01 van het bestemmingsplan Achterweg 17 Groote Keeten 

met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen 

gronden zijn aangegeven;

1.4  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;

1.5  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;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7  aanduidingsvlak

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

aanduidingsgrens;

1.8  archeologie:

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

cultuur, de omgeving en van dierlijke resten;

1.9  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;

1.10  archeologisch onderzoek:

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

uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
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1.11  archeologische waarde:

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

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het 

verleden;

1.12  bebouwing:

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

1.13  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; 

1.14  bed & breakfast:

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

en ontbijt;

1.15  bedrijfsgebouw:

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

1.16  beroeps- of bedrijfsuitoefening 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;

1.17  bestaand gebruik en/of bebouwing:

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);

1.18  bestaand

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht aanwezige bouwwerken, en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden:

1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;

b. ten aanzien van het overige gebruik:

1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan;

1.19  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.20  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.21  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;

1.22  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw of 

ander bouwwerk, met een dak;

1.23  bouwen:

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

vergroten van een bouwwerk; 

1.24  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.25  bouwperceel:

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

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.26  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.27  bouwvlak:

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

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

1.28  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;

1.29  deskundige:

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

commissie van deskundigen;

1.30  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;

1.31  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;
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1.32  gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt; 

1.33  gebruiksmogelijkheden;

de mogelijkheden om gronden en bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende 

bestemming te gebruiken;

1.34  hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 

belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.35  huishouden

de bewoning van een woning door een persoon danwel door meerdere personen in de 

vorm van een samenlevings verband, waarbij sprake is van continuiteit van samenstelling 

en onderlinge verbondenheid, niet zijnde kamerverhuur.

1.36  kamerverhuur

de (gedeeltelijke) verhuur van een woning of woongebouw via kameruitgifte, waarbij 

kamers geen zelfstandige woonruimte vormen door het ontbreken van wezenlijke 

voorzieningen zoals een eigen kook- en/of wasgelegenheid en/of toilet. 

1.37  kap

een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5° met het horizontale vlak; 

1.38  logies;

tijdelijke verblijf van personen die elders hun hoofdverblijf hebben;

1.39  omgevingsvergunning;

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van Wet algemene bepalingomgevingsrecht; 

1.40  overkapping:

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

wel met ten hoogste één wand;

1.41  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; 
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1.42  permanente bewoning:

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf. Dit in de vorm van het gebruik van een gebouw 

of ander onderkomen als woonruimte op een wijze, die ingevolge de bepalingen van de 

Wet basisregistratie personen, noopt tot inschrijving van de bewoner(s) in het 

bevolkinsregister van de gemeente waarin dat gebouw is gelegen, hetzij, indien betrokkene 

op meer dan een adres woont, het gebruik van het gebouw of ander onderkomen als 

verblijf waar betrokkene naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste 

malen zal overnachten;

1.43  recreatiewoning

een gebouw dat periodiek dient als verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders 

hebben;

1.44  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;

1.45  straat- en bebouwingsbeeld;

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

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

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

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

bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.46  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;

1.47  voorgevel:

de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw die door zijn 

aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt;

1.48  voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan;

1.49  wonen

het bewonen van een woning;

1.50  woning:

een complex van ruimten in één gebouw, krachtens zijn indeling en inhoud geschikt en 

uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden.
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1.51  zelfstandige woonruimte

Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegangsdeur die de bewoner van 

binnen en buiten op slot kan doen. In de woning moet een in ieder geval aanwezig zijn: 

eigen woon/slaapkamer, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water, een 

aansluitpunt voor een kooktoestel en een toilet met waterspoeling. 
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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  Tuin

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen;

b. groenvoorzieningen;

c. water.

3.2  Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming geen bouwwerken 

worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

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

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer 

bedragen dan 3 m.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

4.1.1  Algemeen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in een woning, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit 

aan huis;

met de daarbij behorende:

b. gebouwen;

c. bouwwerken, geen gebouw zijnde;

d. groenvoorzieningen;

e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

f. openbare nutsvoorzieningen;

g. water;

h. tuinen, erven en terreinen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

a. woningen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;

b. het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan 1;

c. de inhoud van de woning mag niet meer bedragen dan 750 m3;

d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 meter;

e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m;

f. de afstand van de voorgevel tot de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen 

dan 5 meter;

4.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen 

gelden de volgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bedraagt niet meer dan 50 m2;

b. voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan zijgevels bij woningen gelden de 

volgende regels:

1. aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel van de woning worden gebouwd;

2. aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel of in het verlengde daarvan aan de 

woning worden gebouwd tot maximaal 3 m achter de achterste bouwgrens;

3. aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen van een kap worden 

voorzien waarvan de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen en waarvan 

de dakhelling gelijk is aan die van het hoofdgebouw;

4. aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen plat worden afgedekt 

mits de hoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag met 

een maximum van 4 m.

c. voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan achtergevels bij woningen gelden de 

volgende regels:

1. aan- of uitbouwen mogen aan de achtergevel van de woning worden gebouwd;

2. de goot- en bouwhoogte van aan- of uitbouwen aan de achterzijde van de woning 

mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning bedragen, 

met een maximum van 3,5 m respectievelijk 4,5 m.

d. de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen mogen niet meer 
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bedragen dan respectievelijk 3 m en 6 m.

4.2.3  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 5 m bedragen.

4.3  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.

4.4  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 bijgebouwen voor permanente bewoning;

b. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen als groepsaccommodatie; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gebouwen als seksinrichting; 

d. het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatiewoning;

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 5  Waarde - Archeologie 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden; 

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

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op 

deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 500 m² wordt uitgebreid;

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij 

geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het 

maaiveld;

c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m² of minder;

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld.

5.2.2  Uitzondering

Het in lid '5.2.1' bedoelde verbod is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat 

de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd dat geen archeologische waarden meer 

kunnen worden verwacht.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

'5.2.1', 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 '5.3' verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.
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5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

5.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de in lid '5.1' 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 500 m² en op een grotere 

diepte dan 0,50 m; 

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage; 

f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,5 m en met een 

oppervlakte van meer dan 500 m² ; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,5 m en met een oppervlakte van 

meer dan 500 m²; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur.

5.4.2  Uitzondering

De onder lid '5.4.1' bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist:

a. voor werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 

betreffen, waaronder begrepen het vervangen van drainagewerken; 

b. voor werken en/of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd op basis van een 

reeds verleende omgevingsvergunning; 

c. voor werken waarbij geen grondroerende werkzaamheden groter dan 500 m² 

plaatsvinden, dan wel werken waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden 

groter dan 500 m² maar niet dieper dan 0,5 m; 

d. indien kan worden aangetoond dat de gronden in het verleden dusdanig zijn geroerd 

dat geen archeologische waarden meer kunnen worden verwacht.

5.4.3  Voorwaarden

De onder lid '5.4.1' 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 '5.4.1'  wordt verleend, wordt om 

deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.
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5.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming ‘Waarde - 

Archeologie 3’ geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 

onderzoek door een 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 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 

latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Toegestaan gebruik

7.1.1  Beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis

Een woning en/of bedrijfswoning en de daarbij behorende aan-, en uitbouwen en 

bijgebouwen mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, mits:

a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van het bruto 

vloeroppervlak van de betreffende woningen en de daarbij behorende aan-, en 

uitbouwen en bijgebouwen;

b. het geen detailhandel of horeca betreft;

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

woning

d. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen 

ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt;

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de 

verkeers- en parkeerdruk optreedt;

f. de activiteit geen afbreuk doet aan het woonkarakter en/of agrarische karakter van de 

omgeving.
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  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;

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 9  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.

9.1  Parkeren

9.1.1  Parkeervoorzieningen

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

bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of 

onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende 

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

wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de 'Nota 

Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota 

gedurende de planperiode.

9.1.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in sublid 9.1.1 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.

9.1.3  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 9.1.1 of sublid 9.1.2 niet in stand wordt gelaten.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  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.

10.2  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 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Achterweg 17 Groote Keeten' van de gemeente Schagen.
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