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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Nabij de kruising van de Denneweg en de Duinroosweg, te Callantsoog geeft de gemeente
Schagen gronden uit voor sociale woningbouw. In samenwerking met de
woningbouwcorporatie Wooncompagnie is de gemeente voornemens grondgebonden
woningen alsmede een tweelaagsappartementengebouw te ontwikkelen. De gronden zijn
in de huidige situatie in gebruik als groenstructuur met een waterpartij en speelterrein en als
zodanig bestemd. Binnen de huidige bestemming 'Groen' in het geldende bestemmingsplan
'Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten' (vastgesteld op 28 september 2010) is het
planvoornemen niet mogelijk.
Ten behoeve van het woningbouwproject heeft de raad op 27 oktober 2020 het
bestemmingsplan 'Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog' vastgesteld
(hierna: het bestemmingsplan). In de toelichting bij het bestemmingsplan was opgenomen
dat het plan zowel in de bouwfase als in de gebruiksfase niet leidt tot significant negatieve
effecten voor het nabij gelegen Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog. Het
plan leidt weliswaar tot een toename van stikstofdepositie, maar dit zijn dermate geringe
deposities dat het evident is dat er geen significante gevolgen zijn voor het Natura
2000-gebied. Er was in de ogen van de gemeente dan ook geen passende beoordeling en
geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist.
Tegen het bestemmingsplan werd beroep ingesteld door een aantal omwonenden. Ook
werd een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Daarnaast liet het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland per brief d.d. 14 januari 2021 weten
dat naar haar mening voor het project wegens stikstofdepositie wel een vergunning op
grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is.
In zijn uitspraak van 1 maart 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat vanwege het ontbreken van
een passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.8 Wnb, het bestemmingsplan is
vastgesteld in strijd met artikel 2.7 Wnb.
Gelet hierop is besloten om voor het plan alsnog een passende beoordeling op te stellen.
Een en ander heeft consequenties voor de juridische besluitvormingsprocedure. Het
bestemmingsplan moet opnieuw ter inzage worden gelegd en worden vastgesteld. Ook is
een plan-mer-beoordeling noodzakelijk. Uit artikel 7.2a lid 1 Wet milieubeheer volgt namelijk
dat als voor een bestemmingsplan een passende beoordeling moet worden gemaakt, er in
principe ook een milieueffectrapport (planMER) moet worden opgesteld. Op grond van
artikel 3 lid 1 Besluit mer geldt bij bestemmingsplannen voor een klein gebied niet
automatisch een plan-mer-plicht als er een passende beoordeling moet worden gemaakt.
Voor die plannen kan, indien het plan geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaakt, worden
volstaan met een plan-mer-beoordeling. Het resultaat van die beoordeling moet worden
opgenomen in het bestemmingsplan. Voor het onderhavige plan, dat betrekking heeft op
een zeer klein gebied en geen milieueffecten veroorzaakt, is daarom een
plan-mer-beoordeling gemaakt en opgenomen in deze toelichting.
In het bestemmingsplan en de toelichting daarop zaten nog enkele fouten. Ook is inmiddels
besloten om binnen het plangebied een wadi aan te leggen en alle voor het plan
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benodigde parkeerplaatsen te situeren langs de Duinroosweg en geen parkeerplaatsen aan
te leggen langs de Denneweg. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt de fouten te
herstellen en daar waar nodig de plankaart en planregels te wijzigen. Ook is de
onderbouwing van nut en noodzaak van het woningbouwplan aangevuld en is hier en
daar de tekst geactualiseerd.
Al met al is ten opzichte van de vorige versie van het bestemmingsplan en toelichting
daarop het volgende gewijzigd:
plantoelichting
-

in paragraaf 3.1.3 is nut en noodzaak van het plan nog meer onderbouwd.

-

de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Structuurvisie Noord Holland 2040 zijn
vervangen door de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 resp. de
Omgevingsvisie NH2050. Paragraaf 3.2 en paragraaf 4.3.1 zijn hierop aangepast.

-

in november 2020 zijn nieuwe regionale afspraken gemaakt met betrekking tot de
woningbouw in de Kop van Noord-Holland. Paragraaf 3.3.1 is hierop aangepast.

-

paragraaf 4.3.2, die betrekking heeft op de gevolgen van stikstofdepositie, is
aangepast aan de hand van de passende beoordeling die is uitgevoerd. De
passende beoordeling is als bijlage toegevoegd.

-

in paragraaf 4.8, die betrekking heeft op het aspect verkeer, stond een foute
parkeernorm vermeld. Dit is aangepast.

-

in paragraaf 4.11 is een plan-mer-beoordeling opgenomen.

-

paragraaf 6.2.2. is aangepast aan het gegeven dat het bestemmingsplan opnieuw
ter inzage is gelegd.

-

bijlage 1 Archeologische quickscan was geldig tot 10 juni 2021, hiervan is een update
gemaakt.

-

bijlage 6 (Besluit ontwerp omgevingsvergunning) is komen te vervallen; de (ontwerp)
omgevingsvergunning wordt zelfstandig gepubliceerd

plankaart
-

de 25 parkeerplaatsen die voor het woningbouwplan nodig zijn, worden allemaal
aangelegd langs de Duinroosweg. Er worden geen nieuwe parkeerplaatsen
aangelegd langs de Denneweg. De plankaart is hierop aangepast.

planregels
-

begripsbepalingen: een definitie van het begrip 'wadi' is toegevoegd.
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-

in artikel 3 is toegevoegd dat gronden met de bestemming 'Groen' ook bestemd
zijn voor wadi's. Tevens is geëxpliciteerd dat onder waterpartijen ook vijvers worden
verstaan.

-

in de artikelen 6.1 en 6.4 is de mogelijkheid voor bed en breakfast geschrapt. Het
betreft hier immers sociale huurwoningen waar dit gebruik niet is toegestaan.

-

in de artikelen 8.3 en 8.4 zijn kleine tekstuele verbeteringen aangebracht. In artikel 8.4
onder b is toegevoegd dat geen omgevingsvergunning nodig is voor het uitvoeren
van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden indien daarbij geen
grondroerende werkzaamheden groter dan 500 m² plaatsvinden of niet dieper dan
0,50 m. Deze uitzondering op de vergunningplicht ontbrak ten onrechte in de vorige
versie van het bestemmingsplan.

-

in artikel 10 zijn kleine tekstuele verbeteringen aangebracht. In artikel 10.2 is
toegevoegd dat een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een
bouwwerk slechts wordt verleend indien in voldoende parkeergelegenheid wordt
voorzien. Deze regel ontbrak ten onrechte in de vorige versie van het
bestemmingsplan.

1.2

Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden behorende bij een tweetal percelen
aan de Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog (sectie D, gemeentecode CLO00). De
exacte ligging van het plangebied blijkt uit de planbegrenzing van de verbeelding van het
bestemmingsplan. Navolgende figuren geven een indicatie van het plangebied en de
ligging hiervan.
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Figuur 1. Weergave plangebied (Bron: Google Earth Pro)

Figuur 2. Ligging plangebied (Bron: Google Earth Pro)
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1.3

Geldend juridisch-planologisch kader

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote
Keeten ', vastgesteld op 28 september 2010. In dit bestemmingsplan zijn de gronden
aangewezen voor 'Groen', 'Water' en 'Verkeer - verblijfsgebied'. Ook kent het gehele
plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 3'. Navolgende figuur geeft een
uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan weer.
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Figuur 3. Uitsnede bestemmingsplan 'Woongebied Kern Schagen' (2013)
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. waterlopen en waterpartijen,
met de daarbij behorende:
d. speelvoorzieningen;
e. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
f. steigers;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. terreinen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen;
d. groenvoorzieningen;
e. openbare nutsvoorzieningen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder dammen, duikers en bruggen in ieder
geval ter plaatse van de aanduiding "brug".
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonstraten en paden;
b. voet- en fietspaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. een benzineverkooppunt waarbij de opslag en de verkoop van LPG niet is toegestaan,
uitsluitend op gronden ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen
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zonder lpg";
e. garageboxen-bergingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van
verkeer - garageboxen-bergingen";
f. plaatsen voor mobiele verkooppunten, uitsluitend op gronden ter plaatse van de
aanduiding "specifieke vorm van verkeer - plaats mobiel verkooppunt";
g. evenementen;
h. speelvoorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. openbare nutsvoorzieningen;
k. water;
l. terreinen;
m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.
Het bouwen van gebouwen is niet toegestaan. Het bouwen van grondgebonden- en
gestapelde woningbouw en het gebruiken van de gronden ten behoeve van wonen is
binnen de huidige bestemming niet mogelijk. In het bestemmingsplan is geen wijzigings- of
afwijkingsmogelijkheid opgenomen om het bouwen en gebruiken van de gronden ten
behoeve van wonen alsnog mogelijk te maken. Door middel van voorliggend nieuw
bestemmingsplan kan alsnog het juiste planologisch-juridisch kader worden geboden voor
het toekomstige gebruik.
In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op de
gronden waar de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 3' van kracht is 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 m 2 wordt uitgebreid;
b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande
oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m 2 wordt uitgebreid, maar waarbij
geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het
maaiveld;
c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m 2 of minder;
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m 2 maar waarbij geen
grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld.

1.4

Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 de huidige en toekomstige situatie van het
plangebied beschreven. Ook is hier de beeldkwaliteit uiteengezet. Het van toepassing zijnde
beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente is in hoofdstuk 3 uitgewerkt. Een
omschrijving van de planologisch en milieukundige randvoorwaarden, ook wel
omgevingsaspecten genoemd, is opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 betreft de
juridische toelichting van het bestemmingsplan. Als laatste is in hoofdstuk 6 de
(economische en maatschappelijke) uitvoerbaarheid uiteengezet.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Huidige situatie

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van het centrum van Callantsoog. Ten
noordwesten en noordoosten van het plangebied loopt de Denneweg. De zuidwestelijke
rand en zuidoostelijke rand worden omsloten door respectievelijk de Duinroosweg en het
voetgangerspad Op Goeree, welke toegang verschaft tot de aan het plangebied
grenzende woonblokken.
Het plangebied is momenteel in gebruik als groenstrook bestaande uit gras met een vijver in
de westhoek, waar een voetgangerspad langs loopt. Het groen bestaat voornamelijk uit
gras, enkele bomen en struweel. In de noordhoek van het plangebied bevindt zich een
speelterrein met enkele speeltoestellen. Ook zijn er een vijftiental parkeerplaatsen gesitueerd
langs de zuidelijke hoek van het plangebied, aan de Duinroosweg.

Figuur 4. De zuidelijke hoek van het plangebied gezien vanaf de Duinroosweg (Bron: Google
Maps)
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Figuur 5. Het speelterrein in de noordhoek van het plangebied (Bron: Google Maps)

2.2

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie worden er vijf grondgebonden sociale huurwoningen en een
appartementengebouw gerealiseerd. Zowel de grondgebonden woningen als het
woongebouw zullen uit twee woonlagen bestaan. Ontsluiting zal plaatsvinden aan zowel
de voor- als achterzijde via een voetpad. Het reeds bestaande voetpad, dat langs de de
vijver en het speelterrein loopt wordt verlegd en ingepast in het ruimtelijk ontwerp. Er wordt
in de groenstrook een kleine wadi aangelegd. De grondgebonden woningen krijgen een
tuin gericht op het zuidoosten met een buitenpandige berging. In het
appartementengebouw, dat een plat dak zal krijgen, zullen 12 appartementen worden
gevestigd met een balkon dat uit kijkt op de groenstructuur en de vijver. Het
planvoornemen voorziet ook in het realiseren van een buitenpandige fietsenberging voor
het appartementengebouw.
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Figuur 6. Indicatieve weergave toekomstige situatie plangebied
In bovenstaande schets is de positionering van het gebouw weergegeven inclusief de
invulling van het groen in het plangebied. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de vorm
van de kavel, de bestaande omliggende bebouwing, en de geluidszone van de
nabijgelegen wegen. In de bestaande situatie oogt de bestaande groenstructuur meer als
een veld dan een echte ontmoetingsplek. De aanpassingen van het gedeelte nabij de vijver
zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied als ontmoetingsplek wordt
versterkt ondanks de geringe afname in groen. De voorgestelde inrichting als mini-park
speelt hier een belangrijke rol in.
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Figuur 7. Aanzicht vanaf de voorkant en de achterkant van de gebouwen
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Figuur 7. Aanzichten eengezinswoningen
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Figuur 8. Aanzichten appartementen
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Hoofdstuk 3

Beleidskader

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

Op 13-03-2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. Hierin
is de visie van het Rijk op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040
aangegeven. Dit betreft een integraal kader voor bestaand en nieuw rijksbeleid met
ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een selectieve inzet van het rijksbeleid
waarbij 13 nationale belangen aan de orde zijn die in de SVIR verder gebiedsgericht zijn
uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze
nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleids-vrijheid op het terrein van
de ruimtelijke ordening gekregen; het Kabinet is van mening dat provincies en gemeenten
beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners,
bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in
een gebied nodig zijn. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is niet direct bindend voor
derden, maar de uitwerking in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening wel. Hierop
wordt in het navolgende ingegaan.
3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de basis voor het stellen van algemene regels, op te
nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die regels richten zich primair op
gemeenten, die het eerstverantwoordelijke overheidsniveau zijn voor de inhoud van
ruimtelijke plannen. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 30-12-2011),
ook wel bekend onder de naam AMvB Ruimte, zijn de nationale belangen uit de SVIR
voorzien van juridische kaders, waarmee de doorwer-king van de nationale belangen op
ruimtelijk gebied is geborgd. Uit het Barro blijkt dat voor het plan-voornemen en het
projectgebied geen sprake is van specifieke aspecten van nationaal belang. Wel geldt bij
elk ruimtelijk plan het in acht nemen van nationaal belang 13, een zorgvuldige afweging en
transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. In de volgende
subparagraaf wordt verder ingegaan op de Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna
de Ladder), die dient als instrument voor dit nationale belang.
3.1.3

Ladder duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
Artikel 3.1.6. lid 2 Bro schrijft voor dat de onderbouwing van een ruimtelijk plan, waar een
nieuwe stedelijke ontwikkeling mee mogelijk wordt gemaakt, aan de Ladder moet
voldoen. Per 1 juli 2017 is een vereenvoudigde Ladder van toepassing.
De tekst uit het Bro luidt als volgt: ''De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de
voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen
het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering
daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de
gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied'.
De eerste afweging in de toetsing aan de Ladder is het beantwoorden van de vraag of er
sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Als nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt
genoemd: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
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kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'.
Met het planvoornemen wordt een woongebouw gerealiseerd met 12 appartementen en 5
grondgebonden woningen en kan hiermee beschouwd worden als woningbouwlocatie en
dus een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Behoefte
In de provinciale woonvisie 'Goed Wonen in Noord-Holland' is de ambitie opgenomen dat
er in 2020 voldoende woningen van de juiste kwaliteit zijn in Noord-Holland. De provincie
geeft daarnaast in de PRV de verplichting dat er regionale schriftelijke afspraken moeten zijn
als een bestemmingsplan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De regio Kop van
Noord-Holland heeft naar aanleiding hiervan het regionale actieprogramma wonen (RAP
2.0) opgesteld. De RAP 2.0 is gebaseerd op de door de provincie vastgesteld
woningbouwprognose en is in lijn met de provinciale woonvisie. Het kwalitatief
woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KwK) bevat afspraken over de
woningbouwprogrammering in de regio.
De gemeente Schagen, woningcorporatie Wooncompagnie en de Huurderskoepel Schagen
en Omstreken hebben hun prestatieafspraken vastgelegd in het document
'Prestatieafspraken Schagen 2016 tot en met 2020'. De woonvisie van de gemeente, 'Een
nieuwe gemeente, een nieuwe koers - Lokale woonvisie 2014 t/m 2018' vormt hiervoor een
belangrijke onderlegger. In de woonvisie is beschreven dat in de gemeente Schagen groei
plaatsvindt van het aantal huishoudens.
Het initiatief om sociale huurwoningen toe te voegen is omarmd door de dorpsraad van
Callantsoog. Het gebrek aan nieuwe sociale huurwoningen draagt eraan bij dat (met
name) jongeren het dorp verlaten. Met de realisatie van een mix van woningtypes vindt er
een al lang gewenste uitbreiding van de sociale huur in Callantsoog plaats. Met de keuze
voor verschillende woningtypen is het mogelijk om zowel starters als doorstromers een
passende woning te bieden.
In onderstaande tabel staan het aantal actief woningzoekenden die de afgelopen 12
maanden minimaal 1 keer gereageerd hebben op een advertentie. Daaruit blijkt dat er 139
actief woningzoekenden in Callantsoog zijn. Dit zijn er 39 in de categorie starter t/m 28 jaar.
Ook doorstromers en senioren zijn royaal vertegenwoordigt. Als gekeken wordt naar het
aantal actief woningzoekenden in de afgelopen 3 jaar dan stijgt het aantal naar 199 (52
starters en 69 55+'ers). Dit project sluit aan op de woningbehoefte.

Daarbij: het is algemeen bekend dat er in Nederland een toenemend tekort aan
beschikbare woningen is. Ook Wooncompagnie ziet de afgelopen jaren het aantal
woningzoekenden in alle regio's waar zij actief is verder oplopen. Kijkend naar Callantsoog,
dan is ook hier een trendmatige toename van het aantal actief woningzoekenden te
constateren. Het tekort aan sociale huurwoningen vindt men ook terug in de toename van
het aantal reacties per geadverteerde woning en de gemiddelde inschrijftijd die nodig is om
voor een woning in aanmerking te komen. Onderstaande tabel geeft goed weer hoe groot
de behoefte is aan sociale huurwoningen in Callantsoog en hoe die gegroeid is.
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(Bron W oonmatch Kop van Noord Holland)

De gegevens voor Callantsoog zijn in lijn met de ontwikkeling voor de gehele gemeente
Schagen.

(Bron W oonmatch Kop van Noord Holland)

Woningzoekenden zijn vrij om in Woonmatch aan te geven in welke kern men mogelijk zou
willen wonen. Daarbij is het aantal kernen wat men mag aangeven niet gelimiteerd. Er zijn
1.675 woningzoekenden in de Kop van Noord-Holland die Callantsoog hebben
aangegeven als een mogelijke plaats om te wonen. Dit getal is vooral indicatief interessant
om de populariteit van de kern en de verhuurbaarheid op langere termijn te duiden.
Verder blijkt uit het Woningmarktonderzoek Gemeente Schagen van Atrivé uit januari 2020
dat er in de periode tot 2030 ruim 700 extra sociale huurwoningen nodig zijn in de
gemeente.
Conclusie
Voorliggend voornemen maakt onderdeel uit van de regionale woningbouwafspraken. Uit
voorgaande alinea's komt naar voren dat voldoende behoefte is naar de extra
appartementen. Een nadere motivatie is dan ook niet nodig.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Omgevingsvisie NH2050

De over een aantal jaren 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 en vervangt de Structuurvisie Noord-Holland 2040.
Het 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
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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 planvoornemen is niet
strijdig met de ontwikkelprincipes uit de Omgevingsvisie 2050.
3.2.2

Omgevingsverordening Noord-Holland 2020

De Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (hierna: Omgevingsverordening) is
vastgesteld op 22 oktober 2020 door Provinciale Staten en is in werking getreden op 17
november 2020. De verordening schrijft voor waaraan de inhoud van (gemeentelijke)
ruimtelijke plannen moet voldoen. Bij bouwen in het landelijk gebied speelt de
Omgevingsverordening een belangrijke rol, maar bij bouwen in stedelijk gebied veel minder.
De realisatie van de woningen vindt plaats binnen stedelijk gebied. Dit betekent dat alleen
artikel 6.3 van de Omgevingsverordening van belang is. Dit artikel bepaalt dat een
ruimtelijk plan alleen kan voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als de ontwikkeling
in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken. Het plan is
opgenomen in het regionale 'Kwalitatief Woningbouwprogramma van de Kop' (KWK) en is
in overeenstemming met de regionale afspraken. Het is daarom mogelijk om binnen de
regels van de Omgevingsverordening het plan te ontwikkelen.
3.2.3

Provinciale woonvisie 2010 - 2020

In de provinciale woonvisie 'Goed wonen in Noord-Holland' is de ambitie opgenomen dat
de in 2020 voldoende woningen van de juiste kwaliteit zijn in Noord-Holland. De
speerpunten van het provinciale woonbeleid zijn het verbeteren van de afstemming tussen
vraag en aanbod, het verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving
aansluiten bij de vraag van bewoners, en het verbeteren van de duurzaamheid van het
woningaanbod en de woonomgeving. Deze speerpunten zijn vertaald in de Regionale
Actieprogramma's.

3.3

Regionaal en gemeentelijk beleid

3.3.1

Woningbouw Kop van Noord-Holland

Het woningbouwbeleid is op regionaal niveau vastgelegd in het Regionaal Kwalitatief
Woningbouwprogramma voor de Kop van Noord-Holland (kortweg KwK). Het betreft hier
een convenant over de ruimte voor woningbouw tot 2030 waaraan de gemeenten en de
provincie Noord-Holland zich hebben verbonden op 10 novmber 2020. Hierbij wordt
aangesloten op de harde plancapaciteit en op de ontwikkelingen uit de
bevolkingsprognoses. Met het KwK wordt gestuurd en gemonitord op realisatie van de
kwalitatief beste plannen.
In het Regionale Actieprogramma worden regionale afspraken gemaakt die nodig zijn om
de woningmarkt toekomstbestendig te maken. De afspraken zijn gebaseerd op de
provinciale woningbouwprognose. De prognose van de provincie Noord-Holland laat zien
dat de bevolking van de Kop van Noord-Holland op de korte termijn een kleine groei heeft
door met name buitenlandse migratie. Daarnaast is er door een toename aan
alleenstaande ouderen sprake van vergrijzing. Voor de afspraken over de betaalbaarheid
en sociale woningbouw wordt in het RAP verwezen naar de meerjarige prestatieafspraken
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van regiogemeenten met woningcorporaties.
3.3.2

Lokale Woonvisie

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad Schagen de visie 'Een nieuwe gemeente, een
nieuwe koers - Lokale woonvisie 2014 t/m 2018' vastgesteld. In de Woonvisie staat
beschreven hoe Schagen omgaat met de veranderingen op de woningmarkt. Huizenprijzen
dalen, er staan veel woningen te koop, financiering is lastiger en de doorstroming verloopt
moeizaam. In Schagen zijn daarbij bepaalde trends te zien: de groei van het aantal
inwoners en huishoudens daalt, op termijn slaat dat om in krimp (volgens provinciale
prognose: na 2030). Vergrijzing betekent meer ouderen, maar ook meer mensen met een
beperking en toename van dementie. Kleine huishoudens nemen toe, huishoudens met
kinderen nemen af. In stad Schagen neemt het aantal inwoners wel toe, vooral senioren
willen graag dichtbij de voorzieningen wonen.
Centraal staat vraaggestuurd bouwen in de kernen van de gemeente. De Woonvisie
beschrijft de rol van Schagen in de regio en de provincie en hoe onderling wordt
samengewerkt om te komen tot een blijvend gezond woningbestand in zowel stad, dorp
als landelijk gebied. Samen met maatschappelijke partners en de inwoners wil Schagen de
antwoorden vinden en een impuls geven aan de vitaliteit en kracht van de
gemeenschappen in de kernen.
Behoefte aan betaalbare huurwoningen en prestatieafspraken
In relatie tot voorliggend plan is vooral paragraaf 4.4.2 van de Woonvisie van belang. Daar
wordt ingegaan op het feit dat de vraag naar goedkope huurwoningen toeneemt. Om
deze
vraag
te
kunnen
bedienen
zijn
prestatieafspraken
gemaakt
met
woningbouwcorporatie Wooncompagnie welke zijn vastgelegd in het document
'Prestatieafspraken Schagen 2016 tot en met 2020'. In dit document zijn de afspraken
vastgelegd die de gemeente Schagen, woningcorporatie Wooncompagnie en de
Huurderskoepel Schagen en Omstreken met elkaar hebben gemaakt. Een belangrijk thema
is het behouden van het aanbod huurwoningen met een huurprijs die past bij de doelgroep.
Daarnaast is als ambitie opgenomen om op korte termijn 100 betaalbare huurwoningen te
realiseren in de gemeente Schagen.
De voorraad sociale woningbouw staat onder druk door een onevenredige toename van
woningen in de vrije sector. Wooncompagnie wil met het planvoornemen de druk op de
woningmarkt verlichten. Voorliggend plan voorziet in het realiseren van betaalbare
huurwoningen.
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3.3.3

Structuurvisie Schagen 2025

De Structuurvisie Schagen 2025 is op 22 februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en
geeft koers aan de ruimtelijke ontwikkeling van Schagen over een planperiode van 10 tot 15
jaar (tot 2025). De hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid staan derhalve verwoord in deze
visie. Dit betekent niet dat de structuurvisie een ‘blauwdruk’ is, waar voor elke locatie de
ontwikkeling en inrichting gedetailleerd is weergegeven, of dat er exact is aangegeven welk
programma of welke ruimtelijke randvoorwaarden van toepassing zijn. Gedurende de
planperiode zullen veel van de in deze structuurvisie aangegeven ontwikkelingskoersen,
nader moeten worden onderzocht. Ook zullen er per beleidsthema of per locatie
haalbaarheidsstudies en ruimtelijke randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Op basis
van nader onderzoek, uitwerkingen en randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen,
zal de besluitvorming plaatsvinden over concrete plannen en projecten. De structuurvisie zet
dus de koers uit en schept ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De uitwerking daarvan is
onderwerp van nadere studie.
Het is een belangrijke opgave om door woningbouw in de stad én in de dorpen het
inwoneraantal vast te houden en mogelijkerwijs te laten groeien. Dit is geen autonome
wens, maar hangt samen met het streven om het huidige voorzieningenniveau van
Schagen op het peil van 2010 te houden en hiermee een aantrekkelijke stad te blijven. Nog
belangrijker dan de aantallen woningen (kwantitatief) is de kwalitatieve opgave. De
kwalitatieve doelstelling voor Schagen is meervoudig; zo is er enerzijds een sterke behoefte
aan starterswoningen en dienen anderzijds kansen te worden geboden voor senioren om te
wonen in de nabijheid van de voorzieningen. Deze behoefte wordt bij voorkeur op
binnenstedelijke locaties opgelost, waarbij bouwen in hogere dichtheden mogelijk is.
De voorliggende ontwikkeling bedient de sociale huisvesting, het biedt daarmee kansen
voor verschillende categorieën zoals senioren en sluit bovendien aan bij de doelstelling uit
de structuurvisie om meer starterswoningen te realiseren. Daarnaast is sprake van een
binnenstedelijke ontwikkeling, waarmee de druk op het buitengebied wordt ontlast. Gelet
op het voorgaande wordt de beoogde ontwikkeling passend geacht binnen de kaders van
de gemeentelijke structuurvisie.
3.3.4

Reisgids voor Ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente Schagen heeft een 'reisgids' opgesteld waarbinnen ingewikkelde afwegingen
bij ruimtelijke plannen overzichtelijk worden gemaakt. De gids bevat een overzicht en een
korte toelichting op regelgeving/procedures van hogere overheden. De gids kan gebruikt
worden als naslagwerk bij het ontwikkelen van plannen en is onderverdeeld in drie
hoofdthema's:
Wonen
Werken, en
Recreëren
Voor het thema Wonen worden de vragen gesteld: Is de locatie kansrijk? Is het plan
passend in de Lokale woonvisie? Is er een regionale behoefte? Is voldoende rekening
gehouden met overige omgevingsaspecten? Is het antwoord op deze vragen ja? Dan kan
het plan ingepast worden in het nieuwe woonprogramma.
Voor voorliggend plan kunnen alle vragen met ja beantwoord worden. Het planvoornemen
is reeds opgenomen in de prestatieafspraken tussen woningbouwcorporatie
Wooncompagnie en de gemeente Schagen.
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3.3.5

Welstandsbeleid, Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit

De gemeente Schagen hanteert voor haar welstandsbeleid de 'Reisgids voor ruimtelijke
kwaliteit'. Het voorliggende bestemmingsplan richt zich op een nieuwe invulling van het
gebied. Het is een functionele en ruimtelijke verandering waarmee nieuwe functies worden
toegevoegd en oude worden verwijderd. Het plan omvat meerdere wooneenheden, is een
complex, en valt hiermee onder het hoofdstuk bijzondere ontwikkelingen van de reisgids.
Op basis daarvan is voor deze ontwikkeling een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld. Deze
paragraaf
beschrijft
de
ontwikkelgeschiedenis,
de
ordeningsprincipes
en
bebouwingskarakteristieken van de omgeving en kwaliteiten van het gebied. De criteria in
het beeldkwaliteitsplan zijn, als aanvulling op de Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit, het
welstandskader voor dit plan.
3.3.6

Beeldkwaliteitsparagraaf

In de inleiding en in Hoofdstuk 2 is de relatie met (hoofdstuk bijzondere ontwikkelingen) uit
de 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit' verantwoord. Voor deze ontwikkeling wordt
aansluiting gezocht bij kenmerken van (recente) bebouwing en karakteristieken in de
directe omgeving. De stedenbouwkundige en architectonische samenhang staat bij elke
ingreep voorop. De beoordeling door de commissie voor ruimtelijke kwaliteit vindt plaats
aan de hand van een aantal aspecten: het gebouw in zijn omgeving, het gebouw op
zichzelf, de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik. Aanvullend op de gebiedsgerichte
criteria voor Komgebieden (p 42 reisgids voor ruimtelijke kwaliteit) zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd om zorg te dragen voor een optimale stedenbouwkundige
en architectonische inpassing.
Richtlijnen bebouwingskarakteristieken:
De maximale bouwhoogte is 2 bouwlagen.
De bebouwing is met de (voor)gevel in de voorgevelrooilijn gebouwd.
De bebouwing kent een kleinschalige uitstraling; een sterke massavorming is niet
toegestaan.
De bebouwing kent een geleding in de massaopbouw.
De maximale (visuele) breedte van een bouwmassa is 6 meter.
De bebouwing kent een soepele overgang in de massaopbouw, wanneer sprake is van
kleinschalige aangrenzende bebouwing.
De bebouwing kent een positionering en oriëntatie richting het parkje aan de
Denneweg.
Op hoeklocaties is aandacht voor de aansluiting op de bestaande bebouwing en is
sprake van een dubbele oriëntatie.
Aan de Duinroosweg zijn blinde gevels of gevels met een dichte/gesloten uitstraling niet
toegestaan. Dit geldt tevens voor de gevels georiënteerd naar de Denneweg.
De ontsluiting van de bebouwing en de parkeervoorzieningen vindt bij voorkeur plaats
vanaf de Duinroosweg.
De functionele invulling van de begane grond van de nieuwe bebouwing draagt bij
aan de verhoging van de verblijfskwaliteit van de Duinroosweg.
Bebouwing op het achtererf is ondergeschikt aan de hoofdbebouwing.
Het kleur- en materiaalgebruik is terughoudend en sluit aan bij de aangrenzende
bebouwing.
Erfafscheidingen en overgangen naar belendende percelen zijn onderdeel van het
totale terreininrichtingsplan.
Aandacht voor de privacy van de bewoners van belendende percelen is uitgangpunt.
Bebouwing:
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De bebouwing is (overwegend) grondgebonden, in de sociale categorie.
Sluit aan op bestemmingsregels aangrenzende percelen
De uitwerking van het bouwplan wordt nader afgestemd in overleg met en beoordeeld
door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, daarmee is sprake van een goede onderlinge
afstemming.
3.3.7

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.
De basis voor de toets voor de parkeereis is gelegd in de CROW-richtlijnen. Het CROW geeft
in haar publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkecijfers naar
parkeernormen' richtlijnen over hoe om te gaan met parkeernormering. Voor situaties waar
de nota geen uitsluitsel over geeft, wordt deze richtlijn gehanteerd. Voor sommige
ontwikkelingen bestaan geen specifieke parkeernormen. In die gevallen zal maatwerk
worden geleverd, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de CROW-richtlijnen voor
vergelijkbare ontwikkelingen.
De richtlijnen van het CROW gaan uit van een bandbreedte van minimale en maximale
parkeerkerncijfers. Het aanhouden van een bandbreedte kan echter leiden tot allerlei
discussies over de verschillende invloedsfactoren. Bij het opstellen van de parkeernormen is
er voor gekozen om uit te gaan van het gemiddelde van de minimale en maximale
parkeerkencijfers (afgerond naar boven).
Op basis van de parkeernormen kan berekend worden hoeveel parkeerplaatsen benodigd
zijn. Hier wordt in paragraaf 4.8 nader op ingegaan.
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Hoofdstuk 4
4.1

Milieuaspecten

Erfgoed

Wet- en regelgeving
De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum
overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de
fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in
2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn
deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.
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 overige cultuurhistorische waarden van het plangebied te bevatten. Voor zover in
een plangebied 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.
4.1.1

Archeologie

Zoals reeds vermeld in paragraaf 1.3, is er voor het plangebied de dubbelbestemming
'Waarde - Archeologie - 3' van kracht. Voor deze gronden geldt een beschermingsregime
voor ingrepen groter dan 500 m 2 en dieper dan 50 cm. Het bevoegd gezag kan afwijken
van dit beschermingsregime mits is aangetoond dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn of is aangetoond dat de archeologische waarden door de
bouwactiviteitenonevenredig kunnen worden verstoord.
Om te bepalen welke bouwmogelijkheden mogelijk zijn binnen het plan is er door
Archeolgie West-Friesland een archeologische quickscan uitgevoerd. De belangrijkste
bevindingen zijn in deze paragraaf besproken. De volledige rapportage van deze
archeologische quickscan is te vinden in Bijlage 1.
Op de beleidskaart archeologie van de voormalige gemeente Zijpe ligt het plangebied in
de Jewelpolder (één van de Callantsogerpolders), een zone met een hoge
verwachtingswaarde. Dit deel van de gemeente kan archeologische waarden bevatten,
maar de ligging daarvan is nog onbekend. Er kunnen zowel resten aanwezig zijn van
nederzettingen en ontginningen uit de prehistorie, Romeinse Tijd of de (vroege)
middeleeuwen, waarvan de positie van tevoren niet of moeilijk is in te schatten. In de oude
polders van 't Oge zijn tevens sporen van bewoning en agrarische activiteiten uit de Late
Middeleeuwen te verwachten.
Voor deze zone wordt een bijzonder archeologieregime gevoerd vanwege de
vermoedelijke aanwezigheid van belangwekkende archeologische bodemsporen en
voorwerpen. Dit is vertaald naar een vrijstellingsgrens van de derde categorie
(vrijstellingsgrens 500 m 2, zie figuur 9). Ter verduidelijking, wanneer er in de archeologische
quickscan wordt gesproken over het plangebied dan heeft dit betrekking op het deel van
het plangebied waar de gebouwen komen te staan (zie ook navolgend figuur). Om verdere
verwarring te voorkomen en onderscheid te maken met de begrenzing het plangebied
zoals in paragraaf 1.2 beschreven wordt het plangebied met betrekking tot het aspect
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archeologie in de rest van deze paragraaf aangeduid als "plangebied (bouwlocatie)".

Figuur 9. Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Schagen, plangebied in lichtblauw
omcirkeld
Archeologische onderzoeken in de directe omgeving
In het verleden zijn er in de directe omgeving van het plangebied (bouwlocatie) een aantal
archeologische onderzoeken uitgevoerd. Deze zijn besproken in de rapportage (zie Bijlage
1).
Gespecificeerde archeologische verwachting
Het plangebied (bouwlocatie) ligt in de overgang van de duinen naar de strandvlakte en
vanaf de Middeleeuwen kunnen vanaf maaiveld sporen van bewoning voorkomen. Op
basis van het historisch kaartmateriaal geldt een lage archeologische verwachting voor
sporen uit de Nieuwe tijd (na inpoldering van de Jewelpolder in 1536). Indien er nog veen in
de ondergrond aanwezig is, geldt voor de top van het veen een middelhoge verwachting
voor vindplaatsen uit de Romeinse tijd en mogelijk de Middeleeuwen. Onder het veen
bevinden afzettingen behorende tot het Laagpakket van Wormer. Op goed gerijpte
afzettingen is in principe bewoning mogelijk in het Laat Neolithicum.
Conclusie en advies
Met het uitvoeren van het planvoornemen wordt de vrijstellingsgrens van 500 m 2 welke in
het plangebied (bouwlocatie) geldt overschreven. Op basis van de archeologische
onderzoeken in de directe omgeving worden geen archeologisch waardevolle resten
binnen 1,5 m –Mv verwacht. Indien de (grondroerende) plannen ongewijzigd blijven, is
nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg niet
noodzakelijk. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de woningen niet worden onderkelderd.
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Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met
betrekking tot het aspect archeologie.
Het planvoornemen mag op grond van voorgaande ten aanzien van het aspect
archeologie uitvoerbaar worden geacht.
4.1.2

Cultuurhistorie

Het plangebied (bouwlocatie) ligt in de Jewelpolder ten noordoosten van 't Oghe. Deze
polder werd in 1536 bedijkt. Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten
uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden gemaakt van historisch kaartmateriaal. De 17de
eeuwse kaarten van de Zijpe zijn niet allemaal accuraat ingetekend. Op geen van deze
kaarten staat bebouwing aangegeven. Op de eerste kadastrale minuutkaart uit 1826 is
binnen het bouwvlak eveneens geen bebouwing aanwezig (figuur 10). Volgens de
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) is het perceel in gebruik als weiland en in bezit van
Klaas Zeeman. Tot ver in de 20ste eeuw bleef het plangebied onbebouwd. Voor het
plangebied geldt dus een lage archeologische verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd.

Figuur 10. Ligging toekomstige bebouwing (zwarte stippellijn) op de kadastrale minuut uit
1826
Conclusie
Het planvoornemen mag op grond van het voorgaande ten aanzien van het aspect
cultuurhistorie uitvoerbaar worden geacht.
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4.2

Bodem

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een
bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van het plan. Dit
betekent dat er onder andere inzicht verkregen moet worden in de noodzakelijke financiële
investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering. Een onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is dus feitelijk een onderdeel van de
onderzoeksverplichting van B en W en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een
bestemmingsplan.
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.
Een bepaalde mate van bodemverontreiniging hoeft in veel gevallen niet direct een
probleem op te leveren. In veel gevallen zal historisch onderzoek inzake de betreffende
verdachte locatie kunnen uitwijzen of er voldoende aanleiding is om ook bodemonderzoek
te laten uitvoeren. Met een oriënterend bodemonderzoek en/of een nader
bodemonderzoek
kan
worden
vastgesteld
of
inderdaad
sprake
is
van
bodemverontreiniging, en zo ja, in welke mate en van welke omvang. Op basis van een
nader onderzoek kan het bevoegd gezag bepalen of er een noodzaak is tot gedeeltelijke of
gehele sanering van de locatie en of er beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen.
Daarbij zal ook de huidige en/of toekomstige bestemming en het gebruik van de locatie
een rol spelen uit welke saneringsvarianten kan worden gekozen.
Onderzoek
Ter plaatse van het plangebied is een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740
uitgevoerd door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. De rapportage van dit onderzoek is
opgenomen in Bijlage 2. Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond ter plaatse van de
voorziene bouwlocatie niet verontreinigd is met de onderzochte parameters (zie
rapportage). Derhalve kan worden geconcludeerd dat er milieuhygiënisch gezien geen
bezwaar is tegen de toekomstige nieuwbouw.
Conclusie
Het planvoornemen kan wat betreft het aspect bodem uitvoerbaar worden geacht.

4.3

Ecologie en stikstofdepositie

In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het conform artikel 3.1.6 Bro
noodzakelijk om aandacht te besteden aan de effecten op natuurwaarden. Effecten
dienen te worden beoordeeld in relatie tot geldende wet- en regelgeving op het terrein van
soortenbescherming en gebiedsbescherming. Deze beoordeling vindt plaats in relatie tot de
Wet natuurbescherming (Wnb) die per 01-01-2017 in werking is getreden en het provinciale
gebiedsgerichte natuurbeleid. Voor wat betreft de effecten op natuurwaarden moet onder
meer aangegeven worden of er als gevolg van een plan vergunningen of ontheffingen
noodzakelijk zijn en, zo ja, of deze verkregen kunnen worden.
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4.3.1

Ecologie

Om de feitelijke situatie binnen het plangebied vast te stellen, is op 18 maart 2019
ecologisch veldwerk uitgevoerd door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs.
Bijbehorende ecologische inventarisatie is in deze paragraaf opgenomen.
Inleiding
KADER
De initiatiefnemer is voornemens om tussen de Denneweg en de Duinroosweg vijf
grondgebonden woningen met tuin te realiseren en een woongebouw met 12
appartementen. Om de uitvoerbaarheid van dit plan te toetsen, is een inventarisatie van
natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in
het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid
noodzakelijk is. Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de
inventarisatie op 18 maart 2019 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De
weersomstandigheden waren: bewolkt, circa 10°C, droog en een matige wind.
PLANGEBIED
Het plangebied bevindt zich in de bebouwde kom van Callantsoog en betreft een
grasperceel tussen de Denneweg en de Duinroosweg. De ontwikkelingen bestaan uit de
realisatie van vijf grondgebonden woningen met tuin en een woongebouw met 12
appartementen.
In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een intensief gemaaid grasperceel, met
langs de randen groenstructuren in de vorm van (te behouden) solitaire bomen, een haag
van bottelroos en enkele struiken. Permanent oppervlaktewater is aanwezig in de
nabijgelegen vijver met houten beschoeiing. Bebouwing ontbreekt in het plangebied. Het
grasperceel wordt onder andere gebruikt als speelplaats en uitlaatplaats voor honden.

Figuur 11. Impressie van het plangebied op 18 maart 2019. Links: het plangebied gezien
richting de Duinroosweg (vanuit noordoost). Rechts het plangebied gezien richting de
Denneweg (vanuit zuidwest)
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
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art. 3.10-3.11).
Van deze laatstgenoemde 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 verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.
INVENTARISATIE
Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl
(© NDFF - quickscanhulp.nl 11-03-2019 18:53:43) blijkt dat binnen een straal van een kilometer
rond het plangebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het betreffen
hoofdzakelijk vogels met jaarrond beschermde nesten, zoogdieren en amfibieën. Daarnaast
is het voorkomen bekend van enkele ongewervelden (duinparelmoervlinder en gevlekte
witsnuitlibel), de reptielensoort zandhagedis en de vaatplant groenknolorchis.
In het plangebied zijn diverse plantensoorten aangetroffen waaronder paarse dovenetel,
gewone paardenbloem, zachte ooievaarsbek, veldzuring, madeliefje, gewoon biggenkruid,
gewone ereprijs, dagkoekoeksbloem, stinkende gouwe, fluitenkruid, grote brandnetel en
kleefkruid. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden gezien de
terreingesteldheid en het ontbreken van geschikt biotoop ook niet verwacht. De in de
gegevens van Quickscanhulp.nl genoemde groenknolorchis komt naar verwachting voor in
de duinen langs de Noordzeekust (verspreidingsatlas.nl). Voor deze soort is in het plangebied
geen geschikt biotoop (zonnig, nat en voedselarm) aanwezig.
In het plangebied en in de directe omgeving zijn geen sporen (zoals braakballen,
uitwerpselen en nesten) aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van jaarrond
beschermde broedvogelnesten. Hooguit vormt het plangebied een klein onderdeel van het
foerageergebied van een soort als huismus die broedt in de omgeving van het plangebied.
Wel zijn meer algemeen voorkomende broedvogels aangetroffen en broedend te
verwachten in het plangebied. Het betreft soorten als merel en Turkse tortel.
Voor vleermuizen vormt het plangebied mogelijk een klein onderdeel van het
foerageergebied zoals de uit de omgeving bekende soorten gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis en laatvlieger (Quickscanhulp.nl). Verblijfplaatsen van vleermuizen en
onmisbare vliegroutes zijn niet in het plangebied te verwachten. Zo zijn in de bomen geen
ruimten (holten, scheuren en dergelijk) aangetroffen die kunnen fungeren als verblijfplaats en
is geen bebouwing aanwezig. Ook zijn geen (onmisbare) lijnvormige structuren aanwezig,
die voor vleermuizen relevant zijn voor hun verplaatsing.
In het plangebied zijn enkele grondgebonden zoogdiersoorten zoals bosmuis, huisspitsmuis,
rosse woelmuis en egel te verwachten. Voor de te verwachten algemene soorten geldt in
de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Uit de omgeving van het plangebied zijn enkele niet-vrijgestelde
grondgebonden zoogdiersoorten bekend, waaronder wezel, hermelijn, bunzing en
boommarter (Quickscanhulp.nl). Gezien de geringe omvang van de struiken, de functie van
het plangebied als speelplaats en uitlaatplaats voor honden en de binnenstedelijke ligging,
vormt het plangebied voor deze soorten geen geschikt leefgebied.
De groenstructuren in het plangebied vormen matig geschikt overwinteringsbiotoop voor
amfibieën. Te verwachten zijn de meer algemeen voorkomende algemene
amfibieënsoorten zoals gewone pad, bruine kikker en bastaardkikker. Vanwege de
houtenbeschoeiing langs de rand van de vijver en de beperkte hoeveelheid
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watervegetatie, is de vijver weinig geschikt als voortplantingsbiotoop voor amfibieën. Voor
de genoemde soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de
verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uit de omgeving van het
plangebied is het voorkomen bekend van de niet-vrijgestelde (en dus beschermde)
rugstreeppad (Quickscanhulp.nl). Geschikt voortplantingsbiotoop is voor deze en andere
niet-vrijgestelde amfibieënsoorten niet in het plangebied en directe omgeving aanwezig.
Bovendien vormt het plangebied geen hoogwaardig landbiotoop voor rugstreeppad, die is
aangewezen op plekken met vergraafbare (zand)grond en/of opgeslagen materialen.
Overwintering van rugstreeppad is dan ook niet te verwachten in het plangebied.
Beschermde soorten uit de soortgroepen vissen, reptielen en ongewervelden zijn niet in het
plangebied te verwachten vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. Voor de op
Quickscanhulp.nl genoemde beschermde reptielensoort zandhagedis en de ongewervelden
duinparelmoervlinder en gevlekte witsnuitlibel is geschikt leefgebied aanwezig in de duinen
langs de Noordzeekust. Daar is het voorkomen van deze soorten ook bekend (ravon.nl,
vlinderstichting.nl en telmee.nl).
TOETSING
Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik
zijnde nesten van de meer algemeen voorkomende vogels worden verstoord of vernietigd,
dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan
voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening te
houden met het broedseizoen. Een 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.
Het plangebied blijft geschikt als foerageergebied voor vleermuizen en vogels met jaarrond
beschermde nesten, doordat het groen deels behouden blijft en nieuw groen wordt
gerealiseerd. Bovendien is in de directe omgeving in ruime mate alternatief foerageergebied
aanwezig voor de te verwachten soorten. Hierop zijn zodoende geen negatieve effecten te
verwachten.
Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieënen zoogdierensoorten 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 vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van
de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden
aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.
Voor de overige soort(groep)en kunnen negatieve effecten op in het kader van de Wnb
beschermde soorten worden uitgesloten.
Gebiedsbescherming
Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied
van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale Omgevingsvisie en
verordening.
WET NATUURBESCHERMING
In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten
met 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
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Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.
NATUURNETWERK NEDERLAND
Het NNN (voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend
netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland,
dat voldoende 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 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke
bescherming van de provinciale NNN is voor Noord-Holland uitgewerkt in de
Omgevingsvisie NH2050 en de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening NH2020.
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 aangewezen.
INVENTARISATIE
Het plangebied ligt op een afstand van circa 60 meter ten westen van het dichtstbijzijnde in
het kader van de Wnb beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied Duinen Den
Helder - Callantsoog. Dit gebied is tevens aangewezen als NNN. Het dichtstbijzijnde
weidevogelleefgebied ligt op een afstand circa 450 meter ten noorden van het plangebied.
Tussen het plangebied en de beschermde gebieden liggen wegen en bebouwing.
TOETSING
Potentiële effecten op het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder - Callantsoog blijven
beperkt tot externe werking doordat het plangebied buiten dit Natura 2000-gebied ligt. De
aangewezen habitattypen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor verzuring en vermesting door
stikstofdepositie. Gezien de relatief kleine afstand tot het Natura 2000-gebied, zijn negatieve
effecten door stikstofdepositie niet op voorhand uitgesloten. Daarom is een
Aerius-berekening uitgevoerd om een eventuele significante toename van stikstofdepositie
in kaart te brengen. Deze berekening wordt besproken in de navolgende paragraaf. Uit de
Aerius-berekening komt naar voren dat het plan leidt tot een toename van stikstofdepositie
in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (zie Bijlage 3).
Behalve stikstofdepositie zijn hooguit effecten mogelijk als gevolg van optische verstoring en
betreding van aangewezen vegetatietypen als gevolg van een toename van recreatie in
het Natura 2000-gebied. Gezien het lage aantal van zeventien woningen zal hooguit sprake
zijn van een zeer geringe toename van het aantal bezoekers aan Natura 2000-gebied
Duinen Den Helder - Callantsoog. Dit zal zeker niet leiden tot negatieve effecten op
aangewezen habitattypen. Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een
voortoets in het kader van de Wnb.
Gezien de huidige terreinomstandigheden, de afstand tot NNN- en weidevogelleefgebieden
en de aard van het plan, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve
effecten op in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid beschermde gebieden
te verwachten. Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een nadere analyse
in het kader van de gebiedenbescherming van de provinciale Omgevingsverordening.
Conclusie
Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen
terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van de
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natuurwaarden ontstaan.
In voorliggende situatie is geen sprake van het doen van aanvullend onderzoek naar de
aanwezigheid van beschermde soorten. Wanneer rekening wordt gehouden met het
broedseizoen van vogels, is het aanvragen van een ontheffing van de Wnb voor flora en
fauna niet aan de orde.
Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het
provinciaal ruimtelijk natuurbeleid is niet noodzakelijk. Voor deze activiteit is wel een
vergunning op grond van de Wnb nodig met betrekking tot de depositie van stikstof. Dit is
in navolgde paragraaf nader toegelicht. Het plan is op overige punten van provinciaal
natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening.
4.3.2

Stikstofdepositie

In het kader van het bestemmingsplan 'Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te
Callantsoog' is de depositie van stikstof ten gevolge van de ontwikkeling in het plangebied
berekend. De depositie van stikstof in natura 2000 gebieden ten gevolge van de emissie van
NOx en NH3 van deze ontwikkeling alsmede van het verkeer van en naar de locatie is
berekend met programmapakket Aerius. De berekeningen plus bijbehorende notitie zijn te
vinden in Bijlage 3.
Rekenresultaat
De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat waarin wordt geconstateert dat de
projectbijdrage 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
afgerond naar boven 0,57 mol N/ha/jaar in het stikstofgevoelige habitattype ‘Duinbossen
(droog), berken-eikenbos’.
Passende Beoorderling
Uit de AERIUS-berekeningen die zijn gemaakt op 25 februari 2020 (Bijlage 3) is gebleken dat
het bouwplan in de aanlegfase een (tijdelijke) stikstofdepositie veroorzaakt van 0,53
mol/ha/jaar en in de gebruiksfase een (permanente) depositie van 0,03 mol/ha/jaar. Om uit
te kunnen sluiten dat dergelijke deposities van signifance negative gevolgen kunnen zijn
voor het nabij gelegen Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder - Callantsoog' is omwille van
dit plan een Passende Beoordeling door Arcadis opgesteld. In de Passende Beoordeling is
onderzocht of kan worden uitgesloten dat de bouw van woningen aan de Dennelaan in
Callantsoog leidt tot significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied Duinen Den
Helder-Callantsoog, dan wel de natuurlijke kenmerken van dit Natura 2000-gebied aantast.
Het plangebied is gelegen in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Duinen Den HelderCallantsoog. Voor het plan is een passende beoordeling opgesteld (Bijlage 4). Als gevolg
van het project treedt een eenmalige en geringe toename op van stikstofdepositie op
kleine oppervlaktes van enkele habitattypen binnen het Natura 2000-gebied, en een zeer
geringe permanente toename in een zeer klein deel van het gebied. De effecten van deze
toenames zijn integraal beoordeeld. Uit deze beoordeling volgt dat de zeer geringe
toenames, mede dankzij reguliere beheermaatregelen, niet leiden tot meetbare
veranderingen in de samenstelling van de aanwezige vegetaties, en daarmee niet leiden
tot een significante verslechtering van de kwaliteit van de aanwezige habitattypen in het
Natura 2000-gebied. Ook cumulatieve significante effecten met andere projecten zijn
uitgesloten. Het project leidt met zekerheid niet tot aantasting van de natuurlijke kenmerken
van het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.
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Conclusie
Ten aanzien van het aspect stikstofdepositie is het planvoornemen uitvoerbaar.

4.4

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt
zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het
transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en
door buisleidingen. De veiligheidsrisico’s in het kader van externe veiligheid worden
uitgedrukt in een plaatsgebonden risico en een groepsrisico. De normen voor het
plaatsgebonden en het groepsrisico hebben tot doel een voldoende veiligheidsniveau te
garanderen voor de burger als persoon, dan wel deel uitmakend van een groep.
De provincie Noord-Holland heeft een risicokaart vervaardigd, waarop verschillende
risicobronnen en risico-ontvangers zijn aangegeven. Om na te gaan of bij het
planvoornemen ook aandachtspunten op het vlak van de externe veiligheid aanwezig zijn,
is de risicokaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd.

Figuur 12. Fragment Risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl)
In de nabijheid van het plangebied (in bovenstaande kaart weergegeven met blauwe
omlijning) valt af te lezen dat er in de directe omgeving van het plangebied geen
risicobronnen aanwezig zijn. De dichtsbijzijnde risicovolle intsallatie ligt op ruim 1,3 kilometer
afstand en betreft een bovengrondse propaantank van 5 m 3 met een risicoafstand PR 10-6
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van 20 meter. Deze risicolvolle inrichting ligt dus ruim voldoende afstand van het
plangebied. Met het planvoornemen komen er ook geen nieuwe risicobronnen tot stand
binnen het plangebied, welke van invloed zouden kunnen zijn op in de buurt gelegen
kwetsbare objecten.
Conclusie
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid is het planvoornemen uitvoerbaar.

4.5

Geluidhinder

In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh is er op gericht om de
geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en
industrielawaai te voorkomen en te beperken. De Wgh bepaalt dat de ‘geluidbelasting’ op
gevels van woningen en andere geluidgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een in
de wet bepaalde norm.
Industrielawaai en spoorweglawaai zijn niet aan de orde in en nabij het plangebied. In de
hiernavolgende paragrafen is daarom enkel op wegverkeerslawaai ingegaan.
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Wegverkeerslawaai
De Wet geluidhinder (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 Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone,
verplicht de Wet geluidhinder door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden
aan de geluidssituatie.
De in de nabijheid van het plangebied gelegen Denneweg kent een maximum snelheid van
30 km/uur. Deze weg kent formeel gezien geen zone. Dit deel van de Denneweg is
doodlopend en de verkeersintensiteit is zeer gering. In het kader van een goede ruimtelijke
ordening behoeft deze weg akoestisch niet nader onderzocht te worden.
De aan de andere kant van het plangebied gelegen Duinroosweg kent een maximum
snelheid van 30 km/uur. De weg heeft daarmee in de zin van de Wet geluidhinder geen
zone. Akoestisch onderzoek van dit deze weg zou achterwege kunnen blijven, echter in het
kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is deze weg toch
nader akoestisch onderzocht door BügelHajema Adviseurs. De volledige rapportage van dit
onderzoek is te vinden in Bijlage 5. Doel van het onderzoek is het bepalen van de
geluidbelasting op de gevel van de woningen en deze te toetsen aan de Wet geluidhinder.
Aangetoond moest worden of ten gevolge van deze weg sprake is van een acceptabel
woon- en leefklimaat.
Bij gebrek aan een wettelijk kader is bij de beoordeling van deze weg aangesloten bij de
normstelling die de Wgh kent voor gezoneerde wegen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB
is als richtwaarde beschouwd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt als
maximaal aanvaardbare waarde beschouwd. Voorts wordt toepassing gegeven aan
artikel 110g Wgh (voor een uitgebreide toelichting wordt er verwezen naar de rapportage).
Van de Duinroosweg zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. De Duinroosweg is echter een
weg met een beperkte verkeersfunctie. Berekend is daarom bij welke verkeersintensiteit op
de Duinroosweg de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt
overschreden. Dit is het geval indien de verkeersintensiteit de 2.000 mvt/etmaal overschrijdt.
Echter gelet op het feit dat deze weg een beperkte verkeersfunctie heeft, de
verkeersintensiteiten op de omliggende gemeentelijke en provinciale wegen geen
aanleiding geven om deze weg als sluiproute te nemen mag worden aangenomen dat
deze verkeersintensiteit binnen de looptijd van het bestemmingsplan niet wordt
overschreden.
Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat de te realiseren woningen voldoen aan de wettelijke eisen wat
betreft het wegverkeerslawaai vanwege de Duinroosweg. De Wet geluidhinder verzet zich
niet tegen de komst van deze woningen. Ook is er geen sprake van een aantasting van het
woon- en leefmilieu in het kader van een goede ruimtelijke ordening.
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4.6

Water

Op grond van artikel 3.1.6 Bro is de watertoets verplicht voor bestemmingsplannen. In een
hierover op te nemen paragraaf dient te worden aangegeven op welke wijze rekening is
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In die
paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie gevolgen
heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater.
Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van
vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten’.
Voor elk plan wordt in het kader van de watertoets bepaald wat het effect is op de
waterhuishouding. Als verantwoordelijke instantie voor het waterbeheer in, en in de directe
omgeving van, het plangebied hanteert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) als uitgangspunt dat het bebouwen van landelijk gebied geen verslechtering van de
waterhuishoudkundige
situatie
mag
betekenen.
Daarom
adviseert
het
hoogheemraadschap bij uitbreiding van verhard oppervlak compenserende maatregelen
te nemen. Het hoogheemraadschap denkt daarbij aan vergroting van de
bergingscapaciteit door bestaande waterlopen te verbreden of door nieuw
oppervlaktewater aan te leggen. Tijdelijke berging van water door uitbreiding van het
wateroppervlak creëert een grotere buffer in het systeem en daardoor een geringere
peilstijging bij hevige regenval. De initiatiefnemer van het bouwplan is verantwoordelijk
voor deze compenserende waterberging. Dat geldt zowel voor de financiering als voor de
daadwerkelijke aanleg.
Het voorliggend plan is in het kader van het vooroverleg op 05-04-2019 aangeboden aan
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor het planvoornemen dient
de korte procedure te worden gevolgd. Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit
het advies van het Hoogheemraadschap weergegeven. Het volledige advies is als Bijlage 6
aan de toelichting toegevoegd.
Verharding en compenserende maatregelen
Binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap is de afgelopen decennia door
verstedelijking het areaal aan open water afgenomen. Om onder andere dit verschijnsel
tegen te gaan is in 2003 de watertoets geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat de
waterbelangen beter in ruimtelijke plannen worden meegenomen en dat ontwikkelingen
'waterneutraal' worden gerealiseerd. Een van de onderdelen van de watertoets is het
beoordelen van de verhardingstoename.
Met het uitvoeren van het planvoornemen is er sprake van een substantiële toename van
bebouwing en verharding in het plangebied van 1.023,5 m 2. Door deze toename aan
verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet
via het rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme situaties tot pieken in de waterstand met
wateroverlast als gevolg. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet
verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename zullen er in het desbetreffende
peilgebied compenserende maatregelen getroffen moeten worden.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert bij ontwikkelingen waarbij sprake
is van een verhardingstoename tot 2.000 m 2 de vuistregel dat 10% van de toename aan
verhard oppervlak dient te worden gecompenseerd door middel van het inrichten van
nieuwe waterberging. Uitgangspunt is dat de compensatie wordt gerealiseerd binnen het
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plangebied. Wanneer compenserende maatregelen binnen het plangebied niet mogelijk
zijn adviseert het hoogheemraadschap om contact op te nemen met het
hoogheemraadschap om te bepalen wat de alternatieve mogelijkheden zijn.
Ruimtelijke adaptatie
Het hoogheemraadschap adviseert om in het ontwerp van het plan het principe van
ruimtelijke adaptatie op te nemen. Zo zou kunnen worden gedacht aan het aanbrengen
van 'groene daken' op nieuwe gebouwen, eventueel met meervoudig ruimtegebruik en
waterberging capaciteit. Ook kan bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen
gebruik worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer
vertragende onderlaag of waterberging op straat en in verlaagde groenstroken.
Waterkwaliteit en riolering
Het plan voorziet niet in activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater
naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden
beschouwd. Het is daarom niet doelmatig het af te voeren naar de
rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Het advies van het HHNK is daarom om voor de nieuwe
ontwikkeling een gescheiden stelsel aan te leggen. Daarnaast wordt geadviseerd om met
het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en
zink zoveel mogelijk te voorkomen.
Beheer en onderhoud waterlopen
Het hoogheemraadschap adviseert om een obstakelvrije zone langs waterlopen van
tenminste 5 meter aan te houden ten behoeve van onderhoud.
Conclusie
Het planvoornemen kan wat betreft het aspect water uitvoerbaar geacht worden. Wel zal
er voor de toename in verhard oppervlak voor ongeveer 103 m 2 compensatie moeten
plaatsvinden. Compensatie zal worden bereikt door te werken met halfopen verharding en
indien nodig vergroting van de vijver in het plangebied. Hoe de compensatie er precies uit
komt te zien wordt in nader overleg met het HHNK nader bepaald.

4.7

Hinder van bedrijven

Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de
eisen van een AMvB, dan wel een milieuvergunning te hebben voor de exploitatie van het
bedrijf, waarbij rekening gehouden dient te worden met de omliggende woonbebouwing.
Door middel van de milieuwet- en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden
zoveel mogelijk voorkomen.
Uit de geactualiseerde 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 hindergevoelige objecten, zoals 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.
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Er dient te worden aangetoond dat het plan buiten de invloedssfeer van bedrijvigheid in de
nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aangetoond dat het plan geen belemmering
vormt voor de nabijgelegen functies.
Onderzoek
In zuidelijke richting van het plangebied bevindt zich Hotel 't Zwaantje. Een hotel kan
volgens de brochure van de VNG het beste worden ingedeeld in de categorie 'Hotels en
pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra' (SBI 2008 code 5510). Hiervoor
geldt milieucategorie 1 met een grootste richtafstand opgenomen van 10 m met betrekking
tot geur, geluid en gevaar.
Het planvoornemen voldoet aan de te hanteren richtafstand. Daarnaast is de vraag of de
woningen zelf ook hinder op kunnen leveren voor de nabije omgeving. Een woning is niet
aangemerkt als milieubelastende activiteit. Het plan levert dan ook geen belemmeringen
op voor de nabijgelegen functies.
Conclusie
Wat betref het aspect hinder van bedrijven is het planvoornemen uitvoerbaar.

4.8

Verkeer en parkeren

Verkeer en parkeren
Elke ruimtelijke functie trekt een bepaalde hoeveelheid verkeer aan en genereert daarmee
een parkeerbehoefte. Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan de vraag naar parkeerplaatsen
stijgen. In dat geval is het van belang dat die ontwikkeling ook gepaard gaat met de
aanleg van parkeerplaatsen.
Uitgangspunt van het planvoornemen is dat per toegevoegde wooneenheid ook
voldoende parkeerplaatsen worden toegevoegd. Hiermee voorziet het plan als zodanig op
zichzelf in de behoefte aan parkeerplaatsen die hiermee ontstaat.
Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg van een
planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden
onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op de effecten van de ontwikkeling op de
verkeersafwikkeling en parkeren (bereikbaarheid), de verkeersveiligheid en de verkeershinder
(leefbaarheid). In publicatie nr. 381 'Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar
parkeernormen' (2018) van het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte) zijn vuistregels en kengetallen aangereikt om
verkeerseffecten bij ontwikkelingen te bepalen. De richtlijnen van het CROW gaan uit van
een bandbreedte van minimale en maximale parkeerkencijfers. Daarnaast heeft de
gemeente Schagen haar eigen parkeerbeleid 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' welke
gebaseerd is op CROW publicatie nr. 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'
(ondertussen vervangen door publucatie nr. 381). De parkeernormennota van de gemeente
Schagen gaat uit van het gemiddelde van de minimale en maximale parkeerkencijfers
(afgerond naar boven) en maakt gebruik van de door het CROW gehanteerde
gebiedsindelingen. Het CROW gaat in haar richtlijnen uit van een tweetal
gebiedsindelingen, namelijk naar stedelijkheidsgraad en een verdere verdeling binnen de
betreffende gemeente.
Onder stedelijkheidsgraad wordt het aantal adressen per km² verstaan. Er zijn vijf
stedelijkheidsgraden onderscheiden. De gemeente Schagen kent een omgevingsadressen
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dichtheid tussen de 500 en de 1000 adressen per km² (bron: demografische kerncijfers per
gemeente 2014). Deze omgevingsadressen dichtheid wordt gekwalificeerd als "weinig
stedelijk". Uit de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016' blijkt verder dat het plangebied wordt
gekwalificeerd als 'rest bebouwde kom'. Vanuit het advies van de beleidstafel en het
integraal beleidsoverleg wordt de ontwikkeling aangemerkt als woningen die vallen in de
categorie huur midden/goedkoop.
Uit onderstaande figuur, afkomstig uit de gemeentelijke parkeernota blijkt dat de gemeente
Schagen voor sociale huurwoningen een parkeernorm van 1,6 parkeerplaatsen hanteert en
voor huuretages in de categorie midden/goedkoop een parkeernorm van
1,4 parkeerplaatsen per eenheid waarvan 0,3 parkeerplaats ten goede komt aan het
bezoekersaandeel.
Er worden 5 grondgebonden huurwoningen gerealiseerd. Die vallen onder de noemer
'huurhuis, sociale huur' met een parkeernorm van 1,6. Verder komen er
12 huurappartementen. Die vallen onder de noemer 'huurhuis, etage, midden/goedkoop'
met een parkeernorm van 1,4. Het aantal benodigde parkeerplaatsen is derhalve:
5 X 1,6 =

8

12 x 1,4 =

16,8

Totaal:

25

Figuur 13. Parkeernormen voor de functie wonen (Bron: Nota Parkeernormen Schagen 2016)
De realisatie van het woongebouw leidt ook tot een toename van de
verkeersaantrekkende werking van en naar het plangebied. In publicatie nr. 381 van het
CROW (2018) staan kencijfers genoemd wat betreft de verkeersgeneratie die verschillende
type woningen tot stand brengen. De grondgebonden woningen vallen onder de categorie
'Huur, huis. sociale huur' en het appartementengebouw onder 'Huur, appartement,
midden/goedkoop (incl. sociale huur)'. De bijbehorende kencijfers met betrekking tot de
verkeersgeneratie zijn 6 respectievelijk 4,5 ritten per wooneenheid per etmaal. In totaal komt
dit neer op 84 lichte verkeersbewegingen per etmaal.
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Uitgaande van een worst-case scenario kunnen vanwege het plan dus 84 extra
voertuigbewegingen per weekdagetmaal op de toevoerende weg Duinroosweg (en de
daar aan voorafgaande overige wegen) als gevolg van het planvoornemen worden
verwacht. Vanwege de capaciteit van omliggende wegen is dit niet van een dusdanige
orde van grootte dat hierdoor problemen voor de verkeersafwikkeling hoeven te worden
verwacht.
Het CROW heeft richtlijnen aangegeven waarin de verwachte aanwezigheidspercentages
voor de verschillende functies, zoals wonen, zijn benoemd. De hoogste parkeerdruk voor
woningen is waar te nemen in de avonden en nachten en in het weekend.
Het planvoornemen voorziet in de realisatie van 25 parkeerplaatsen in het plangebied en
voldoet hiermee aan de parkeerbehoefte.
Conclusie
Ondanks de toename van de verkeersaantrekkende werking van en naar het plangebied
worden geen problemen voor de verkeersafwikkeling verwacht. Daarnaast worden in het
plangebied voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd om te voldoen aan de
parkeerbehoefte voor de nieuwe woningen waarbij een bescheiden restcapaciteit
benodigd voor bezoekers, kan worden afgewend op de bestaande parkeerplaatsen. Wat
betreft verkeer en parkeren is het planvoornemen dan ook uitvoerbaar.

4.9

Luchtkwaliteit

Het plan dient te voldoen aan regels voor luchtkwaliteit. Aangetoond moet worden dat er
geen normen worden overschreden. Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van
luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer.
Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking
getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden
aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals
bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma,
hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.
De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het
NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. De eerste verlenging liep tot en met 31
december 2016. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het NSL voor een
tweede maal verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Besluit tweede
verlenging NSL is per 1 januari 2017 in werking getreden.
Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit
hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria
om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de
AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal
programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van
maximaal 1,2 µg/m 3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd. PM10 en
PM2,5 hangen overigens sterk samen. De fractie PM2,5 is onderdeel van het PM10. Wanneer de
luchtkwaliteit aan de PM10 normen voldoet wordt ook aan de PM2,5 normen voldaan.
Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn
(onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:
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woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;
projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor NO2 of PM10
bijdragen, wat overeenkomt met 1,2 µg/m 3
De voorgaande vrijstellingsregeling voor woningbouwprojecten is van toepassing op het
planvoornemen van dit bestemmingsplan. Daarnaast leidt het planvoornemen niet tot een
dusdanig aantal extra verkeersbewegingen dat de luchtkwaliteit in het geding zou zijn zoals
hierboven in de paragraaf verkeer en parkeren is beschreven.
Conclusie
Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het planvoornemen.

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.
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft samen met de gemeenten in
deze regio een brochure ontwikkeld over duurzaam bouwen en wonen. Vanaf 2020 mogen
alleen nog energieneutrale of energieopwekkende woningen worden gebouwd. Middels
deze brochure wordt inspiratie geboden hoe hiermee om kan worden gegaan.
Voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie
opwekken kunnen inwoners en ondernemers van Noord-Holland Noord tegenwoordig bij
het Duurzaam Bouwloket terecht. De gemeente Schagen participeert hier in.
Het plan is zo optimaal mogelijk afgestemd op de inzet van het Duurzaam Bouwloket. Er
wordt onder andere aardgasloos gebouwd. Voor een volledige overzicht van de gebruikte
duurzame toepassingen wordt verwezen naar het bouwplan van het planvoornemen.
Conclusie
Het planvoornemen kan wat betreft het aspect duurzaamheid uitvoerbaar geacht worden.
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4.11

Plan- m.e.r.-beoordeling

4.11.1 Besluit milieueffectrapportage
In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is aangegeven voor welke activiteiten
een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit
m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Ook wanneer de drempelwaarden niet worden
overschreden, moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk
sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die aanleiding geven om een
milieueffectrapport (MER) op te stellen (vormvrije m.e.r.-beoordeling). Daarbij moet worden
gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III bij Richtlijn 2011/92/EU betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Deze
omstandigheden betreffen:
1: de kenmerken van het project;
2: de plaats van het project;
3: de kenmerken van het potentiële effect.
Plan
Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in de bouw van 17 gasloze huurwoningen met
25 bijbehorende parkeerplaatsen. Tevens wordt een kleine wadi aangelegd. Het plangebied
is ca. 8.000 m2. Het betreft hier een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie
11.2 uit de D-lijst van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Het plan blijft onder de drempelwaarden
van 100 hectare en 2.000 woningen. Het plan is daarmee niet rechtstreeks MER-plichtig. Wel
is een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.
Beoordeling
1. Kenmerken van het project
De kenmerken van het project moeten in aanmerking worden genomen, en met name:
a. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
b. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en
biodiversiteit;
d. de productie van afvalstoffen;
e. verontreiniging en hinder;
f. het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in
kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in
overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
g. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van
waterverontreiniging of luchtvervuiling).
Het plan is kleinschalig van aard; het behelst de bouw van 17 gasloze huurwoningen,
bestaande uit twee woonlagen, plus de aanleg van 25 parkeerplaatsen en een kleine wadi.
Ontsluiting zal plaatsvinden aan zowel de voor- als achterzijde via een voetpad. Het reeds
bestaande voetpad, dat langs de vijver en het speelterrein loopt, wordt verlegd en
ingepast in het ruimtelijk ontwerp. Er is geen cumulatie met andere projecten. De onder c
tot en met g genoemde aspecten spelen geen rol bij dit project.
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2. Locatie van het project
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn,
moet in aanmerking worden genomen, en met name:
a. het bestaande en goedgekeurde landgebruik;
b. de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van
natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het
gebied en de ondergrond ervan;
c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de
volgende typen gebieden:
1. wetlands, oeverformaties, riviermondingen;
2. kustgebieden en het mariene milieu;
3. berg- en bosgebieden;
4. natuurreservaten en -parken;
5. gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving
worden beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen
rachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG;
6. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie vastgesteld
en relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden beschouwd als
niet-nagekomen;
7. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
8. landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang.
Het plangebied is gelegen in bestaand stedelijk gebied, ten noordoosten van het centrum
van Callantsoog. Ten noordwesten en noordoosten van het plangebied loopt de
Denneweg. De zuidwestelijke rand en zuidoostelijke rand worden omsloten door
respectievelijk de Duinroosweg en het voetgangerspad Op Goeree.
Het plangebied is momenteel in gebruik als groenstrook bestaande uit gras met een vijver.
Het groen bestaat voornamelijk uit gras, enkele bomen en struweel. In de noordhoek van
het plangebied bevindt zich een speelterrein met enkele speeltoestellen. Ook zijn er een
vijftiental parkeerplaatsen gesitueerd langs de Duinroosweg. Het gebied kent geen
bijzondere (kwetsbare) waarden.
Het project is gelegen in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Duinen Den HelderCallantsoog. Voor het plan is een passende beoordeling opgesteld. Als gevolg van het
project treedt een eenmalige en geringe toename op van stikstofdepositie op kleine
oppervlaktes van enkele habitattypen binnen het Natura 2000-gebied, en een zeer geringe
permanente toename in een zeer klein deel van het gebied. De effecten van deze
toenames zijn integraal beoordeeld. Uit deze beoordeling volgt dat de zeer geringe
toenames, mede dankzij reguliere beheermaatregelen, niet leiden tot meetbare
veranderingen in de samenstelling van de aanwezige vegetaties, en daarmee niet leiden
tot een significante verslechtering van de kwaliteit van de aanwezige habitattypen in het
Natura 2000-gebied. Ook cumulatieve significante effecten met andere projecten zijn
uitgesloten. Het project leidt met zekerheid niet tot aantasting van de natuurlijke kenmerken
van het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.
Uit de uitgevoerde ecologische inventarisatie (zie hiervoor, paragraaf 4.3.1) is gebleken dat
het project ook niet op een andere manier een negatieve invloed heeft op de relevante
natuurwaarden.
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Het plangebied ligt niet in de buurt van een van de andere onder 2c genoemde gebieden.

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect
De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de
hierboven uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, met inachtneming van:
a. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch
gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
b. de aard van het effect;
c. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
d. de intensiteit en de complexiteit van het effect;
e. de waarschijnlijkheid van het effect;
f. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
g. de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde
projecten;
h. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.
Het betreft hier een kleinschalig project binnen bestaand stedelijk gebied. Het project heeft
slechts een heel beperkt effect, en dan nog alleen op de directe omgeving. Bewoners in de
omgeving ondervinden van de ontwikkeling geen hinder van enige betekenis. Het project
brengt een toename van het verkeer met zich mee, maar dit is zeer beperkt: maximaal 84
verkeersbewegingen per dag, deels in noordelijke richting, deels in zuidelijke richting. Het
project is onomkeerbaar, maar niet van negatieve invloed op milieuwaarden. Er is geen
sprake van cumulatie van effecten met effecten van andere projecten.
Op basis van het bovenstaande mag worden aangenomen dat de toekomstige
activiteiten in het plangebied geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen
hebben. Het bevoegd gezag heeft op basis hiervan besloten dat het plan geen belangrijke
nadelige gevolgen heeft voor het milieu en dat er geen milieueffectrapport nodig is. Zie
Bijlage 7 voor het betreffende besluit.

4.11.2 Toetsing planMER vanwege passende beoordeling
Voor het plan is op grond van artikel 2.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming een
passende beoordeling opgesteld. Uit artikel 7.2a lid 1 Wet milieubeheer volgt dat als voor
een bestemmingsplan een passende beoordeling moet worden gemaakt, er in principe ook
een milieueffectrapport (planMER) moet worden opgesteld. Op grond van artikel 7.2a lid 2
Wet milieubeheer jo. artikel 3 lid 1 Besluit mer geldt bij bestemmingsplannen voor een in
verhouding tot het totale grondgebied van de gemeente klein gebied niet automatisch
een plan-mer-plicht als er een passende beoordeling moet worden gemaakt. Voor die
plannen kan, indien het plan geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaakt, worden volstaan
met een plan-mer-beoordeling.
Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met de criteria van bijlage II bij Richtlijn
2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's
(PbEG 2001, L 197). Hierbij dienen de volgende bestuursorganen en instanties te worden
geraadpleegd:
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a. de bestuursorganen en instanties die op grond van een wettelijk voorschrift adviseren
over de besluiten, aangewezen op grond van artikel 7.2, derde of vierde lid , van de
Wet milieubeheer waarop het plan betrekking heeft; en
b. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of in plaats van
de betrokken minister een door hem aangewezen bestuursorgaan.
Het resultaat van de beoordeling moet worden opgenomen in het bestemmingsplan.
Het onderhavige plan heeft betrekking heeft op een in verhouding tot het totale
grondgebied van de gemeente klein gebied van ca. 8.000 m2. Dit betekent dat er geen
directe plan-mer-plicht bestaat, maar een plan-mer-beoordeling kan volstaan.
Hierboven in paragraaf 4.11.1 is reeds een beoordeling gemaakt aan de hand van de
criteria uit Bijlage III bij Richtlijn 2011/92/EU. De conclusie was dat er geen milieueffectrapport
nodig is. Uit de jurisprudentie (zie bijvoorbeeld ABvRS 29 december 2010,
ECLI:NL:RVS:2010:BO9187, r.o. 2.2.11) volgt dat in het kader van een m.e.r.-beoordeling voor
een activiteit in een relatief klein gebied op lokaal niveau de criteria uit bijlage II bij Richtlijn
2001/42/EG vergelijkbaar zijn met de criteria uit bijlage III bij Richtlijn 2011/92/EU. Doordat de
criteria vergelijkbaar zijn, hoeft geen aparte toets aan de criteria uit bijlage II bij Richtlijn
2001/42/EG plaats te vinden. In paragraaf 4.11.1 is al geoordeeld dat geen sprake is van
nadelige effecten op het milieu. Daarom kan geconcludeerd worden dat aan de
voorwaarden uit artikel 3, eerste en derde lid Besluit m.e.r. is voldaan. Derhalve is op grond
van artikel 3, eerste lid Besluit m.e.r. jo. artikel 7.2a, tweede lid Wet milieubeheer het
opstellen van een milieueffectrapport niet vereist.
De volgende bestuursorganen/instanties zijn geraadpleegd over de beoordeling:
Provincie Noord Holland;
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Hun reacties zijn opgenomen in Bijlage 9
Conclusie
Het planvoornemen is op dit punt uitvoerbaar.
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Hoofdstuk 5
5.1

Juridische toelichting

Algemeen

Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening
Op 1 juli 2008 zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in
werking getreden. Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld op grond van de Wro
en het Bro.
Op grond van artikel 3.1.3 van het Bro moet een bestemmingsplan worden uitgewerkt in:
een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de
doeleinden worden aangegeven;
bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven;
regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven;
voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en afwijkingsregels.
Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, waarin de aan
het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van het onderzoek en de
uitkomsten van het overleg zijn vermeld.
De invoering van de nieuwe Wro en het nieuwe (Bro) heeft op 1 juli 2008 plaatsgevonden. Bij
het opstellen van het bestemmingsplan is de geldende wet- en regelgeving toegepast.
Op grond van artikel 1.2.1 van het Bro (in werking getreden op 1 januari 2010) moet het
bestemmingsplan digitaal beschikbaar gesteld worden. Om dit mogelijk te maken moet het
bestemmingsplan worden uitgewerkt in een zogenoemde GML. In de GML is er een
koppeling tussen de kaart, regels en toelichting (het bestemmingsplan) gemaakt. Deze
koppeling van de kaart, regels en toelichting is de zogenoemde verbeelding van het
bestemmingsplan. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden opgesteld overeenkomstig
de RO-standaarden:
Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012);
Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten 2012 (STRI2012);
Praktijkrichtlijn bestemmingsplannen 2012 (2012).
Het voorliggende bestemmingsplan is zo opgesteld dat het bestemmingsplan digitaal
beschikbaar gesteld kan worden. Dit betekent dat
alle verschillende onderdelen van de kaart een zogenoemde IMRO2012-code hebben;
de digitale kaart is opgesteld volgens de standaardtechniek voor uitwisseling GML;
de regels overeenkomstig de SVBP2012 zijn opgesteld;
de toelichting en regels digitaal aan de kaart zijn gekoppeld.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit
omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wabo is een
deel van de Wro opgenomen in de Wabo.
Op grond van de Wabo en het Bor is de omgevingsvergunning ingevoerd. In de
omgevingsvergunning worden verschillende vergunningstrajecten (zoals bouwvergunning,
milieuvergunning, etc.) gebundeld. In artikel 2.1 van de Wabo is een algemeen
gebruiksverbod opgenomen. Op grond hiervan is voor een gebruik dat op grond van een
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bestemmingsplan niet is toegestaan een omgevingsvergunning noodzakelijk.

5.2

Bestemmingplanprocedure

In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure vastgelegd.
Hierin zijn de volgende fasen 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 van het Bro haar
voornemen (vaak in de vorm van een voor-ontwerpbestemmingsplan) beschikbaar aan de
besturen en diensten van hogere overheden. Ook biedt de gemeente eventueel de
mogelijkheid om een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan via inspraak.
De gemeente geeft een reactie op de overleg- en inspraakreacties. De uitkomsten hiervan
worden vermeld in de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan en voor zover
noodzakelijk verwerkt in regels en verbeelding.
Terinzageleggingsfase
Na de aankondiging in de Staatscourant, in ten minste één plaatselijk dag-, nieuws- of huis
aan
huisblad
en
op
de internetpagina
van
de gemeente wordt
het
ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode
kan door iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.
Vaststellingsfase
Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan,
mogelijk met wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste 12 weken vast.
Beroepsfase
Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het
vaststellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Indien
Gedeputeerde Staten of de Inspectie Leefomgeving en Transport een zienswijze hebben
ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de
gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt bekendmaking
en terinzagelegging uiterlijk 6 weken na vaststelling. Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van
het vaststellingsbesluit kan er beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven aan
zienswijzen van Gedeputeerde Staten en/of de Inspectie Leefomgeving en Transport, wordt
het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend
gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken na vaststelling het bestemmingsplan ter inzage
gelegd.
Coördinatieregeling
Voorliggend bestemmingsplan loopt via de coördinatiebepaling van artikel 3:30 lid 1 van
de Wet ruimtelijke ordening. De coördinatie-regeling maakt het mogelijk om de besluiten
behorende bij deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren en
gelijktijdig bekend te maken. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat
tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende
burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden.
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5.3

Bestemmingen

In deze paragraaf is een korte toelichting op de juridische regels behorende bij het plan
gegeven. Er is voor een zo eenvoudig mogelijke planologische regeling gekozen die
voorziet in een helder stelsel van regels en de nodige flexibiliteit biedt. Aan de hand van de
bestemmingsregels kan het planvoornemen worden gerealiseerd. In de toekomst kan de
gerealiseerde situatie vervolgens worden gehandhaafd.
Hoofdstuk 1: Inleidende regels
BEGRIPPEN
In dit artikel worden waar nodig de in de regels gebruikte begrippen verklaard. Dit is alleen
het geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, conform
normaal spraakgebruik, vatbaar zijn. Een deel van deze begrippen is voorgeschreven in de
SVBP2012.
WIJZE VAN METEN
De wijze waarop maten, afstanden en dergelijke gemeten moeten worden, is voor een
belangrijk deel voorgeschreven in de SVBP2012. Deze regels zijn overgenomen in artikel 2
van dit bestemmingsplan.
Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels
In deze paragraaf zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel
is per bestemming bepaald welke gebruik van de gronden is toegestaan en welke
bebouwingsregels er gelden. Tevens zijn waar mogelijk flexibiliteitbepalingen opgenomen.
De toekenning van bestemmingen tot een bepaald perceel is gebaseerd op het gewenste
gebruik en een verantwoorde inpassing.
Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen: Groen, Verkeer - Verblijfsgebied,
Water, Wonen , Wonen - Woongebouw en Waarde - Archeologie 3
ARTIKEL 3 - GROEN
Beeldbepalende groene zones worden als structureel groen gezien en genieten op grond
daarvan een bescherming in het bestemmingsplan.
Binnen de bestemming 'Groen' zijn de gronden aangewezen voor groenvoorzieningen,
openbare nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en voet- en
fietspaden.
ARTIKEL 4 - VERKEER - VERBLIJFSGEBIED
In het plangebied zijn de gronden aangewezen voor 'Verkeer - verblijfsvoorzieningen'
bestemd voor met name wegen en parkeren. Daarnaast zijn groenvoorzieningen, openbare
nutsvoorzieningen, en water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan.
ARTIKEL 5 - WATER
Het in het plangebied aanwezige water is als zodanig bestemd. Op of in de gronden
mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor oeververbindingen is een bouwhoogte
van 3 m opgenomen. Voor wat betreft het meetpunt is aangesloten bij het begrip peil als
bedoeld in artikel 1 onder ‘Begrippen’. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
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ARTIKEL 6 - WONEN
De bestemming ‘Wonen’ is gericht op de woonfunctie. Woningen mogen uitsluitend binnen
het bouwvlak worden gebouwd. Beroep- en bedrijfsuitoefening aan huis is toegestaan. In
de bestemmingsomschrijving zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de nevenfunctie
mogelijk is. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn toegestaan bij woningen. Ten aanzien
van de oppervlakte ten behoeve van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn normen
opgenomen in de bouwregels. Bijgebouwen mogen niet worden gebruikt voor permanente
bewoning.
ARTIKEL 7 - WONEN - WOONGEBOUW
Binnen de bestemming 'Wonen - Woongebouw' worden de beoogde appartementen
mogelijk
gemaakt. Woningen zijn al dan niet
in combinatie met
een
aan-huis-verbonden-beroep toegestaan. Het ruimtebeslag van dit aan huis verbonden
beroep mag maximaal 40% van de totale bruto vloeroppervlakte van de woning zijn.
Hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd waarbij het aantal
woningen beperkt is met een aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'. Daarnaast is
voor de te hanteren maximum goothoogte en de maximum bouwhoogte een aanduiding
met bijbehorend maatvoeringsvlak opgenomen.
ARTIKEL 8 - WAARDE - ARCHEOLOGIE 3
Om de archeologische waarden in het 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 m 2 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
Hoofdstuk 3: Algemene regels
ANTI-DUBBELTELREGEL
De anti-dubbeltelregel ziet er op toe dat grond die reeds eerder bij een verleende
omgevingsvergunning voor het bouwen is meegenomen, niet nog eens bij de verlening van
een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen mag worden meegenomen. De
anti-dubbeltelregel heeft uitsluitend betrekking op situaties die plaatsvinden ten tijde van
het geldende bestemmingsplan.
ALGEMENE GEBRUIKSREGELS
In de algemene gebruiksregels is vastgelegd welk gebruik in ieder geval strijdig is met de in
de regels gegeven bestemmingsomschrijvingen.
ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS
De algemene afwijkingsregels bieden enige flexibiliteit als het gaat om het afwijken van in
het plan opgenomen maten en bieden ruimte om bepaalde voorzieningen te kunnen
realiseren.

53

bestemmingsplan Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels
OVERGANGSRECHT
De in het Bro voorgeschreven formulering van het overgangsrecht is opgenomen in deze
regels.
In het plan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande voorzieningen,
zoals ondergrondse leidingen,
wegen,
paden,
parkeervoorzieningen,
bermen,
geluidwerende voorzieningen, centrale installaties ten behoeve van de energievoorziening,
voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm van watergangen, duikers,
waterkeringen en dergelijke in de bestemming begrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is
vermeld.
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Hoofdstuk 6
6.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad
verplicht bij de vaststelling van een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen
voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is
voorgenomen. In het onderhavige bestemmingsplan zijn bouwplannen als bedoeld in
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voorzien.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening bepaalt lid 2 van
dit artikel dat de gemeenteraad kan besluiten bij de vaststelling van het bestemmingsplan
geen exploitatieplan vast te stellen indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie
anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld via gronduitgifte.
De grond waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft is eigendom van de gemeente. De
gemeente dekt de kosten van de grondexploitatie via de uitgifte van de gronden voor de
17 sociale huurappartementen. De financiële uitvoerbaarheid van dit project blijkt ook uit
de door de raad vastgestelde grondexploitatie Denneweg (d.d. 14-05-2019).
Tevens heeft de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten met Wooncompagnie
over de afname van de gronden en de uitvoering van het project. In de overeenkomst zijn
ook afspraken gemaakt dekking van het planschaderisico en dekking van ambtelijke kosten
t.b.v. de bestemmingsplanprocedure.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1

Inloopavond

Op een viertal data is een inloopavond over het planvoornemen voor omwonenden en
andere belangstellenden georganiseerd. Deze inloopavonden hebben plaatsgevonden op:
25 april 2017
7 februari 2018
18 oktober 2018
25 februari 2019
Omwonenden zijn op deze inloopavonden geïnformeerd over het stedenbouwkundig
ontwerp
zoals
deze
in
procedure
wordt
gebracht,
wat
het
komende
bestemmingsplantraject voor het project inhoudt, en welk voorbereidingstraject daaraan
vooraf gaat. De opmerkingen van de omwonenden op het stedenbouwkundig ontwerp
zijn besproken en verwerkt in een nieuwe versie van het stedenbouwkundig ontwerp. Tijdens
deze inloopavond waren vertegenwoordigers van Wooncompagnie en Rotteveel M4
aanwezig om het plan toe te lichten. Mederwerkers van de gemeente Schagen waren ook
aanwezig.
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6.2.2

Tervisielegging ontwerp

Het oorspronkelijke ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) met ingang van 29 april 2020 gedurende een periode van 6
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is aan een ieder de gelegenheid
geboden om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Binnen de
hiervoor bedoelde termijn zijn zienswijzen ontvangen welke hebben geleid tot een
aanpassing van het bestemmingsplan. Deze zienswijzen zijn terug te vinden in Bijlage 8. Het
bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld op 27 oktober 2020. De nieuwe versie van het
ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) met ingang van 6 juli 2021 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode is aan een ieder de gelegenheid geboden om een zienswijze op
de nieuwe versie van het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Binnen de hiervoor
bedoelde termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.
Er zijn geen ambtshalve wijzigingen van de planregels of de plankaart nodig. Het
bestemmingsplan kan daarom ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd
worden vastgesteld. Wel zijn de bij deze toelichting behorende AERIUS-berekeningen en de
passende beoordeling gewijzigd. In de eerdere berekening waren de verkeersbewegingen
onvoldoende worst case gemodelleerd, dit is aangepast. Verder zijn op 1 juli 2021 de Wet
stikstofreductie en natuurverbetering en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in
werking getreden. De stikstofdepositie in de aanlegfase kan, gelet op artikel 2.9a van de
Wet natuurbescherming jo. artikel 2.5 Besluit natuurbescherming, buiten beschouwing
worden gelaten. De passende beoordeling is hierop aangepast, alsmede aan het gegeven
dat gebruik zal worden gemaakt van het Stikstofregistratiesysteem.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1 Quickscan Archeologie
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Document

Archeologische Quickscan (versie 2021)

Plangebied

Denneweg, Callantsoog, gemeente Schagen

Adviesnummer

19051

Opsteller(s)

drs.

Datum

24-06-2021

(regio archeoloog)

Advies

Vrijgeven indien
gerealiseerd.

Vervolgtraject

Geen.

geen

kelders

worden

Archeologische Quickscan
1. Inleiding
Op verzoek van de gemeente Schagen (contactpersoon:
) is en update gemaakt van de
archeologische quickscan die in 2019 is vervaardigd ten behoeve van de nieuwbouw aan de
Denneweg in Callantsoog, gemeente Schagen (afb. 1). De Wooncampagnie gaat vijf grondgebonden
woningen en twaalf appartementen realiseren (afb. 2). Het plangebied is momenteel in gebruik als
grasland. Het plangebied waar de meeste bodemingrepen voorzien zijn staat aangegeven op afb. 1
en heeft een omvang van ca. 1600 m2. In deze Quickscan is er vanuit gegaan dat er geen kelders
worden gerealiseerd en dat de overige inrichting met relatief weinig bodemingrepen gepaard gaat.
2. Bestemmingsplan en Beleidskaart archeologie
Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan Bestemmingsplan Petten, `t Zand, Callantsoog,
Groote Keeten (vastgesteld 28-09-2010).1 Voor het plangebied geldt een dubbelbestemming
Waarde-Archeologie 3 (rekening houden met eventueel aanwezige archeologische waarden vanaf
een planomvang van 500 m2 en een diepte van 50 cm –Mv).
Op de beleidskaart archeologie ligt het plangebied in de Jewelpolder (één van de
Callantsogerpolders), een zone met een hoge verwachtingswaarde (code ZIJP94). 2 Dit deel van de
gemeente kan archeologische waarden bevatten, maar de ligging daarvan is nog onbekend. Er
kunnen zowel resten aanwezig zijn van nederzettingen en ontginningen uit de prehistorie, Romeinse
Tijd of de (vroege) middeleeuwen, waarvan de positie van tevoren niet of moeilijk is in te schatten.
In de oude polders van ’t Oge zijn tevens sporen van bewoning en agrarische activiteiten uit de Late
Middeleeuwen te verwachten.
Voor deze zone wordt een bijzonder archeologieregime gevoerd vanwege de vermoedelijke
aanwezigheid van belangwekkende archeologische bodemsporen en voorwerpen. Dit is vertaald naar
een vrijstellingsgrens van de derde categorie (vrijstellingsgrens 500 m2, zie afb. 3).
1
2

NL.IMRO.0476.BP001H0001-0501.
Alders & Husken 2007.
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Afbeelding 1. Ligging plangebied Denneweg (rode stippellijn) op een luchtfoto (bron: PDOK).

Afbeelding 2. Voorlopig inrichtingsplan.
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Afbeelding 3. Ligging plangebied op beleidskaart archeologie.

Afbeelding 4. Ligging plangebied (zwarte stippellijn) op de kadastrale minuut uit 1826.
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3. Cultuurhistorische achtergrond
Het plangebied ligt in de Jewelpolder ten noordoosten van ’t Oghe. Deze polder werd in 1536 bedijkt.
Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden
gemaakt van historisch kaartmateriaal. De 17de eeuwse kaarten van de Zijpe zijn niet allemaal
accuraat ingetekend. Op geen van deze kaarten staat bebouwing aangegeven. Op de eerste
kadastrale minuutkaart uit 1826 is binnen het bouwvlak eveneens geen bebouwing aanwezig (afb.
4). Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) is het perceel in gebruik als weiland en in
bezit van Klaas Zeeman. Tot ver in de 20 ste eeuw bleef het plangebied onbebouwd. Voor het
plangebied geldt dus een lage archeologische verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd.

Afbeelding 5. Ligging plangebied ten opzichte van onderzoeksmeldingen in ARCHIS.

4. Archeologische onderzoeken in directe omgeving (afb. 5).
In Archis staan in de directe omgeving een negental onderzoeken geregistreerd. De meeste
relevante voor het onderzoek zullen hieronder kort worden behandeld.
Ten behoeve van de sloop en nieuwbouw van Hotel het Zwaantje aan de Duinroosweg 36 is in april
2012 een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd. 3 Uit het booronderzoek bleek
dat de bodem tot 90 cm –Mv is verstoord. Hieronder zijn stuifduinafzettingen aanwezig, die
laatmiddeleeuwse wadafzettingen afdekken. De top van de wadafzettingen liggen op 120 cm –Mv.
Tot 3 m –Mv is geen veen aangetroffen.
In 2013 is een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd in het
kader van de aanleg van riolering in de Jewelweg, de Schoolstraat, de Zeeweg en de Prevenaireweg
te Callantsoog.4 Tijdens het veldwerk zijn 13 boringen gezet. In een boring is een veenlaag
aangetroffen vanaf 2 m –Mv en in een boring is op 2 m diepte klei met verslagen veen aangetroffen.
3
4

Kerkhoven & Hoekstra 2012. ARCHIS-zaaknummer 2363948100.
De Roller 2013. ARCHIS-zaaknummer 2370468100 en 2405095100.
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De overige boringen bestaan geheel uit zand met soms dunne humeuze bandjes in de ondergrond.
Op basis van het ontbreken van duidelijk vegetatiehorizonten en archeologische indicatoren is de
ingreep vrijgegeven.
Iets verder weg van het plangebied heeft in 2013 een Inventariserend Veldonderzoek
plaatsgevonden in de vorm van proefsleuven en boringen.5 Het onderzoek diende te worden
uitgevoerd vanwege de herinrichting van Dorpsplein 1. Vooronderzoek had aangetoond dat in dit
gebied mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn. Mogelijk bevinden zich op het Dorpsplein de
overblijfselen van aan het Dorpsplein gerelateerde erf- en infrastructuren daterend van na 1570 na.
Chr. Binnen het plangebied zijn twee proefsleuven aangelegd, waarbinnen 8 boringen zijn gezet. Uit
het onderzoek blijkt dat binnen het plangebied grootschalige grondroerende werkzaamheden hebben
plaatsgevonden. De verstoring binnen het onderzochte plangebied reikte tot 1,8 m –Mv.
Tot slot is in 2018 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd
aan de Abbestederweg 6 (ten noorden van onderhavig plangebied).6 Het conceptrapport is door
ondergetekende beoordeeld. Op basis van de boorbeschrijvingen van IDDS Archeologie kan worden
geconcludeerd dat er geen archeologische waarden binnen 4 m beneden het maaiveld te verwachten
zijn.
5. Gespecificeerde archeologische verwachting
Het plangebied ligt in de overgang van de duinen naar de strandvlakte en vanaf de middeleeuwen
kunnen vanaf maaiveld sporen van bewoning voorkomen. Op basis van het historisch kaartmateriaal
geldt een lage archeologische verwachting voor sporen uit de Nieuwe tijd (na inpoldering van de
Jewelpolder in 1536). Indien er nog veen in de ondergrond aanwezig is, geldt voor de top van het
veen een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Romeinse tijd en mogelijk de
Middeleeuwen. Onder het veen bevinden afzettingen behorende tot het Laagpakket van Wormer. Op
goed gerijpte afzettingen is in principe bewoning mogelijk in het Laat Neolithicum.
6. Conclusie en advies
Het staat in de planning om in het plangebied Denneweg te Callantsoog vijf grondgebonden
woningen en 12 appartementen te bouwen. Het perceel heeft een omvang van ca. 1630 m 2 en
overschrijdt de vrijstellingsgrens van 500 m2. Hierbij is er vanuit gegaan dat de woningen niet
worden onderkelderd. De overige inrichting zal ook oppervlakkig qua bodemverstoring zijn.
Op basis van de archeologische onderzoeken in de directe omgeving worden geen archeologisch
waardevolle resten binnen 1,5 m –Mv verwacht.
Indien de (grondroerende) plannen ongewijzigd blijven, is nader archeologisch onderzoek in het
kader van de Archeologische Monumentenzorg niet noodzakelijk.
Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen vrij te geven met betrekking tot het
aspect archeologie.
7. Bronnen
Archis 3.0
Alders, G.P. & S. Husken, 2007. Beleidsnota Archeologie 2007 gemeente Zijpe. SCENH-rapport
cultuurhistorie 28. Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Wormer.
Gemeente Zijpe, 2010. Bestemmingsplan Petten. ’t Zand, Callantsoog en Groote Keeten.
(vastgesteld 28 september 2010) NL.IMRO.0476.BP001H0001-0501.

5
6

Obdam 2014. ARCHIS-zaaknummer 2420809100.
Moerman 2018 ARCHIS-zaaknummer 4627274100.
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Kadastrale Minuutplan 1826, Gemeente Callantsoog, sectie D, genaamd Jewwelpolder, Tweede blad
(beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
Kerkhoven, A.A & J. Hoekstra, 2012. Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek.
Hotel het Zwaantje (Duinroosweg 36), Callantsoog. Gemeente Zijpe (Noord-Holland). Transectrapport 79. Transect, Utrecht.
Moerman, S., 2018. Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende
fase. Abbestederweg 6, Callantsoog, Gemeente Schagen. IDDS Archeologie rapport 2156. IDDS,
Noordwijk.
Obdam, T.J., 2014. Callantsoog, Dorpsplein 1 (Gemeente Schagen). Een Inventariserend
Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven en boringen. ADC-rapport 3594. ADC-ArcheoProjecten,
Amersfoort.
Roller, G.J. de, 2013. Archeologisch booronderzoek ten behoeve van rioolaanleg Jewelweg en
omgeving te Callantsoog, gemeente Zijpe (NH). MUG-publicatie 2013-39. MUG Ingenieursbureau,
Leek.
Spoelstra, A., 2012. Archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van rioolaanleg Jewelweg en
omgeving te Callantsoog, gemeente Zijpe (NH). MUG-publicatie 2012-64. MUG Ingenieursbureau,
Leek.
8. Geldigheid
Indien de (bodemroerende) plannen voor dit project worden gewijzigd na advisering, dan dienen de
nieuwe plannen te worden voorgelegd aan Archeologie West-Friesland, zodat deze opnieuw kunnen
worden beoordeeld. Het voorgaande advies vervalt daarmee.
Deze archeologische quickscan heeft een geldigheid van 2 jaar. Na verloop van deze periode wordt
het advies ongeldig en dient bij ontwikkelingen een nieuw archeologisch advies te worden
aangevraagd. Dit geldt ook voor ongewijzigde bouwplannen.
Bovenstaand archeologisch advies is daarmee geldig tot:

24-06-2023
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Bijlage 2 Bodemonderzoek

67

bestemmingsplan Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog

132

bestemmingsplan Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog

Bijlage 3 Aerius-berekening
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1

Inleiding
In het kader van ‘Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog’ is de depositie van stikstof ten gevolge van het gebruik van de ontwikkeling aan de Denneweg en Duinroosweg te Callantsoog in de gemeente Schagen, berekend.
Het project maakt de realisatie van vijf grondgebonden woningen en 12 appartementen in twee
bouwlagen mogelijk op een locatie in het weinig stedelijk woonmilieu. De omvang van het project is
op de onderstaande afbeelding weergegeven. De depositie van stikstof in stikstofgevoelige Natura
2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze ontwikkeling, alsmede van het
verkeer van en naar de locatie is berekend met het programmapakket AERIUS (19 augustus 2021). Dit
rapport vormt een toelichting op de berekening.

Afbeelding 1 – Omvang projectgebied (bron: Google Eart Pro, d.d. 20-05-2021)

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 projectgebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Nature 2000-gebieden aan bod.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft
het model weer. In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken.
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3

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 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 natuurwaarden in een Natura
2000-gebied.
In Nederland zijn 161 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van stikstofdepositie 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 internof extern salderen. Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer er voor dat de netto stikstofemissie 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 of één locatie. Intern salderen kan
gaan om het treffen van maatregelen aan een bestaand project of kan worden toegepast 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 beschermende 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 stikstofregistratiesysteem. 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 % worden 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, is er een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof voor activiteiten in de bouwsector. 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
kunnen worden waarvoor deze vrijstelling van toepassing is. Voor deze activiteiten geldt dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de bouwactiviteiten buiten beschouwing 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 bijhet 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 hemelwater- 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 productie van bouwmaterialen."
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Ligging projectgebied
Zoals in de inleiding is aangegeven is het projectgebied gelegen aan Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog. Op de onderstaande afbeelding is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de
meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden weergegeven.

Afbeelding 2 – Ligging projectgebied 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 1 km;

-

Abtskolk & De Putten, gelegen op een afstand van circa 9 km.

Hierbij dient wel te worden vermeld dat het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone niet stikstofgevoelig is.

19 augustus 2021
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Invoergegevens AERIUS
In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en
NH3 worden bepaald. De verkeersbewegingen op en van en naar het terrein dienen in de berekeningen meegenomen te worden. Conform de “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator” dient
de verkeersgeneratie 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.
Zoals beschreven in hoofdstuk 2, hoeft door de komst van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, de aanlegfase niet langer meegenomen te worden in de AERIUS berekening. De aanlegfase zal
dan ook geen onderdeel zijn van de beoordeling of een vergunning Wnb aan de orde is en is derhalve
in deze berekening achter wege worden gelaten. De gebruiksfase is wel uitgerekend met AERIUS.
Door de opdrachtgever is aangegeven dat de woningen gasloos worden uitgevoerd. Dit betekent dat
er geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de verwarming. Dit zal geborgd moeten worden in de ruimtelijke procedure.
Ten behoeve de verkeersgeneratie van de woningen in de gebruiksfase zijn de volgende invoergegevens in AERIUS gebruikt.

19 augustus 2021
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4.1

Gebruiksfase

4.1.1 Verkeersgeneratie appartementen (bron 1,2 en 3)
In het model is het verkeer van en naar de gebouwen in de gebruiksfase opgenomen. Op grond van
CROW publicatie 381 is uitgegaan van ongeveer 6 ritten per woning (‘huur,huis, sociale huur’; en 4,5
ritten per appartement. In totaal komt dit neer op 84 lichte verkeersbewegingen per etmaal. Deze zijn
verdeeld over de wegen rond het project. Daarbij is gebruik gemaakt van de standaard emissiegegevens uit Aerius.
De totale emissie van de verkeersgeneratie van de appartementen en woningen bedraagt ongeveer
1,81 kilo NOx/jr.

4.2

Totale emissie

De totale emissie van het project in de gebruiksfase bedraagt ongeveer 1,81 kg NOx/jr.

19 augustus 2021
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Model
De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (19 augustus
2021). In de berekening 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 emissiefactor van onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend is van het model een
afbeelding opgenomen.

Afbeelding 3 - AERIUS model

19 augustus 2021
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Rekenresultaten en conclusie
De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en een pdf-bestand waarin wordt
geconstateert dat de projectbijdrage leidt tot een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar
in Natura 2000-gebied Duinen Den Helder–Callantsoog. Het betreft het een maximale overschrijding
van 0,19 molN/ha/jaar in het stikstofgevoelige habitattype ‘Duinbossen (droog), berken-eikenbos’. Het
bijbehorende pdfbestand is als bijlage opgenomen. Omdat er aangestuurd wordt op het gebruik van
het stikstofregistratiesysteem is ook de depositie van de gebruiksfase in het jaar 2030 doorgerekend.
De bij deze berekening horende pdf is ook als bijlage bij deze toelichting opgenomen. In het jaar 2030
betreft het een maximale overschrijding van 0,13 molN/ha/jaar in het stikstofgevoelige habitattype
‘Duinbossen (droog), berken-eikenbos’.
Zoals reeds benoemd geldt er sinds 1 juli 2021 een partiele vrijstelling voor stikstofdepositie ten tijde
van de bouw. Dit betekent dat de aanlegfase niet meegenomen is in deze berekening en niet van
toepassing is op een eventuele vergunningsverplichting.

Afbeelding 4 - Rekenresultaat

19 augustus 2021
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Afbeelding 5 – Depositie per natuurgebied en habitattype (gebruiksfase)

Het plan leidt tot een toename van stikstofdepositie op in het kader van de Wet natuurbescherming
(Wnb) beschermde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarom wordt omwille van dit plan een
Passende Beoordeling opgesteld waaruit zal moeten blijken of dit plan voor significante negatieve
effecten zal zorgen en een vergunning Wnb aan de orde is.

19 augustus 2021
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Wooncompagnie

Denneweg , 1759 HD Schagen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan invullocatie
Denneweg

RvRbwNrAosoz

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

19 augustus 2021, 14:22

2022

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Situatie 1

NOx

1,81 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Duinen Den Helder-Callantsoog

0,19

Uitvoering Bestemmingsplan invullocatie Denneweg
Gebruiksfase (vanaf 2022)
- vijf grondgebonden woningen
- 12 appartementen verdeeld over twee bouwlagen

Resultaten

Situatie 1
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Resultaten

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Verkeer Duinroosweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeer Duinroosweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeer Denneweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage

Duinen Den Helder-Callantsoog

0,19

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

(mol/ha/j)

*

Resultaten

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Situatie 1
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Duinen Den Helder-Callantsoog
Habitattype

Hoogste bijdrage

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,19

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,02

(mol/ha/j)
voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

*

Resultaten

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Situatie 1
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Verkeer Duinroosweg
108738, 539125
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

42,0 / etmaal NOx
NH3

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Verkeer Denneweg
108717, 539270
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

28,0 / etmaal NOx
NH3

Situatie 1

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Naam

Resultaten

Emissie

42,0 / etmaal NOx
NH3

Naam

Soort

Verkeer Duinroosweg
108640, 539204
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210525_2040287d5b
Database
versie 2020_20210713_c09c249ebe
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Wooncompagnie

Denneweg , 1759 HD Schagen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan invullocatie
Denneweg

S6cKRmigNkYG

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

19 augustus 2021, 14:34

2030

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Situatie 1

NOx

< 1 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Duinen Den Helder-Callantsoog

0,13

Uitvoering Bestemmingsplan invullocatie Denneweg
Gebruiksfase (vanaf 2030)
- vijf grondgebonden woningen
- 12 appartementen verdeeld over twee bouwlagen

Resultaten

Situatie 1
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Resultaten

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Verkeer Duinroosweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeer Duinroosweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeer Denneweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage

Duinen Den Helder-Callantsoog

0,13

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

(mol/ha/j)

*

Resultaten

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Situatie 1
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Duinen Den Helder-Callantsoog
Habitattype

Hoogste bijdrage

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,13

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,01

(mol/ha/j)
voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

*

Resultaten

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Situatie 1
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Verkeer Duinroosweg
108738, 539125
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

42,0 / etmaal NOx
NH3

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Verkeer Denneweg
108717, 539270
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

28,0 / etmaal NOx
NH3

Situatie 1

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Naam

Resultaten

Emissie

42,0 / etmaal NOx
NH3

Naam

Soort

Verkeer Duinroosweg
108640, 539204
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210525_2040287d5b
Database
versie 2020_20210713_c09c249ebe
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1
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WONINGBOUW DENNEWEG
WONINGBOUW DENNEWEG
CALLANTSOOG
CALLANTSOOG
Passende beoordeling Wet natuurbescherming

Passende beoordeling Wet natuurbescherming

WoonCompagnie, Hoorn
WoonCompagnie, Hoorn
20 AUGUSTUS 2021

20 AUGUSTUS 2021

WONINGBOUW DENNEWEG CALLANTSOOG

Contactpersoon
REINOUD KLEIJBERG
Senior Adviseur

T +31627061585
M +31627061585
E Reinoud.Kleijberg@arcadis.com

Onze referentie: D10025104:30 - Datum: 20 augustus 2021
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WONINGBOUW DENNEWEG CALLANTSOOG

1

INLEIDING

WoonCompagnie heeft het voornemen om woningen te bouwen aan de Denneweg te Callantsoog. In het
plangebied is de realisatie van vijf grondgebonden woningen en 12 appartementen in twee bouwlagen
voorzien.
De locatie bestaat nu uit een speelterrein, een weiland en een vijver met oeverbegroeiing. Het plangebied is
weergegeven in Figuur 1-1.

Figuur 1-1 Plangebied voor de bouw van de woningen.

Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De
bestaande bestemming “groen” maakt bouw van woningen niet mogelijk.
Het plangebied dicht bij het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – Callantsoog (Figuur 1-2). Dit Natura
2000-gebied strekt zich uit tussen Callantsoog en Den Helder, en omvat naast de duingordel langs de kust
een aantal meer landinwaarts gelegen terreinen op oude duinen (nollen), Het terrein bij het plangebied, het
Kooibosch, is één van dergelijke gebieden.
Op grotere afstand van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Zwanenwater
& Pettemerduinen (Figuur 1-3).

Onze referentie: D10025104:30 - Datum: 20 augustus 2021
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Figuur 1-2 Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog

Figuur 1-3 Ligging Natura 2000-gebieden in de wijdere omgeving.
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De woningen worden aangelegd binnen de bebouwde kom van Callantsoog, buiten één van deze Natura
2000-gebieden. De bouw en het gebruik van de woningen kunnen als gevolg van externe werking gevolgen
hebben voor de natuurlijke kenmerken van deze Natura 2000-gebieden, zoals effecten als gevolg van
geluid, trillingen, verstoring en stikstofdepositie.
Op voorhand is niet uitgesloten dat één of meer van deze effecten significante gevolgen hebben voor deze
Natura 2000-gebieden. Daarom moet op basis van een passende beoordeling vastgesteld worden of het
bestemmingsplan voor deze locatie in overeenstemming met de Wet natuurbescherming (Wnb) kan worden
vastgesteld, en of voor het uitvoeren van het projecten een vergunning in het kader van de Wet
natuurbescherming kan worden verstrekt. Dit kan wanneer kan worden uitgesloten dat door het plan de
natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden worden aangetast.
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2

WETTELIJK KADER: WET NATUURBESCHERMING

Aanwijzing en beheer van Natura 2000-gebieden
In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming (verder Wnb) is de bescherming van gebieden geregeld.
De Wet natuurbescherming (Wnb) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen als beschermde
natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden. Deze gebieden worden aangewezen ter uitvoering van
de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
In ieder besluit tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het
betreffende gebied beschreven. Daarbij gaat het in ieder geval om instandhoudingsdoelen ten aanzien van
de leefgebieden van vogels, voor zover nodig ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en/of ten aanzien van
habitats en habitats van soorten, voor zover nodig ter uitvoering van de Habitatrichtlijn.
Gedeputeerde staten zijn verplicht zorg te dragen voor het treffen van instandhoudingsmaatregelen voor de
in de provincie gelegen Natura 2000-gebieden en moeten ook -indien daar aanleiding voor bestaatpassende maatregelen nemen om verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden te voorkomen.
Voor de Natura 2000-gebieden in de Rijkswateren, waaronder de Waddenzee, is Rijkswaterstaat
verantwoordelijk.
Voor ieder Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld, dat elke 6 jaar wordt geactualiseerd. In dit
plan zijn de instandhoudingsdoelen nader uitgewerkt, zijn maatregelen beschreven die nodig zijn om deze
doelen te realiseren en zijn kaders voor vergunningverlening voor menselijke activiteiten binnen de Natura
2000-gebieden aangegeven.
Bescherming van Natura 2000-gebieden bij ruimtelijke plannen en projecten
De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, ten aanzien van plannen en projecten die
mogelijke effecten hebben op de natuurlijke kenmerken van de gebieden, gelet op de
instandhoudingsdoelen die in de Natura 2000-gebieden van kracht zijn. De Wnb maakt daarbij onderscheid
in enerzijds plannen en anderzijds projecten. Bij de bouw van de woningen in Callantsoog gaat het om de
vaststelling van een bestemmingsplan én om de aanvraag van de vergunning volgens de Wet
natuurbescherming.
Voor plannen geldt volgens de Wet natuurbescherming een toetsingsplicht. Een plan dat afzonderlijk of in
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000gebied, kan alleen worden vastgesteld indien uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat
het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.
Voor projecten geeft de Wnb een vergunningplicht. Het is volgens de Wnb verboden zonder vergunning een
project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan
hebben voor een Natura 2000-gebied. Gedeputeerde staten verlenen voor het project uitsluitend een
vergunning, indien uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk
het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.
Deze passende beoordeling is bedoeld voor zowel de vaststelling van het bestemmingsplan Denneweg
Callantsoog, als de aanvraag van de natuurvergunning voor het realiseren van het project.
Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Op 1 juli 2021 zijn de Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het Besluit stikstofreductie en
natuurverbetering in werking getreden. Op grond van artikel 2.9a van de Wnb worden de gevolgen van de
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die wordt veroorzaakt door activiteiten van de bouwsector buiten
beschouwing gelaten voor de toepassing van artikel 2.7, tweede lid. Op grond van artikel 2.5 van het Besluit
stikstofreductie worden als activiteiten van de bouwsector als bedoeld in artikel 2.9a van de wet
aangewezen: het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouwof sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende
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vervoersbewegingen en het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de
daarmee samenhangende vervoersbewegingen.
De bouw van de woningen aan de Denneweg in Callantsoog voldoet aan de voorwaarden die aan deze
vrijstelling zijn verbonden. Daarmee is voor de bouw van de woningen geen vergunning volgens de Wet
natuurbescherming nodig. Het bestemmingsplan is daarmee voor wat betreft de bouw van deze woningen
uitvoerbaar.
Stikstofregistratiesysteem
Na het wegvallen van het PAS in 2019 heeft het Rijk in samenwerking met de provincies een Stikstof
Registratie Systeem (SSRS) ingesteld. Op basis van dit systeem kan stikstofruimte toegekend worden aan
woningbouwprojecten en een aantal grote infrastructuurprojecten. Voorwaarde voor het systeem is dat er
eerst stikstofruimte is gecreëerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging
overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is zo’n maatregel. Een deel van die
ruimte (maximaal 70%) kan worden besteed aan ruimtelijke ontwikkelingen. De overige 30% valt toe aan de
reductie van stikstof en daarmee aan natuur. Het registratiesysteem zorgt er voor dat voor ieder Natura
2000- gebied in beeld komt welke beschikbare depositieruimte verdeeld kan worden bij de
vergunningverlening, in eerste instantie dus voor woningbouw en een beperkt aantal grote wegenprojecten.
Bij de aanvraag van een vergunning voor een woningbouwproject dat stikstofdepositie veroorzaakt kan via
het rekenprogramma AERIUS beoordeeld worden of binnen het SSRS stikstofruimte beschikbaar is. Deze
ruimte kan dan door het bevoegd gezag in de vergunningverlening worden betrokken.
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3

BEPALING MOGELIJKE EFFECTEN

3.1

Aanleg en gebruik van de woningen

3.1.1

Huidige situatie

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van het centrum van Callantsoog. Ten noordwesten en
noordoosten van het plangebied loopt de Denneweg. De zuidwestelijke rand en zuidoostelijke rand worden
omsloten door respectievelijk de Duinroosweg en het voetgangerspad Op Goeree, welke toegang verschaft
tot de aan het plangebied grenzende woonblokken.
Het plangebied is momenteel in gebruik als groenstrook bestaande uit gras met een vijver in de westhoek,
waar een voetgangerspad langs loopt. Het groen bestaat voornamelijk uit gras, enkele bomen en struweel.
In de noordhoek van het plangebied bevindt zich een speelterrein met enkele speeltoestellen. Ook zijn er
een vijftiental parkeerplaatsen gesitueerd langs de zuidelijke hoek van het plangebied, aan de Duinroosweg.

3.1.2

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie worden er vijf grondgebonden sociale huurwoningen en een
appartementengebouw gerealiseerd (Figuur 3-1). Zowel de grondgebonden woningen als het woongebouw
zullen uit twee woonlagen bestaan. Ontsluiting zal plaatsvinden aan zowel de voor- als achterzijde via een
voetpad. Het reeds bestaande voetpad, dat langs de vijver en het speelterrein loopt, wordt verlegd en
ingepast in het ruimtelijk ontwerp. Er wordt in de groenstrook een kleine wadi aangelegd. De grondgebonden
woningen krijgen een tuin gericht op het zuidoosten met een buitenpandige berging. In het
appartementengebouw, dat een plat dak zal krijgen, zullen 12 appartementen worden gevestigd met een
balkon dat uitkijkt op de groenstructuur en de vijver. Het planvoornemen voorziet ook in het realiseren van
een buitenpandige fietsenberging voor het appartementengebouw.

3.1.3

Aanleg

Het betreft een project waar gebruik zal worden gemaakt van modulaire bouw. Prefab elementen worden
onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek geassembleerd en naar de bouwplaats vervoerd.
Doordat droge verbindingen worden gebruikt, kunnen de modules snel en eenvoudig in elkaar worden gezet,
met zo weinig mogelijk draaiuren van kranen, vrachtauto’s en andere mobiele werktuigen. Emissies van
trillingen, geluid en stikstof op de bouwlocatie worden daarmee tot een minimum beperkt.
Om dit te realiseren worden diverse ondersteunende maatregelen genomen, zoals elektrificeren van het
wagenpark, uitschakelen van motoren van vrachtauto’s bij aankomst op de losplaats, de kraan uitzetten als
deze niet draait en inzet van elektrisch materieel waar dit kan en voorhanden is. Levering van materialen,
bijvoorbeeld de galerijen, trappen en bergingen, slim plannen zodat zo min mogelijk transporten
plaatsvinden.
Voor de fundering van de woningen hoeft niet te worden geheid.

3.1.4

Gebruik van de woningen

De woningen worden gasloos uitgevoerd. Dit betekent dat er geen emissie van stikstof plaatsvindt bij het
gebruik van de woningen.
De woningen maken deel uit van de bestaande woonwijk. Het gebruik wijkt niet af van de al bestaande
woningen. Bewoners en bezoekers kunnen met de auto tot op parkeerplaatsen in de nabijheid van de
woning rijden. De emissie van stikstof als gevolg van dit aan de woningen gerelateerde verkeer kan leiden
tot emissie van stikstof.
De toekomstige woningen worden door bestaande woningen visueel afgescheiden van het Natura 2000gebied.
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Figuur 3-1 Toekomstige situatie

3.2

Mogelijke effecten op Natura 2000

De woningen worden gerealiseerd buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Directe effecten op
deze gebieden zijn daarom uitgesloten.
Bij de bouw van de woningen vinden normale geluidemissies van mobiele werktuigen en voertuigen plaats.
Door de modulaire bouw van de woningen is de aanwezigheid van luidruchtig materieel uitgesloten, en is
inzet van overig materieel en voertuigen tot een minimum beperkt. Er wordt niet geheid waardoor optreden
van harde impulsgeluiden en trillingen kan worden uitgesloten. Omdat de bouwlocatie visueel afgescheiden
is van het Natura 2000-gebied treedt ook geen visuele verstoring op.
Bij het gebruik van mobiele werktuigen en voertuigen in de bouwfase kan emissie van stikstof plaatsvinden.
Door de modulaire bouwwijze en aanvullende emissiebeperkende maatregelen is deze emissie minimaal.
De effecten van stikstofdepositie in de bouwfase hoeven niet te worden betrokken in de aanvraag van een
vergunning. Een berekening van deze effecten is daarom niet in deze passende beoordeling opgenomen.
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In de gebruiksfase maken de woningen deel uit van de bestaande woonwijk. Het gebruik van de woningen
leidt daarom niet tot een significante toename van omgevingseffecten, bijvoorbeeld door geluid.
De in de nabijheid van het plangebied gelegen Denneweg kent een maximum snelheid van 30 km/uur. Deze
weg kent formeel gezien geen zone. Dit deel van de Denneweg is doodlopend en de verkeersintensiteit is
zeer gering. In het kader van een goede ruimtelijke ordening hoefde deze weg akoestisch daarom niet nader
te worden onderzocht. De aan de andere kant van het plangebied gelegen Duinroosweg kent een maximum
snelheid van 30 km/uur. De weg heeft daarmee in de zin van de Wet geluidhinder geen zone. Bij gebrek aan
een wettelijk kader is bij de beoordeling van deze weg aangesloten bij de normstelling die de Wet
geluidhinder kent voor gezoneerde wegen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB is als richtwaarde
beschouwd. Van de Duinroosweg zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. De Duinroosweg is echter een
weg met een beperkte verkeersfunctie. Berekend is daarom bij welke verkeersintensiteit op de Duinroosweg
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt overschreden. Dit is het geval indien de
verkeersintensiteit de 2.000 mvt/etmaal overschrijdt. Echter gelet op het feit dat deze weg een beperkte
verkeersfunctie heeft en de verkeersintensiteiten op de omliggende gemeentelijke en provinciale wegen
geen aanleiding geven om deze weg als sluiproute te nemen, mag worden aangenomen dat deze
verkeersintensiteit binnen de looptijd van het bestemmingsplan niet wordt overschreden. Daarmee is ook
uitgesloten dat er als gevolg van de toename van verkeer een verstorend effect optreedt op het verder weg
gelegen Natura 2000-gebied.
Toekomstige bewoners kunnen, net zoals bestaande bewoners en alle andere mensen, gebruik maken van
de recreatieve voorzieningen in Natura 2000-gebieden, binnen de bepalingen die daarvoor gelden. Gezien
het gering aantal aanvullende bewoners ten opzichte van de bestaande populatie van Callantsoog en
omgeving, inclusief de aanmerkelijke aantallen toeristische bezoekers, zal dit niet leiden tot aanvullende
verstoring van natuurwaarden in het Natura 2000-gebied.
Het door de woningen gegenereerde extra gemotoriseerde verkeer kan aanleiding geven tot een toename
van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Uit de AERIUS-berekening voor de gebruiksfase blijkt dat deze
toename beperkt blijft tot een klein gedeelte van het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.
Uit deze eerste analyse van mogelijke effecten blijkt dat de aanleg en het gebruik van de woningen zeer
beperkte effecten op de omgeving heeft, die zich niet uitstrekken tot andere Natura 2000-gebieden dan
Duinen Den Helder-Callantsoog.

3.3

Natura 2000-gebied Den Helder-Callantsoog

Het gebied Duinen Den Helder-Callantsoog is aangewezen als Habitatrichtlijngebied en bestaat van noord
naar zuid uit de Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen, de Noordduinen (de strook tussen Den Helder
en Callantsoog) en enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van Callantsoog. Het noordelijk
deel en de nollen zijn restanten van voormalige eilanden. In het noordelijk deel verandert het landschap van
west naar oost van de zeereepduinen via een sterk geaccidenteerd landschap met valleicomplexen naar een
bosrijke binnenduinrand. Over een groot deel van de duinen ontbreekt een binnenduinrand, hierdoor is een
abrupte hoge steile overgang van duinen naar polders aanwezig (Figuur 1-3).
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 duingraslanden aanwezig.
Het Natura 2000-gebied heeft een oppervlakte van 645 ha, en bestaat geheel uit Habitatrichtlijngebied).
In het gebied gelden instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen. Deze zijn opgenomen in Tabel 3-1.
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Tabel 3-1 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype
Code

Naam

H2110

Instandhoudingsdoelstelling
Oppervlakte

Kwaliteit

Embryonale duinen

=

=

H2120

Witte duinen

=

>

H2130A

Grijze duinen (kalkrijk)

=

=

H2130B

Grijze duinen (kalkarm)

=

=

H2130C

Grijze duinen (heischraal)

=

=

H2140A

Duinheiden met kraaihei (vochtig)

=

=

H2140B

Duinheiden met kraaihei (droog)

=

=

H2150

Duinheiden met struikhei

=

=

H2160

Duindoornstruwelen

=

=

H2170

Kruipwilgstruwelen

>

>

H2180A

Duinbossen (droog)

=

=

H2180B

Duinbossen (vochtig)

=

=

H2180C

Duinbossen (binnenduinrand)

=

=

H2190A

Vochtige duinvalleien (open water)

>

>

H2190B

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

>

>

H2190C

Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

>

>

H2190D

Vochtige duinvalleien (hoge
moerasplanten)

>

>

H6230

Heischrale graslanden

=

=

H6410

Blauwgraslanden

=

>

H7210

Galigaanmoerassen

=

=

= behoud; > uitbreiding (oppervlakte) of verbetering (kwaliteit)
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3.4

Gevoeligheid van het Natura 2000-gebied voor effecten

In het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog gelden alleen instandhoudingsdoelen voor
habitattypen (en dus niet voor soorten). Effecten van verstoring door geluid, licht en trillingen, voor zover die
al zouden optreden gezien de geringe impact van het plan, kunnen daarom worden uitgesloten. Dit wordt
bevestigd door de EZ-effectenindicator (Figuur 3-2).

Figuur 3-2 Beoordeling mogelijke effecten van woningbouw op het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog
volgens de EZ-effectenindicator (https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicator.aspx).

Directe effecten (oppervlakteverlies, versnippering en verstoring door mechanische effecten) zijn uitgesloten
omdat het plan buiten Natura 2000-gebied ligt. Optische verstoring treedt niet op omdat tussen het bouwplan
en het Natura 2000-gebied al bestaande woningen liggen. Omdat er geen wijzigingen in de
waterhuishouding optreden, zijn effecten door verdroging eveneens uitgesloten.
Het enige effect dat op voorhand niet is uitgesloten betreft verontreiniging als gevolg van stikstofdepositie in
de gebruiksfase. Dit effect is in hoofdstuk 4 nader onderzocht.
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4

EFFECTBEOORDELING STIKSTOF

4.1

Uitgangspunten AERIUS-berekening

De gevolgen van gebruik van de woningen voor de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden zijn
berekend met het wettelijk voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator, versie 2020.
De uitgangspunten en verantwoording voor de AERIUS-berekeningen zijn opgenomen in Bijlage A.
De berekening van stikstofdepositie gaat daarnaast uit van de partiële vrijstelling voor vergunningverlening
met betrekking tot stikstofdepositie in de aanlegfase (zie hoofdstuk 2). Daarom is de stikstofdepositie in de
aanlegfase niet berekend.
Omdat door de wetgever in het kader van deze partiële vrijstelling al beoordeeld is dat effecten van
stikstofdepositie in de aanlegfase van bouwprojecten niet significant zijn, is het bestemmingsplan voor de
Denneweg op dit punt uitvoerbaar.

4.2

Resultaten AERIUS-berekening

De door AERIUS gemaakte uitvoer van de berekeningen van de depositietoenames in de gebruiksfase zijn
opgenomen in Bijlage B.
In de gebruiksfase treedt een kleine toename op van de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied Duinen
Den Helder-Callantsoog. Het betreft een toename van maximaal 0,19 mol N/ha/jaar op de habitattypen
H2180Abe Duinbossen (droog) en H2130B Grijze duinen (kalkarm).

4.3

Beoordeling effecten stikstofdepositie gebruiksfase

Uit de berekening met AERIUS blijkt dat in het Stikstof Registratie Systeem (SSRS) voldoende stikstofruimte
beschikbaar is om deze depositietoenames op te vangen (zie hoofdstuk 2). Het bevoegd gezag voor de
vergunning Wnb heeft aangegeven deze ruimte aan het project toe te kennen. Daarmee is niet langer
sprake van een netto-toename van stikstofdepositie in de gebruiksfase. Significante gevolgen van het
bestemmingsplan voor de Denneweg zijn daarmee uitgesloten.
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5

NOODZAAK CUMULATIETOETS

De Wet natuurbescherming schrijft voor dat effecten van een plan of project moeten worden beoordeeld in
cumulatie met effecten van andere plannen en projecten. In deze cumulatietoets wordt voor een plan of
project dat op zichzelf geen significant effect heeft onderzocht of een eventueel cumulatief effect met andere
plannen projecten kan leiden tot een gezamenlijk effect dat wel significant is. Daarbij wordt gekeken naar
projecten waarvan de effecten in aard, reikwijdte en tijd kunnen overlappen met het te beoordelen project:
In jurisprudentie is nader geconcretiseerd welke projecten daarbij moeten worden betrokken:
•

•

Projecten waarvoor een Nbw/Wnb-vergunning is verleend, maar die nog niet of slechts ten dele zijn
uitgevoerd, en die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen negatieve effecten op de
natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied kunnen hebben, moeten worden meegenomen in de
cumulatietoets.
Projecten die nog in voorbereiding zijn, of die al geheel uitgevoerd zijn hoeven niet meegenomen te
worden.

Projecten die niet leiden tot effecten voor de betrokken Natura 2000-gebieden kunnen buiten beschouwing
worden gelaten. Zolang nog slechts sprake is van onzekere toekomstige gebeurtenissen, hoeft bij de
beoordeling van cumulatieve effecten geen rekening te worden gehouden met plannen. Plannen of
bestemmingsplannen hoeven daarom niet meegenomen te worden in de cumulatietoets.
De bouw en het gebruik van de woningen aan de Denneweg in Callantsoog leidt niet tot effecten op Natura
2000-gebieden in de omgeving. Er zijn geen directe effecten op Natura 2000-gebieden en effecten als
gevolg van externe werking treden niet op omdat deze niet reiken tot aan het Natura 2000-gebied Duinen
Den Helder-Callantsoog, en/of omdat dit gebied niet gevoelig is voor deze effecten.
Voor de effecten van stikstofdepositie in de aanlegfase geldt een vrijstelling voor vergunningplicht. De
effecten van stikstofdepositie in de gebruiksfase kunnen worden opgevangen met stikstofruimte uit het
SSRS. Daarmee is er feitelijk geen sprake van netto-toename van stikstofdepositie in Natura 2000.
Omdat er geen effecten zijn op Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg en het gebruik van de
woningen kan er per definitie geen cumulatief effect zijn met andere projecten. Een cumulatietoets is daarom
niet nodig.
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6

CONCLUSIES

•

In deze passende beoordeling is onderzocht of kan worden uitgesloten dat de bouw van woningen aan
de Denneweg/Duinroosweg in Callantsoog leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura
2000-gebieden in de omgeving van het plangebied.

•

Uit een analyse van uitvoering van de aanleg en het gebruik van de woningen blijkt dat effecten op
Natura 2000-gebieden, anders dan die als gevolg van stikstofdepositie, volledig kunnen worden
uitgesloten.

•

Effecten van stikstofdepositie in de aanlegfase zijn buiten beschouwing gelaten op basis van de partiële
vrijstelling die de Wet stikstofreductie en natuurverbetering biedt.

•

Uit de berekening van de depositie van stikstof met AERIUS Calculator blijkt dat als gevolg van het
gebruik van de woningen op kleine oppervlaktes van enkele habitattypen binnen het Natura 2000-gebied
Duinen Den Helder-Callantsoog een zeer geringe toename in een zeer klein deel van het gebied
optreedt. In het Stikstof Registratie Systeem SSRS blijkt voldoende stikstofruimte aanwezig te zijn om
deze toename op te vangen.

•

Hieruit volgt de conclusie dat de bouw van de 17 woningen aan de Denneweg/Duinroosweg in
Callantsoog met zekerheid niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000gebied Duinen Den Helder-Callantsoog, en uitgevoerd kan worden in overeenstemming met de Wet
natuurbescherming.

•

Het bestemmingsplan “Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog” kan daarmee
vastgesteld worden in overeenstemming met artikel 2.7 en 2.8 van de Wet natuurbescherming.

Onze referentie: D10025104:30 - Datum: 20 augustus 2021
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BIJLAGE A: UITGANGSPUNTEN BEREKENING AERIUS
Los bijgevoegd

Onze referentie: D10025104:30 - Datum: 20 augustus 2021

17 van 19

WONINGBOUW DENNEWEG CALLANTSOOG

BIJLAGE B: RESULTATEN AERIUS-BEREKENING
GEBRUIKSFASE
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Inleiding
In opdracht van de Wooncompagnie heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een akoestisch onderzoek
uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het Bestemmingsplan invullocatie Denneweg te Callantsoog in de gemeente Schagen. 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.
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een geluidgevoelig gebouw gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De nieuw te realiseren
woningen bevinden zich in de nabijheid van de Duinroosweg. Deze weg kent ter plaatse van het
voornemen een maximum snelheid van 30 km/uur. De weg heeft daarmee in de zin van de Wet geluidhinder geen zone. Akoestisch onderzoek van dit deze weg zou achterwege kunnen blijven. Echter
in het kader van een goede ruimtelijke ordening is toch besloten vanwege deze weg akoestisch onderzoek te verrichten.
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van de woningen en deze
te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het vaststellen
van de binnenwaarde van de woningen 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 Denneweg in Callantsoog in de gemeente
Schagen. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de realisatie van een vijftal grondgebonden woningen en twaalf appartementen verdeeld over twee bouwlagen mogelijk worden gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen situering van de te realiseren woningen.

Figuur 1. Locatie in rood weergegeven
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Wet geluidhinder
In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting 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 bepaald. De
Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting 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 geluidgevoelige bestemmingen.
De definitie van een gevel luidt:
‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de buitenlucht, 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 verschil tussen de geluidbelasting 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 Wet geluidhinder (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 Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet geluidhinder
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

1 of 2

200 m

3 of meer

350 m

1 of 2

250 m

3 of 4

400 m

5 of meer

600 m

stedelijk
buitenstedelijk

De situatie is binnenstedelijk gelegen.
De in de nabijheid van het plangebied gelegen Denneweg kent een maximum snelheid van 30
km/uur. Deze weg kent formeel gezien geen zone. Dit deel van de Denneweg is doodlopend en de
verkeersintensiteit is zeer gering. In het kader van een goede ruimtelijke ordening behoeft deze weg
akoestisch niet nader onderzocht te worden.
De in de nabijheid van het plangebied gelegen Duinroosweg kent een maximum snelheid van 30
km/uur. Deze weg kent formeel gezien geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening
en op basis van jurisprudentie wordt deze weg toch nader akoestisch onderzocht. Aangetoond moet
worden of ten gevolge van deze weg sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.
Bij gebrek aan een wettelijk kader wordt bij de beoordeling van deze weg aangesloten bij de normstelling die de Wgh kent voor gezoneerde wegen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt als
richtwaarde beschouwd. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt als maximaal aanvaardbare waarde beschouwd. Voorts wordt toepassing gegeven aan artikel 110g Wgh.
3.1.2 Binnenwaarde
Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden getroffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidgevoelige bebouwing is dit geregeld in
het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de
scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidshinder
in het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendige scheidingsconstructie en 33 dB.
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3.1.3 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 gerespecteerd.
3.1.4 Aftrek artikel 110 g
Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden
gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden worden 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 de 30 km/uur wegvakken in het kader van een goede ruimtelijke ordening is
1
eveneens rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Uit diverse onderzoeken 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
berekeningen heeft daarom dienovereenkomstig een aftrek plaatsgevonden.
Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een
gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

3.2

Cumulatie

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zoneringsplichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaanvaardbare situatie (art 110f Wgh).
Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschreven 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 geluidgevoelige bebouwing.

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 rolgeluid dominant wordt, optreedt bij een snelheid van 15 tot 25 km/uur bij personenwagens. Dit is gebaseerd op meerdere onderzoeken.
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Rekenmethode
Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder 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 rekenmethoden 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 hoogteverschillen 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 8.51. 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 beschouwd 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 rekenmodel geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor.

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelasting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende geluidgevoelige 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 grafische weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden
besproken in hoofdstuk 6.
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Uitgangspunten
5.1

Fysieke gegevens

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever verstrekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrekking tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan
wel door opdrachtgever aangeleverd.

5.2

Verkeersgegevens

Van de Duinroosweg zijn geen gegevens beschikbaar. De Duinroosweg is echter een weg met een
beperkte verkeersfunctie. Berekend is daarom bij welke verkeersintensiteit op de Duinroosweg de
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt overschreden. Dit is het geval indien de
verkeersintensiteit de 2.000 mvt/etmaal overschrijdt. Deze gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-,
avond- en nachturen. Daarnaast is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie
van belang. 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).

Voor deze waarden is een standaard verdeling aangehouden.
Daarnaast is op deze weg een correctie aangehouden voor de halterende bus nabij de halteplaatsen
langs de Duinroosweg.
Tabel 2. (Verwachte) verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak
Weg

Wegdek

Etmaal intensiteit

Periode

%

2030
Duinroosweg

dab

2.000

dag

7,00

avond

2,50

nacht

0,75
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Samenstelling verkeer
% lmv

% mzw

% zw

98,0

1,5

0,5
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Berekening en toetsing
6.1

Berekening

De berekende geluidsbelasting op de gevels van de woningen vanwege de betreffende wegen is opgenomen in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB.
De in rood aangegeven geluidsbelastingen overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
van 48 dB.

Figuur 2. Waarneempunten
Tabel 3. Geluidsbelasting per waarneempunt per bouwlaag incl. aftrek ogv art. 110g Wgh
woning
waarneempunt
Duinroosweg
waarneemhoogte
1

1.5 m

4.5 m

1

44 dB

44 dB

2

48 dB

48 dB

3

43 dB

44 dB
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6.2

Toetsing

Uit de berekening blijkt dat de meest nabij gelegen woning een te hoge geluidsbelasting kent indien
de verkeersintensiteit op de Duinroosweg de 2.000 mvt/etmaal overschrijdt. Echter gelet op het feit
dat deze weg een beperkte verkeersfunctie heeft, de verkeersintensiteiten op de omliggende gemeentelijke en provinciale wegen geen aanleiding geven om deze weg als sluiproute te nemen mag
worden aangenomen dat deze verkeersintensiteit binnen de looptijd van het bestemmingsplan niet
wordt overschreden.

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. In het projectgebied is weliswaar sprake van
twee bronnen. Echter, omdat de overschrijdingen op gevel veroorzaakt wordt door een bron is in dit
geval cumulatie niet aan de orde.
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Conclusie en samenvatting
In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting
vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Duinroosweg op de gevels van de te realiseren woningen in het kader van het Bestemmingsplan invullocatie Denneweg te Callantsoog in de gemeente
Schagen.
Uit het onderzoek blijkt dat de te realiseren woningen voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft het
wegverkeerslawaai vanwege de Duinroosweg.
De Wet geluidhinder verzet zich niet tegen de komst van deze woningen. Ook is er geen sprake van
een aantasting van het woon- en leefmilieu in het kader van een goede ruimtelijke ordening.
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Organisatie: BügelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw
Voor het plan Bestemmingsplan invullocatie Denneweg heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte
procedure worden gevolgd voor de watertoets.
Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer bellen
(072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.
Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.
LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren.
Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen 3529/.
Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Bestemmingsplan invullocatie Denneweg in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de
aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die

wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.
Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de
programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort,
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim
samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven
door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.
Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking
hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of
nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (
https://www.hhnk.nl/portaal/keur 41208/).
Verharding en compenserende maatregelen
Binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap is de afgelopen decennia door verstedelijking het areaal aan open water afgenomen. Om
onder andere dit verschijnsel tegen te gaan is in 2003 de watertoets geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat de waterbelangen beter in
ruimtelijke plannen worden meegenomen en dat ontwikkelingen 'waterneutraal' worden gerealiseerd. Een van de onderdelen van de
watertoets is het beoordelen van de verhardingstoename.
U heeft aangegeven dat er sprake is van een substantiële toename van bebouwing en/of verharding in het plangebied van 1023,5 m2. Door
deze toename aan verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet via het rioolstelsel. Dit leidt
tijdens extreme situaties tot pieken in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie
niet verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename zullen er in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen getroffen
moeten worden in de vorm van extra wateroppervlak.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een verhardingstoename tot 2000 m2 de
vuistregel dat 10% van de toename aan verhard oppervlak dient te worden gecompenseerd door middel van het inrichten van nieuwe
waterberging. Uitgangspunt is dat de compensatie wordt gerealiseerd binnen het plangebied. Wanneer compenserende maatregelen binnen
het plangebied niet mogelijk zijn adviseren wij contact op te nemen met het hoogheemraadschap om te bepalen wat de alternatieve
mogelijkheden zijn.
Ruimtelijke adaptatie
Wij adviseren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te nemen. Zo zou kunnen worden gedacht aan het
aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe gebouwen, eventueel met meervoudig ruimtegebruik en waterberging capaciteit. Ook kan bij
bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gebruik worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer
vertragende onderlaag of waterberging op straat en in verlaagde groenstroken.
Zie voor uitleg en inspiratie hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/,
https://hhnk.klimaatatlas.net/ en http://www.groenblauwenetwerken.nl/.
Beheer en onderhoud waterlopen
Alle werkzaamheden binnen een zone van 5 meter van de insteek van waterlopen zijn vergunningplichtig, omdat deze invloed kunnen
hebben op de water aan- en afvoer, waterberging of het onderhoud. Bij de aanleg van nieuw water in dit plangebied adviseren wij zoveel
mogelijk aan te sluiten op de bestaande waterstructuur en onderhoudssituatie. Bij aanleg of aanpassing van waterlopen is het belangrijk om
rekening te houden met de bereikbaarheid voor onderhoud van zowel de nieuwe als bestaande waterlopen. Dit geldt met name in het stedelijk
gebied, waar het hoogheemraadschap de ambitie heeft om het onderhoud van gemeenten over te nemen. Hiertoe moeten de waterlopen wel
aan de voorwaarden van het hoogheemraadschap voldoen. In stedelijk gebied is het uitgangspunt dat waterlopen varend onderhouden kunnen
worden, en dus tenminste 6 meter breed en 1 meter diep ten opzichte van het laagst gevoerde waterpeil zijn. Indien geen varend onderhoud
(kan) worden uitgevoerd, dient in elk geval te worden voorkomen dat waterlopen niet meer bereikbaar zijn voor zowel regulier als periodiek
onderhoud (maaien en baggeren), doordat deze worden 'ingesloten' door bebouwing. Wij adviseren om een obstakelvrije zone langs de
waterloop van tenminste 5 meter aan te houden.
Om water van voldoende waterkwaliteit te kunnen handhaven, is het zelfreinigend vermogen van het watersysteem van belang. Wij streven
ernaar om waterlopen te realiseren die in goede verbinding staan met het overige watersysteem. Om te voorkomen dat er locaties ontstaan
waar kroos en drijfvuil zich zou kunnen ophopen, dienen doodlopende watergangen te worden voorkomen.
[ALS_5_meter_zone=ja][/ALS_5_meter_zone=ja]
Waterkwaliteit en riolering
U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het

oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar
de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te
leggen.
Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te
voorkomen.
Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien
uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook
ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072
- 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.
www.dewatertoets.nl
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plaatsvinden aan zowel de voor- als achterzijde via een voetpad. Het reeds bestaande voetpad, dat
langs de vijver en het speelterrein loopt wordt verlegd en ingepast in het ruimtelijk ontwerp. Er is geen
cumulatie met andere projecten. De onder c tot en met g genoemde aspecten spelen geen rol bij dit
project.
2. Locatie van het project
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn, moet in
aanmerking worden genomen, en met name:
a: het bestaande en goedgekeurde landgebruik;
b: de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van natuurlijke
hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het gebied en de ondergrond
ervan;
c: het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende
typen gebieden:
1: wetlands, oeverformaties, riviermondingen;
2: kustgebieden en het mariene milieu;
3: berg- en bosgebieden;
4: natuurreservaten en -parken;
5: gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd;
Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn
2009/147/EG;
6: gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie vastgesteld en relevant voor
het project, al niet worden nagekomen of worden beschouwd als niet-nagekomen;
7: gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
8: landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang.
Het plangebied is gelegen in bestaand stedelijk gebied, ten noordoosten van het centrum van
Callantsoog. Ten noordwesten en noordoosten van het plangebied loopt de Denneweg. De
zuidwestelijke rand en zuidoostelijke rand worden omsloten door respectievelijk de Duinroosweg en het
voetgangerspad Op Goeree.
Het plangebied is momenteel in gebruik als groenstrook bestaande uit gras met een vijver. Het groen
bestaat voornamelijk uit gras, enkele bomen en struweel. In de noordhoek van het plangebied bevindt
zich een speelterrein met enkele speeltoestellen. Ook zijn er een vijftiental parkeerplaatsen gesitueerd
langs de Duinroosweg. Het gebied kent geen bijzondere (kwetsbare) waarden.
Het project is gelegen in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder- Callantsoog.
Voor het plan is een passende beoordeling opgesteld. Als gevolg van het project treedt een
eenmalige en geringe toename op van stikstofdepositie op kleine oppervlaktes van enkele
habitattypen binnen het Natura 2000-gebied, en een zeer geringe permanente toename in een zeer
klein deel van het gebied. De effecten van deze toenames zijn integraal beoordeeld. Uit deze
beoordeling volgt dat de zeer geringe toenames, mede dankzij reguliere beheermaatregelen, niet
leiden tot meetbare veranderingen in de samenstelling van de aanwezige vegetaties, en daarmee niet
leiden tot een significante verslechtering van de kwaliteit van de aanwezige habitattypen in het Natura
2000-gebied. Ook cumulatieve significante effecten met andere projecten zijn uitgesloten. Het project
leidt met zekerheid niet tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied
Duinen Den Helder-Callantsoog.
Uit de uitgevoerde ecologische inventarisatie (zie hiervoor, paragraaf 4.3.1) is gebleken dat het project
ook niet op een andere manier een negatieve invloed heeft op de relevante natuurwaarden.
Het plangebied ligt niet in de buurt van een van de andere onder 2c genoemde gebieden.

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect
De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de hierboven
uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, met inachtneming van:
a: de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en
omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
b: de aard van het effect;
c: het grensoverschrijdend karakter van het effect;
d: de intensiteit en de complexiteit van het effect;
e: de waarschijnlijkheid van het effect;
f: de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
g: de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
h: de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.
Het betreft hier een kleinschalig project binnen bestaand stedelijk gebied. Het project heeft slechts een
heel beperkt effect, en dan nog alleen op de directe omgeving. Bewoners in de omgeving
ondervinden van de ontwikkeling geen hinder van enige betekenis. Het project brengt een toename
van het verkeer met zich mee, maar dit is zeer beperkt: maximaal 84 verkeersbewegingen per dag,
deels in noordelijke richting, deels in zuidelijke richting. Het project is onomkeerbaar, maar niet van
negatieve invloed op milieuwaarden. Er is geen sprake van cumulatie van effecten met effecten van
andere projecten.

Besluit
Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het plan geen belangrijke nadelige
gevolgen heeft voor het milieu. Wij hebben daarom op grond van artikel 7.19, eerste lid Wet
milieubeheer jo. artikel 2, vijfde lid tweede volzin en onder b Besluit m.e.r. besloten dat er geen
milieueffectrapport nodig is.

Schagen, 28 juni 2021

Het college van burgemeesters en wethouders van Schagen
Namens deze

mr. drs.
Strategisch juridisch adviseur RO
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Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan “Nieuwbouw locatie
Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog”
1.

Inleiding
Hieronder vindt u onze reactie op de zienswijzen die wij hebben ontvangen. De zienswijzen zijn
geanonimiseerd, dit betekent dat er niet te zien is wie welke zienswijze heeft ingediend. U kunt uw
zienswijze(n) herkennen aan het nummer 20.xxxxxx dat eerder aan u is toegezonden in de
ontvangstbevestiging van uw zienswijzen.

2.

Beantwoording pro forma zienswijzen
Hieronder vindt u de ingediende pro forma zienswijzen (met kenmerk).
20.028634

Datum ontvangst: 20/05/2020

Datum poststuk: 19/05/2020

1.
[Indiener A] heeft een pro-forma zienswijze ingediend binnen de wettelijke termijn. [Indiener] is in
de gelegenheid gesteld om de zienswijze nader aan te vullen tot en met 23/06/2020.
20.032299

Datum ontvangst: 09/06/2020

Datum poststuk: 04/06/2020

1.
[Indiener B], namens 4 indieners, kan zich niet verenigen met de inhoud en strekking van het
ontwerpbestemmingsplan en de daarmee gecoördineerde omgevingsvergunning. [Indiener] is
van mening dat het vanuit ruimtelijk oogpunt niet acceptabel is dat op dit perceel met de
bestemming groen het mogelijk wordt gemaakt om 17 woningen te realiseren.
2.
[Indiener] heeft, namens 4 indieners, een pro-forma zienswijze ingediend binnen de wettelijke
termijn. [Indiener] is in de gelegenheid gesteld om de zienswijze nader aan te vullen tot en met
01/07/2020.
20.032300

Datum ontvangst: 04/06/2020

Datum poststuk: 04/06/2020

1.
[Indiener B], namens 18 indieners, kan zich niet verenigen met de inhoud en strekking van het
ontwerpbestemmingsplan en de daarmee gecoördineerde omgevingsvergunning. [Indiener] is
van mening dat het vanuit ruimtelijk oogpunt niet acceptabel is dat op dit perceel met de
bestemming groen het mogelijk wordt gemaakt om 17 woningen te realiseren.
2.
[Indiener B] heeft, namens 18 indieners, een pro-forma zienswijze ingediend binnen de wettelijke
termijn. [Indiener] is in de gelegenheid gesteld om de zienswijze nader aan te vullen tot en met
01/07/2020.

[Indiener A] (Zienswijze 20.028634) heeft geen aanvullende motivering geleverd voor de proformazienswijze met het kenmerk 20.028634. [Indiener A] is tevens wel indiener van de zienswijze
met het kenmerk 20.032300 en is vertegenwoordigd door [Indiener B].
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[Indiener B] heeft namens de indieners van de pro-formazienswijzen met de kenmerken 20.032299
(4 indieners) en 20.032300 (18 indieners) tijdig de aanvullende motivering aangeleverd in een
zienswijze met het kenmerk 20.036447 (22 indieners).
3.

Beantwoording Zienswijze

Per zienswijze vindt u hieronder een puntsgewijze beantwoording.
20.032577
[Indiener] stelt de inleidende vraag:
De te beantwoorden vraag is hierbij niet of er significante gevolgen zijn, maar of deze
kunnen worden uitgesloten.
1.a

[Indiener] stelt dat:
[De indienende] organisaties zijn van mening dat het rapport ‘Herstelstrategieën
stikstofgevoelige habitats’ een goede samenvatting geeft van de gevolgen voor de
natuur van stikstofdepositie, en dat de inhoud minimaal betrokken en besproken moet
worden bij het opstellen van de voortoets.

1.b

[Indiener] stelt dat:
In het genoemde rapport wordt aangegeven dat de kans op direct toxische effecten niet
groot is. Maar vervolgens worden een groot aantal indirecte effecten genoemd welke wel
degelijk gevolgen hebben voor individuele planten inclusief bomen en voor insecten.
Hierbij wordt gevraagd om in de voortoets niet alleen het directe toxische effect te
beoordelen, maar ook de vele indirecte effecten zoals bijvoorbeeld uiteengezet vanaf blz
41 in het bovengenoemde rapport.

2.a

[Indiener] stelt dat:
Er wel degelijk kans op relevante verandering is in groeisnelheid. Dit wordt nader toegelicht
doordat de zin:
“een eenmalige depositie van 0,42 mol (ca. 7 gram) zal dus leiden tot een maximale
toename van de droge biomassa met bijna 500 gram”
Volgens [indiener] geen verdere onderbouwing in de vorm van een literatuurverwijzing is
gegeven voor deze aanname.

2.b

[Indiener] stelt dat:
De volgende gevolgen niet beoordeeld zijn:
a) Vergrote concurrentiekracht van grassen maakt dat andere soorten meer worden
weggedrongen. Het is niet uit te sluiten dat zelfs een kleine toename van de
concurrentiekracht zorgt voor het zetje waardoor soorten af gaan nemen.
b) De extra stikstof bevoordeelt exoten, waardoor problemen met rimpeiroos en
Amerikaanse vogelkers sterk toenemen. Volgens het beheerplan voor het Natura2000 gebied “duinen Den Helder – Callantsoog” is dit nu al een probleem. Elke
verhoging zorgt voor een sterkere bevoordeling van deze soorten. En daarmee tot
afname van oppervlak of kwaliteit van habitattypen.
c) Noodzaak tot meer beheer (begrazen/maaien) wat leidt tot grotere wortelgroei
en daarmee snellere vastlegging van stuivend zand. Dit laatste is essentieel voor
behoud van grijze duinen.
Dit wordt verder onderbouwd dat de begrazing door schapen niet is toegestaan en niet
mogelijk is in het habitattype “duinbossen, berken-eikenbos” waar volgens de indiener de
grootste effecten plaatsvinden.
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3.

[Indiener] stelt dat:
De eenmalige bijdrage niet verwaarloosbaar is t.o.v. natuurlijke fluctuatie. Het is of het een
(rekenen met gemiddelden), of het ander (in alle weeromstandigheden de gevolgen
beoordelen).

4.a

[Indiener[ stelt dat:
Voor de cumulatie ook de eigen plannen van de gemeente zelf in ieder geval betrokken
moeten worden.

4.b

[Indiener] stelt dat:
De volgende uitspraken nergens op zijn gebaseerd welke de indieners niet kunnen
achterhalen:
“Ten aanzien van het aspect cumulatie in dit verband geldt: zolang de gecumuleerde
depositie op het betrokken habitat op hexagoonniveau onder de 71 mol/jaar blijft, is er
geen verschil merkbaar”
En
“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 significante effecten bij meer dan
887 projecten met een depositie van 0,04 mol/jaar op hetzelfde hexagoon. Ook dit is op
geen enkele wijze te verwachten.”
Waarom deze drempelwaarde is aangenomen is niet aangetoond en dient via een
passende beoordeling in kaart te worden gebracht.

5.

[Indiener] stelt dat:
Als laatste argument verwijst de gemeente naar de passende beoordeling van het project
“PALLAS”. De conclusies in deze passende beoordeling (=toename kwaliteit van alle
habitattypen is vooral gebaseerd op een viertal veldbezoeken, waarvan drie in de winter.
Deze veldbezoeken hebben echter alleen plaatsgevonden in het Natura-2000 gebied
Zwanenwater en Pettemerduinen, en niet in het Natura-2000 gebied Duinen Den Helder –
Callantsoog. Deze passende beoordeling bevat dan ook geen uitspraken over de
ontwikkeling van de habitattypen in laatstgenoemde gebied, en is daardoor niet geschikt
als onderbouwing voor het nu voorliggende bestemmingsplan.

6.

[Indiener] stelt dat:
De uitstoot van stikstof door het project, in werkelijkheid hoger zal zijn. In de ‘Notitie
stikstofberekening’ van BügelHajema wordt de totale uitstoot tijdens de bouwfase
berekend aan de hand van drie onderdelen:
a. Emissie mobiele werktuigen op locatie. Hier rekent men met een NOx uitstoot van
5,6 kg/jaar.
b. Emissie werkverkeer. Men gaat uit van in totaal 260 ritten per jaar, met een totale
emissie van minder dan een kg NOx/jr. [Indiener] stelt dat volgens het CBS de
cijfers voor de uitstoot van vrachtverkeer (2017) 1,64 g/km is, welke volgens
[indieners] een flinke onderschatting is van de daadwerkelijke bijdrage aan de Ndepositie.
c. Emissie personenverkeer: ook hier komt men uit op minder dan een kilo per jaar,
uitgaande van 84 verkeersbewegingen per etmaal. [Indiener] stelt dat de CBS
cijfers aantonen dat de gemiddelde uitstoot per auto per gram per km (2017):
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0,24. Teruggerekend vanaf 30.660 ritten per jaar wordt dan gemiddeld per rit 0.032
gram uitgestoten. Dit is 75 meter. Dit lijkt [indiener[ een behoorlijke onderschatting
van de daadwerkelijke uitstoot.
7.

[Indiener] vraagt [gemeente]:
Om de voortoets opnieuw uit te voeren, waarbij wel alle relevant aspecten worden
behandeld. Indien de door [indiener] genoemde literatuur, plus de informatie zoals
opgenomen in het beheerplan, wel bij deze voortoets wordt betrokken kan
hoogstwaarschijnlijk niet anders worden geconcludeerd dat mogelijk effecten niet zijn uit
te sluiten, en er vervolgens een passende beoordeling noodzakelijk is.

8.

De indienende organisaties betreuren het dat de gemeente nu, los van coördinatie die
plaats vindt aan de gebiedstafels, eigenstandig plannen en projecten doorzet waardoor
extra overschrijdingen van Kritische Depositiewaarden plaatsvindt, zonder een bijdrage te
leveren aan het terugdringen daarvan. Ook bij dit plan constateert [indiener] dat de
uitstoot toeneemt, zonder voldoende mitigerende maatregelen die dit effect zouden
wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn het verplicht voorschrijven van het gebruik van
elektronisch aangedreven bouwmateriaal, in combinatie met externe saldering.
De organisaties geven er de voorkeur aan dat de noodzakelijke terugdringing van de
stikstofuitstoot op gecoördineerde wijze gestalte krijgt. Dat kan juist het beste op landelijk of
provinciaal niveau geschieden, zodat gemeentes hiervoor niet individueel aan de lat
staan.

Reactie

Reactie op de gehele zienswijze:
De wijze waarop de voortoets dient te geschieden is nergens vastgelegd en er is dus geen
reden om, zoals indieners stellen, dat er minimaal moet worden uitgegaan van hetgeen is
beschreven in het rapport ‘Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats’. Wij volgen de
indieners niet in hun stelling. Naar ons inzien is voldoende onderbouwd dat op basis van
algemene wetenschappelijke uitgangspunten blijkt dat significante gevolgen ten gevolge
van het project zijn uitgesloten. De stelling die indieners hanteren dat bij een voortoets alle
natuurlijke kenmerken moeten worden besproken snijdt geen hout. Immers zou er dan
sprake zijn van een passende beoordeling. Voldoende is dat inzicht bestaat in de stand
van de natuur (op basis van eerder gedaan veldonderzoek) en het effect dat de
stikstofdepositie op de instandhoudingsdoelstellingen kan hebben. Voldoende is
onderbouwd dat het effect niet aanwezig is bij een tijdelijke geringe depositie als hier aan
de orde.
Indieners stellen dat de uitgangspunten voor de berekening van de depositie tijdens de
bouwfase niet correct zijn. Er wordt verwezen naar CBS-cijfers die een gemiddelde
weergeven. De berekening is gebaseerd op de te verwachten werkzaamheden met het
bijbehorend materieel met de daarbij behorende depositiewaarden. De indieners
onderbouwen niet waarom deze cijfers niet zouden kloppen anders dan naar verwijzing
van de (gemiddelde) cijfers van het CBS. Overigens is de tijdelijke depositie om de
volgende reden weinig van belang en is een significant gevolg op voorhand uit te sluiten:
Voor de bouwfase van het onderhavig project worden mobiele werktuigen en ander
materieel ingezet die tijdelijke stikstofemissie veroorzaken. Dit materieel wordt verspreid
over Nederland, telkens opnieuw ingezet voor verschillende projecten. Het zijn bestaande
bronnen die als sinds de aanwijzing van Natura2000-gebieden onderdeel uitmaken van de
bestaande achtergronddepositie. Dit materieel veroorzaakt een , in verhouding tot de
totale achtergronddepositie, minieme deken welke qua ruimtelijke verdeling vrijwel
constant is. De emissie veroorzaakt door dit materieel is bovendien gedurende de jaren
steeds lager geworden als gevolg van het steeds schoner worden van motoren. De inzet
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van dit materieel gedurende het jaar betreft in feite het telkens verschuiven van
bestaande bronnen naar nieuwe locaties. Het inzetten van dit materieel op een nieuwe
locatie in Nederland kan op zichzelf tot een minieme lokale tijdelijke depositie verhoging
leiden. Een dergelijke beperkte toename -zoals in het onderhavige project- kan echter
nooit van invloed zijn op de omvang en ruimtelijke verdeling van de depositiedeken als
gevolg van de jaarlijkse inzet van al het zich in Nederland bevindende materieel. Het kan
daarmee geen negatieve gevolgen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van
stikstofgevoelige habitats van de Natura2000 gebieden Zwanenwater & Pettemerduinen
en Duinen Den Helder – Callantsoog. Gelet hierop zijn, zoals in de voortoets ook
aangegeven, negatieve gevolgen vanwege stikstofdepositie in de aanlegfase/bouwfase
op voorhand uitgesloten.
De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat geen verbod om toename van stikstofdepositie
toe te staan op overbelaste delen van Natura 2000-gebieden. Ook in vastgelegd beleid
t.a.v. Natura 2000 is dit niet expliciet opgenomen. Bij toestemmingsverlening moet het
bevoegde gezag de zekerheid hebben dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet
worden aangetast.
De onderbouwing van de voortoets wordt mede ontleend aan recente informatie over de
kwaliteit van de habitattypen die in het gebied is verzameld in het kader van andere
projecten. Hierbij is sprake van een onafhankelijk oordeel, opgesteld door terzake kundige
en wetenschappelijk opgeleide specialisten.
De informatie over de (kwaliteit van) habitattypen in het gebied, die gebruikt wordt door
het rekenprogramma AERIUS, en is opgenomen in formele documenten als beheerplan en
PAS-gebiedsanalyse, is verzameld in 2004, en dus 16 jaar oud. Het gebied is recent
meerdere malen bezocht in het kader van andere projecten, en daarbij is vastgesteld dat
deze informatie inmiddels sterk verouderd is en de feitelijke situatie in het gebied niet meer
goed weergeeft. Eenzelfde opmerking is ook in het beheerplan voor het Natura 2000gebied Zwanenwater & Pettemerduinen, Duinen Den Helder-Callantsoog opgenomen.
Voor de conclusie dat in het gebied sprake is van een aanzienlijke verbetering van de
habitatkwaliteit t.o.v. 2004 zijn ook valide verklaringen: het gebied wordt sinds langere tijd
begraasd, de konijnenpopulatie die voor natuurlijke begrazing zorgt is hersteld.
Het gebied wordt al jaren beheerd, net zoals vrijwel alle Nederlandse natuurgebieden die
zijn voortgekomen uit eeuwenlang historische extensieve exploitatie door de mens. Dit
beheer is noodzakelijk om de gewenste successiestadia te handhaven en natuurlijke
successie naar eindstadia van vegetatieontwikkeling (meestal bos) te voorkomen. Als er
geen beheer was uitgevoerd in deze gebieden, dan zouden veel van de nu aanwezige
en goed ontwikkelde habitattypen als gevolg van natuurlijke processen überhaupt niet
(meer) voorkomen in het gebied, ongeacht de mate van stikstofdepositie. Natuurbeheer is
in Nederland één van de factoren die bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van
de natuurkwaliteit. Het niet meenemen van deze factor zou leiden tot een onvolledige en
bovendien irrelevante effectbeoordeling. In de effectbeoordeling zijn daarom de reeds
uitgevoerde beheermaatregelen meegenomen, evenals de voortzetting van het reguliere
terreinbeheer, zoals dat is vastgelegd in het beheerplan.
De data van de veldbezoeken zijn genoemd in de PB: “Op 16 juni 2017, 14 november 2018,
13 februari 2019 en 19 februari 2019 zijn veldbezoeken aan het gebied afgelegd door
ecologen, waarbij relevante informatie over habitattypen is verzameld.”
In het voorjaar/de zomer zijn de effecten stikstof die in en op de bodem terecht komt
zichtbaar omdat dan het groeiseizoen is. Ook de stikstof die buiten het groeiseizoen in het
gebied terecht komt draagt daar dan aan bij. Om een beeld te krijgen van de
vermestende invloed van een éénmalige en kleine depositietoename van
1 mol/ha is de volgende berekening illustratief.
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• Een depositie van 1 mol N/ha komt overeen met 14 gram N per hectare.
• De productie van natuurlijke habitattypen loopt uiteen tussen 2000 en 6000 kg droge
stof/ha/jaar1.
•
Het aandeel in stikstof varieert tussen plantensoorten en omstandigheden: 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 peulvruchten2.
•
Voor de biomassaproductie van natuurlijke habitattypen is dus gemiddeld 30-90 kg
N/ha/jaar nodig. Dit komt overeen met ca. 2150-6400 mol N/ha/jaar. Dit betreft de totale
aanvoer van stikstof, dus ook vanuit bronnen naast atmosferische depositie zoals via
grond- en oppervlakte water, nalevering uit de bodem, mineralisatie van organische
materiaal en natuurlijke bemesting (via dieren of vee dat ingezet wordt bij natuurlijke
begrazing).
•
Een eenmalige depositie van 1 mol/ha/jaar komt overeen met 0,02-0,05% van de
jaarlijks benodigde hoeveelheid stikstof voor natuurlijke habitats. Ook wanneer deze dosis
volledig ter beschikking komt aan de vegetatie, zal dit niet leiden tot meetbare
veranderingen in groeisnelheid van individuele planten, en daarmee tot veranderingen in
concurrentiepositie.
Een eenmalige en kleine toename van de depositie leidt dus niet tot meetbare verschillen
in groeisnelheid van individuele planten. Daardoor ontstaan geen meetbare
verschuivingen in concurrentiepositie, en ook geen veranderingen in de verhouding
waarmee individuele soorten in de vegetatie voorkomen. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat een eenmalige kleine depositietoename de kwaliteit van habitattypen en
leefgebieden niet meetbaar aantast.
De effecten van stikstof op diersoorten verlopen voor een belangrijk deel via
voedselrelaties. De aanwezigheid van prooisoorten wordt direct en indirect beïnvloed door
te hoge aanvoer van stikstof in hun leefmilieu, maar wordt in verreweg de meeste gevallen
gestuurd via abiotische en vegetatiekenmerken. Ook de bejaagbaarheid van
prooisoorten kan beïnvloed worden door veranderingen in de vegetatiestructuur.
Dit betekent dat bij de beoordeling van de effecten van kleine en tijdelijke deposities op
leefgebieden ook het effect op de abiotische kenmerken en vegetatiesamenstelling en structuur centraal staat. Wanneer aangetoond kan worden dat deze niet of nauwelijks
meetbaar veranderen, dan mag worden aangenomen dat de effecten op
stikstofgevoelige soorten, via veranderingen in de kwaliteit van hun leefgebied uitgesloten
kunnen worden. Dat er geen effecten zijn op soorten en hun leefomgeving is in de
quickscan beschreven.
Uitspoeling van nitraat
Nitraat (NO3-) en ammonium (NH4+) zijn stikstofverbindingen die oplossen in water en zo
via de bodem door plantenwortels kunnen worden opgenomen. Nitraat wordt vrijwel niet
geabsorbeerd aan bodemdeeltjes en is direct beschikbaar voor planten. Ammonium in de
oplossing is in evenwicht met het ammonium dat aan bodemdeeltjes geadsorbeerd is.
Uitspoeling is afhankelijk van het soort bodem, waarbij in zandgronden de meeste stikstof
uitspoelt, en in veengrond het minste (Tabel 1). In volgorde van meeste naar minste
uitspoeling is het zand, klei en veen, waarbij met name In zandgronden ook de
grondwatertrap een belangrijke rol speelt.3 Daarbij geldt dat hoe droger de bodem, hoe
groter de concentratie uitspoeling is.4 5De hoeveelheden stikstof die uitspoelt na het
groeiseizoen bij op landbouwgrond is ter indicatie opgenomen in Tabel 1.

1

Tolkamp, G.W., C.A. van den Berg, G.J. Nabuurs & A.F. Olsthoorn, 2006. Kwantificering van
beschikbare biomassa voor bio-energie uit Staatsbosbeheerterreinen. Alterra, Wageningen.
2 https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Hoofdelementen-Waarom-heeft-een-plant-stikstofnodig.aspx#.XR4CmGaP6fg
3 RIVM, 2007. De uitspoeling van het stikstofoverschot naar grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven
4

RIVM, 2007. De uitspoeling van het stikstofoverschot naar grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven
Schoumans, O.F., P. Groenendijk, L. Renaud & F.J.E. van der Bolt, 2008. Nutriëntenbelasting van het
oppervlaktewater Vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden. Wageningen, Alterra, Alterrarapport 1700
5
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Deze tabel geeft de situatie weer in bemeste landbouwgebieden. In natuurgebieden is de
uitspoeling naar het grond- of oppervlaktewater niet het gevolg van bemesting maar als
gevolg van atmosferische depositie en mineralisatie van organische stof. De jaarlijkse
nutriëntenvrachten van het uit- en afspoelende water uit natuurgebieden in
zandgebieden varieert in de periode 2016-2030 tussen 4 en 16 kg N/ha/jaar bij een
depositie van 33 (± 7) kg N/ha/jaar.6
Bij het bepalen van de KDW’s is in beginsel rekening gehouden met het feit dat een deel
van de atmosferische depositie in habitattypen weer uit het systeem verdwijnt. Bij het
beoordelen van het effect van toenames van deposities mag hier echter wel rekening
mee worden gehouden: een deel van de stikstof zal uit de wortelzone verdwijnen, voordat
deze vastgelegd wordt (en later weer ter beschikking kan komen voor de plant) of direct
opgenomen wordt door de planten. Buiten het groeiseizoen nemen planten relatief weinig
voedingsstoffen op uit de bodem. In het najaar en de winter zal daarom een groter deel
van de depositie uit de wortelzone verdwijnen dan in het voorjaar en de zomer.
Hoewel het moeilijk is om betrouwbare kwantitatieve onderbouwingen te geven voor de
mate waarin stikstof die als gevolg van atmosferische depositie in een natuurgebied
terecht komt weer uitspoelt, en daarom niet ter beschikking komt aan de vegetatie, kan
een aantal algemene conclusies getrokken worden:
• Een deel van de stikstof die via droge of natte depositie in een habitattype terecht komt
zal niet direct worden opgenomen door de plant, maar worden gebonden in de bodem
of uitspoelen naar het grond- of oppervlaktewater;
• Nitraat wordt slecht gebonden in de bodem, en blijft of gaat daardoor in oplossing in het
bodemwater. Uitspoeling van stikstof zal daarom vooral in de vorm van nitraat
plaatsvinden.
• Deze uitspoeling is vooral relevant in habitattypen van zandgronden, en is groter
naarmate deze habitattypen verbonden zijn aan drogere omstandigheden.
• Bij bouwactiviteiten is vooral sprake van uitstoot van NOx, wat in de vorm van opgelost
nitraat in het bodemmilieu terecht komt.
• In specifieke gevallen (drogere omstandigheden in zandgronden) mag aangenomen
worden dat een deel van de depositie (tot meer dan 50%) weer uit het systeem verdwijnt
voordat het opgenomen wordt door planten.
Op grond van bovenstaande is het uitgesloten dat bij een dusdanige lage tijdelijke
depositie als in onderhavig geval indirecte significante effecten optreden.
Cumulatie:
Voor de cumulatietoets geldt dat door de te cumuleren ruimte de theoretische
achtergronddepositie (ADW) hoger kan uitpakken dan de achtergronddepositie, zoals die
in AERIUS zit. Echter, de orde van grootte van die te cumuleren ruimte is voor de
effectbepaling in het licht van de ADW nauwelijks relevant meer. De bepaling of een
projecteffect significant is in het licht van de bestaande situatie wordt niet anders wanneer
de overbelasting 20, 50 of 200 mol lager / hoger wordt, maar nog steeds (ver) boven de
6 Schoumans, O.F., P. Groenendijk, L. Renaud & F.J.E. van der Bolt, 2008. Nutriëntenbelasting van het
oppervlaktewater Vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden. Wageningen, Alterra, Alterrarapport 1700
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KDW is. De conclusie blijft hetzelfde en wordt bepaald door de overige zaken (huidig
oppervlak en kwaliteit, trend, sturende knelpunten, huidig beheer, getroffen maatregelen,
etc) in een overbelaste situatie.
Anders gezegd: wanneer in de ecologische beoordeling is geconcludeerd dat een
projecteffect in een overbelaste situatie - gelet op die staat van instandhouding - op
zichzelf niet significant negatief is, zal het projecteffect dit in cumulatie ook niet worden.
Hiermee wordt voldaan aan de eis om het project te beschouwen in combinatie met
andere projecten en plannen en is de cumulatietoets voor het project uitgevoerd.
Mitigerende maatregelen coördinatie
Er zijn geen bruikbare bronnen waarmee extern gesaldeerd zou kunnen worden. Dat is ook
niet noodzakelijk want er is geen sprake van een significant gevolg. Het is dan ook niet
reëel om voor te schrijven dat al het materieel elektrisch aangedreven moet zijn. Wel wordt
het ingevoerde materieel op basis waarvan de AERIUS berekening is uitgevoerd als
voorwaarde opgenomen in de uiteindelijke omgevingsvergunning bouw.
De gemeente Schagen heeft zitting aan de gebiedstafel, de voortgang van deze
ontwikkeling is dusdanig dat wij individuele projecten die geen significante gevolgen
hebben niet vertragen.

De zienswijzen geven aanleiding tot aanpassing van het besluit (opnemen materieel in de
omgevingsvergunning)

20.036447
1.

[Indiener] stelt dat:
Noch uit de publicatie noch uit de via www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gestelde
stukken blijkt dat er gelijktijdig een omgevingsvergunning in procedure wordt gebracht,
laat staan dat de onderliggende stukken voor eenieder kenbaar zijn gemaakt.

Reactie

De gemeente stelt dat:
In de officiële publicatie/bekendmaking van 28 april 2020 is het aangegeven dat het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp omgevingsvergunning O-20-0014 vanaf 29 april
2020 gedurende 6 weken ter visie ligt. Onder het kopje Coördinatieregeling wordt
toegelicht hoe het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp omgevingsvergunning
procedureel gebundeld zijn qua voorbereiding, bekendmaking en vaststelling. Het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp omgevingsvergunning worden gelijktijdig ter
inzage gelegd.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

2.a

[Indiener] stelt dat:
Het conceptbesluit ontwerp omgevingsvergunning, welke als bijlage 6 in het
bestemmingsplan is toegevoegd, een 34-tal onderliggende documenten genoemd
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worden die niet op dezelfde wijze beschikbaar zijn gesteld. Dit heeft tot gevolg dat aan
eenieder de mogelijkheid tot (eenvoudige) kennisname van deze onderliggende stukken
is onthouden en daarmee de publicatie van de gecoördineerde omgevingsvergunning
niet voldoet aan de daaraan bij wet te stellen eisen voldoet. ([Indiener] heeft na verzoek
de inhoud en 34-tal punten ontvangen.)
Reactie

De gemeente stelt dat:
Vanwege
de
coördinatieregeling,
welke
van
toepassing
is
op
het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp omgevingsvergunning zijn deze gelijktijdig ter
inzage gelegd. De twee stukken moeten volgens wettelijke verplichting via verschillende
manieren worden gepubliceerd of bekend gemaakt.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

2.b

[Indiener] stelt dat:
Andere indieners van een zienswijze (dan wel diegenen die geen zienswijze hebben
ingediend omdat zij geen kennis konden nemen van deze stukken) hebben zich mogelijk
niet gerealiseerd dat gelijktijdig een ontwerpvergunning in procedure werd gebracht.

Reactie

Zie reactie op punt 1.

3.

[Indiener] stelt dat:
Ten slotte is in de publicatie aangegeven dat een ieder zienswijzen naar voren kan
brengen omtrent het ontwerp. Een dergelijke publicatietekst suggereert dat alleen het
ontwerpbestemmingsplan openstaat voor zienswijzen.

Reactie

Zie reactie op punt 1.

4.

[Indiener] stelt dat:

Van toepassing is bestemmingsplan Petten, 't Zand, Callantsoog, Grote Keeten uit
2010. Zowel het ontwerp bestemmingsplan als de daarmee gecoördineerde
ontwerp omgevingsvergunning met kenmerk 0-20-0014 zien op het mogelijk maken
van de realisatie van in totaal 17 woningen op een perceel grond dat in dit thans
geldende bestemmingsplan binnen het plangebied zoals op de verbeelding bij dit
ontwerp is gevoegd, de bestemming groen met dubbelbestemming waardearcheologie-3 en de enkelbestemming water met dubbelbestemming waardearcheologie-3 hebben. Tevens is op de nog geldende verbeelding voor een klein
gedeelte

de

enkelbestemming

verkeer-verblijfsgebied

gegeven,

dit

betreft

gedeelten die thans onderdeel uitmaken van de openbare weg en een aantal
openbare parkeerplaatsen aan de Duinroosweg. In het ontwerp bestemmingsplan
wordt ten koste van de bestemming groen het parkeerterrein aan de Duinroosweg
aanzienlijk vergroot en wordt er een aanzienlijke parkeerstrook gerealiseerd aan de
Denneweg. Tevens wordt aan de voor- en achterzijde van de beoogde bebouwing
in plaats van de bestemming groen de bestemming verkeer-verblijfsgebied
gegeven.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
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Punt 4 is enkel een inhoudelijke toelichting en geen zienswijze.
5.

[Indiener] stelt dat:

Tenslotte wordt voor de realisatie van twee woonblokken de bestemming wonenwoongebouw met dubbelbestemming waarde-archeologie-3 toegevoegd ten koste
van de bestemming groen. Er zijn twee bouwvlakken ingetekend waarbinnen 12
wooneenheden in het ene blok en 5 wooneenheden in het andere blok mogen worden
gerealiseerd. Beide blokken kennen een maximum bouw- en goothoogte van 7 meter
en worden aldus voorzien van een plat dak.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Punt 5 is enkel een inhoudelijke toelichting en geen zienswijze.

6.

[Indiener] stelt dat:
Voor de bestemming groen zijn nagenoeg dezelfde voorschriften gehanteerd als in het
geldende bestemmingsplan Petten, 't Zand, Callantsoog, Grote Keeten van 28 september
2010. Alleen is aan de bestemming toegevoegd dat er op de bestemming groen ook
voetpaden mogen worden gerealiseerd.
[Gemeente] stelt dat:
Punt 6 is enkel een inhoudelijke toelichting en geen zienswijze.

7.a

[Indiener] stelt dat:
In de zeventiger jaren is door het gemeentebestuur uitdrukkelijk uitgesproken dat het
perceel tussen de Denneweg, de Duinroosweg en op Goeree te Callantsoog onbebouwd
zou blijven en groen. Deze groene gebleven percelen worden omring door laagbouw en
kennen daarom een ruimere opzet dan bij de realisatie van het thans voorliggende
project. De openheid biedt een natuurlijke ontmoetingsplaats en voorziet ook daarom in
een essentiële behoefte.

Reactie

[Gemeente] stelt dat.
De door appelanten aangehaalde toezegging van het bestuur in de jaren 70 is niet meer
actueel, gezien de inzichten in de laatste vijftig jaar dermate zijn veranderd. De actuele
vraag naar binnenstedelijke woningbouw ontwikkelingen is door het coalitieakkoord
bevestigd. De nieuwe ontwikkeling maakt ook onderdeel uit van de regionale
woningbouwafspraken. Er mag ook afgeweken worden van een bestemmingsplan indien
de Raad deze wijziging vaststelt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.
Volgens de gemeente bevordert de nieuwe ontwerp-indeling van het plan de groene
functie als ontmoetingsplaats.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

7.b

[Indiener] stelt dat:
Deze altijd groen gebleven locatie bevindt zich zeer dicht bij als Natura 2000-gebieden
aangewezen De Nollen, Kooibos en Luttikduin. Ook bevinden zich op zeer korte afstand
(tussen de één en 1,5 kilometer) het Zwanenwater, de duinen van Callantsoog-Den Helder
en Abbestede. Bebouwing van deze open ruimte ligt niet in de reden en is vanuit ruimtelijk
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Reactie

oogpunt ongewenst.
Zie reactie op punt 7.a

8

[Indiener] stelt dat:
Zoals bekend heeft de Raad van State op 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603) in
navolging van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7
november 2018 bepaald dat het PAS niet meer gebruikt kan worden als basis voor
toestemming en de drempel en grenswaarde van 0,05/mol/HA/jaar niet meer van
toepassing is. Voor de indieners van deze zienswijze geldt dat hun individuele
belangen bestaan uit het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving en
aangezien het Natura 2000-gebied hiervan deel uitmaakt strekken de belangen en
normen voortvloeiend uit de Wnb tevens ter bescherming van hun belangen (vergelijk
uitspraak Raad van State 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947), Naar het oordeel van de
indieners voorziet het plan in ruimtelijke ontwikkelingen die ten opzichte van de
referentiesituatie significante gevolgen zullen hebben. Alleen als er zekerheid bestaat
dat het plan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten
kan een plan thans doorgang vinden (vergelijk uitspraak Raad van State 20 januari
2020, ECLI:NL:RVS:2020:212). Nog recent, namelijk op 22 april 2020 heeft de Raad van
State

met

betrekking

tot

de

realisatie

van

een

woning in

Callantsoog

uw

gemeenteraad uitspraak gewezen (ECLI:NL:RVS:2020:1110) waarin weliswaar het
beroep gegrond verklaard werd maar niet op het punt van de stikstofdepositie. Het
ging in die procedure om een enkele woning en niet zoals hier om de realisatie van 17
woningen.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Bij de toepassing van artikel 8;69a van de Awb is van belang of betrokken rechtsregel of
het betrokken rechtsbeginsel streks tot bescherming van de belangen van degene die
zich daarop beroept. In dit geval betrekt dit de Wnb, welke deze belangen moet
beschermen door middel van maatwerk welke enkel moet gebeuren voor de vaststellen
van het plan door de raad. In de genoemde zaak betreft het een afstand van 40 meter.
Het kan worden aangenomen dat het uitgesloten is dat door een tijdelijke depositite van
0,42 mol of een permanente depositie van 0,04 mol/ha/jaar aantasting optreedt van de
natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.
Temeer daar er al jaren sprake is van een geleidelijke vermindering van de
achtergronddepositie. Deze trend zal zich in de komende jaren voortzetten als gevolg van
generiek beleid op het gebied van landbouwemissies, verkeer en industrie. De huidige
goede staat van instandhouding van de voor stikstof gevoelige habitattypen zal daardoor
verder verbeterd worden. Zie hiervoor de Passende Beoordeling in het kader van het
bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’.

9

[Indiener] stelt dat:
Daarbij wordt in dit plan naast de realisatie van 17 woningen ook het aanbrengen van
parkeerplaatsen, bestrating/paden en dergelijke meegenomen. In de bij het
bestemmingsplan behorende notitie stikstofberekening zijn een aantal aannamen gedaan
die naar mijn oordeel onjuist zijn. Zo heeft u aangenomen dat het aan- en afrijdend
verkeer ten behoeve van de bouw zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer
zou onderscheiden van het overige verkeer op de betreffende wegen. De
verkeerstoename zal aanzienlijk zijn en het rij en- stopverkeer zal aanmerkelijk afwijken van
wat op de wegen gebruikelijk is.
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Reactie

[Gemeente] stelt dat:
De capaciteit van de omliggende wegen wordt door het aan- en afrijdend verkeer niet
onevenredig aangetast. Verkeer en parkeren heeft een positief advies gekregen en is als
uitvoerbaar geacht.

10

[Indiener] stelt dat:
U veronderstelt dat de gebouwen gasloos zullen worden uitgevoerd maar dat is in de
vergunning zoals in ontwerp aan uw Raad zal worden voorgelegd niet uitdrukkelijk
gewaarborgd. Derhalve had ook rekening gehouden moeten worden met de
mogelijkheid van emissie van NO2. In het kader van de emissie van mobiele werktuigen
bent u ervan uitgegaan dat al het te gebruiken materiaal niet ouder zal zijn dan 2015. Uw
berekening staat of valt bij de juistheid van deze aanname. Op geen enkele wijze is echter
gewaarborgd dat bij de realisatie van dit plan geen materiaal zal worden aangewend
voor oudere datum dan 2015. Niettemin komt u ondanks deze onjuiste en niet verzekerde
aannamen tot een ongewenste emissie per hectare van 0,42 mol per jaar. Deze depositie
komt derhalve ruim boven het getal van 0,05 mol per hectare per jaar dat eerder als
drempel- en grenswaarde gold.

Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Volgens het coalitieakkoord is nieuwbouw uitsluitend toegestaan mits er gasloos wordt
gebouwd. Daarnaast worden er ook geen nieuwe gasaansluitingen gerealiseerd door
Liander.
Zie reactie op zienswijze 20.032577

11

[Indiener] stelt dat:
Bebouwing met veel hogere gedeeltelijk gestapelde woningen dan de omliggende
woningen in een blokvorm maakt deze toevoeging zeer dominant in zijn omgeving.
Bovendien zal het een inbreuk op de privacy van omliggende percelen betekenen nu
vanuit de woningen op hun woningen en tuin zal worden neergekeken. Een mogelijk tot

Reactie

afscherming hebben deze percelen daarom niet.
[Gemeente] stelt dat:
Vanuit de vaste rechtspraak dat er geen blijvend recht op vrij uitzicht bestaat en de
afstand tussen de bestaande en nieuwe bebouwing groter is dan 2 meter vanaf de
erfgrens, is dit geen onevenredige aantasting van de privacy. Volgens de situatietekening
van de ontwerp-omgevingsvergunning zullen er ook bergingen geplaats worden op het
achtererf van de nieuwe bebouwing, deze functioneren ook als afscherming.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

12

[Indiener] stelt dat:
Juist om de openheid hier te behouden is door inwoners van Callantsoog aangedrongen
om een andere locatie, namelijk een locatie nabij Abbestederweg 6, te benutten om daar
eventueel benodigde nieuwe woningen te realiseren. Dit alternatief wordt inderdaad door
de gemeente als zodanig ingevuld met 24 woningen voor jongeren. Inmiddels worden
concrete plannen gevormd om ook op het perceel van de voormalige camping aan de
Abbestederweg nieuwe woningen toe te voegen. Door de inwoners is aan de wethouder
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voorgesteld om contact op te nemen met de eigenaar van deze grond. Deze eigenaar
had een inspreker gemachtigd namens hem kenbaar te maken dat hij graag bereid was
met de gemeente te overleggen over de verkoop van deze grond. De wethouder ging
hier toen en ook nadien niet op in. Enkele maanden later kocht een projectontwikkelaar
deze grond. Ten aanzien van deze woningen wordt gesteld dat deze bedoeld zijn voor
sociale huur en ten goede zullen komen aan zowel jongeren als ouderen. De locatie aan
de Denneweg voldoet echter niet voor de categorie ouderen die voor een dergelijke
sociale huurwoning in aanmerking zouden komen. De betreffende woningen worden
namelijk niet levensloopbestendig gebouwd.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Per 1 juli 2017 is een vereenvoudigde Ladder van duurzame verstedelijking van toepassing.
Gezien deze ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied valt (ofwel geen landelijk
gebied is) volgens de PRV is het enkel nodig om de nut en noodzaak doormiddel van
regionale woningbouwprogrammering aan te tonen. De locatie hoeft verder niet
onderbouwd worden.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

13

[Indiener] stelt dat:
Gesteld wordt dat er sprake is van een zodanige woningnood dat (kennelijk) andere
belangen moeten wijken voor de realisatie van deze woningen. Als hiervoor opgemeld
zullen deze woningen niet ten goede komen aan ouderen die thans woningzoekend zijn.
De woningen worden daarvoor niet geschikt gemaakt. De Woningstichting Den Helder
heeft nog in 2015/2016 14 sociale huurwoningen verkocht (zonder enige vorm van
compensatie met nieuwbouw). Het ging daarbij ook om woningen die vallen binnen de
categorie waarvoor nu de woningnood als argument wordt aangevoerd. Uit de
prestatieafspraken

die

de

gemeente

Schagen

heeft

gemaakt

met

beide

woningcorporaties blijkt dat het hen wordt toegestaan om de woningen uit hun bestand
te verkopen zonder dat zij dit gelijktijdig moeten compenseren met nieuwbouw. Op grond
daarvan is het de Wooncompagnie derhalve toegestaan om in de periode van de
komende 10 jaar 40 woningen uit haar bestand te verkopen. De Wooncompagnie gaat
Reactie

tot deze verkoop ook daadwerkelijk over.
[Gemeente] stelt dat:
De ontwikkeling is, na principe toezegging van het college van burgemeester en
wethouders, opgenomen in de regionale woningbouwprogrammering.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

14

[Indiener] stelt dat:
Eén van de indieners van deze zienswijze heeft de Wooncompagnie aangeschreven naar
aanleiding van onduidelijkheid over de toewijzing van mogelijke nieuwbouwwoningen in
Callantsoog. Ten aanzien van de nieuwbouw aan de Denneweg heeft Wooncompagnie
aangegeven dat er geen doelgroepen zijn bepaald voor de toewijzing. Er zou gestreefd
worden naar de toewijzing van 80% van de nieuwbouwwoningen aan ingezetenen van
Callantsoog, mits er voldoende kandidaten van de doelgroep voor het desbetreffende
woningen zijn. Vervolgens bevestigde Wooncompagnie dat het structureel toewijzen van
woningen aan ingezetenen van een kern zelf door haar niet wenselijk wordt geacht
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omdat zij de vrije vestiging van mensen vooropstelt. Zij stelt vervolgens dat het haar gaat
om het aanvullen van het woningaanbod in de hele kop van Noord-Holland omdat dit
aanbod op dit moment beperkt zou zijn. Na eerste toewijzing bestaat derhalve de
mogelijkheid om de woningen vrij toe te wijzen. Omdat de afspraken met de gemeente in
een overeenkomst zijn vastgelegd staat het partijen (de gemeente Schagen enerzijds de
Wooncompagnie anderzijds) bovendien vrij om deze afspraken later te wijzigen. Een
garantie dat tenminste 80% van de te realiseren nieuwe woningen wordt toegewezen aan
woningzoekenden uit Callantsoog is derhalve niet gegeven.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Dit staat los van de afspraak omtrent het voorliggende plan.
Zie reactie op punt 13

15

[Indiener] stelt dat:
In het raadsvoorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel
Abbestederweg 6 te Callantsoog van 26 september 2017 volgt een contra-indicatie ten
aanzien van de woningnood in de kern Callantsoog. Het voorbereidingsbesluit voor de
locatie Abbestederweg 6 werd genomen om te voorkomen dat in de aanloop van de
herbestemming er ongewenste nieuwe omgevingsvergunningen voor woningbouw voor
deze locatie verleend zouden moeten worden. Uw raad besloot derhalve een
voorbereidingsbesluit te nemen om te voorkomen dat de woningen in plaats van
recreatiewoningen op dit perceel zouden verrijzen. U baseerde dit besluit op zowel de
lokale woonvisie, het Beleidsplan aanpak realiseren woningbouwopgave en het Regionaal
kwalitatieve woningbouwprogramma kop van Noord-Holland. In plaats van de bij rechte
te realiseren 23 appartementen op deze locatie heeft uw raad al eerder besloten om van
woningbouw over te gaan naar verblijfsrecreatie (in de vorm van hotelsuites).
Zie reactie op punt 12

16

[Indiener] stelt dat:
Op 15 januari 2020 heeft er overleg plaatsgevonden tussen uw college, een
vertegenwoordiger van de Wooncompagnie en de Klankbordgroep toekomstvisie
Callantsoog. De gemeente Schagen heeft hier een verslag van opgesteld. In dit verslag
(althans in het concept daarvoor) is allereerst besproken dat de keuze voor blokvormige
woningen tot gevolg heeft dat sprake is van een goedkope uitstraling die niet past in het in
de omgeving waarin ze geplaatst zullen worden. Ook de materiaalkeuze wordt aan de
orde gesteld. Namens de Wooncompagnie wordt aangegeven dat het een moeilijke tijd is
wegens de crisis in de bouw en dat daarom gekozen is voor een kwalitatief hoogwaardig
maar ook betaalbaar product.

Reactie

Zie reactie op punt 31

17

[Indiener] stelt dat:
Voorheen was de kans van slagen van een beroep op het vertrouwensbeginsel beperkt.
De uitspraak van Raad van State van 29 mei 2019 (zaaknummer 201807643/1) en met
name de daaraan voorafgaande conclusie van de staatsraad-advocaat generaal Wattel
geven

een

aanzienlijke

verruiming

en

verduidelijking

van

de

toets

aan

het

vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Sinds deze uitspraak dient bij een beroep op
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het vertrouwensbeginsel eerst te worden onderzocht of uitlatingen van overheidswege als
een toezegging kunnen worden opgevat. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de
toezegging is gedaan door het bestuursorgaan zelf of door een persoon van wie de
burger redelijkerwijs mocht aannemen dat die de huidige opvattingen van het bevoegde
overheidsorgaan weergaf. Als derde en laatste stap dient een belangenafweging plaats
te vinden tussen de belangen van diegenen die de toezeggingen hebben gekregen, de
belangen van derden (zoals omwonenden) en het belang van de samenleving.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Het nu nog een ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning betreft. Er is
nog geen toezegging gedaan door het bevoegd gezag welke in deze casus de
Gemeenteraad is. Pas bij vaststelling kan er beroep ingediend worden over de toezegging
van de Gemeenteraad.
Omdat toezeggingen doorgaans niet afkomstig zijn van het college of de gemeenteraad,
wordt in de praktijk niet vaak aangenomen dat sprake is van te honoreren vertrouwen.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

18

[Indiener] stelt dat:
In de genoemde uitspraak ging het om een dakterras in Amsterdam waartegen
handhaven werd opgetreden. Het bevoegd gezag was bekend met dit dakterras en had
niettemin dit 25 jaar lang met rust gelaten mede omdat omwonenden geen problemen
met het dakterras hadden. Daarbij was aangegeven dat er voor het dakterras geen
vergunning nodig zou zijn. Reeds onder die omstandigheden werd geoordeeld dat een
zodanig vertrouwen was opgewekt dat de aangeschreven persoon erop mocht
vertrouwen dat er niet handhavend zou worden opgetreden.
[Gemeente] stelt dat:
Punt 18 is enkel een inhoudelijke toelichting en geen zienswijze.

19

[Indiener] stelt dat:
In casu is sprake van een perceel waarvan sinds de zeventiger jaren altijd is gesteld dat
hier geen bebouwing zou plaatsvinden. Het perceel stond garant voor openheid tussen de
gerealiseerde bebouwing en levert daarbij een recreatieve ontmoetingsplaats op voor de
bewoners van Callantsoog. De noodzaak/mogelijkheid tot bebouwing van dit perceel is in
de verschillende beleidsstukken van de zijde van het bevoegd gezag niet naar voren
gekomen. Met dit bouwvoornemen en dit ontwerpbestemmingsplan wordt daarop in één
keer een andere weg ingeslagen. Naar het oordeel van de indieners van deze zienswijze
staat het vertrouwensbeginsel en de daaruit voortvloeiende belangenafweging aan deze
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de weg.

Reactie

Zie reactie op punt 7.a

20

[Indiener] stelt dat:
Uw

gemeenteraad

heeft

op

30

juni

2015

het

Beleidsplan

aanpak

realiseren

woningbouwopgave vastgesteld. In dit beleidsstuk is opgenomen dat er risico's bij het
vaststellen van planschade bestaan wanneer de woningbouwopgave leidt tot het
terugdringen van 2400 naar 950 woningen. Daarbij moest ook rekening gehouden worden
met de kosten die de onderzoeken door onafhankelijke adviseurs met zich mee zullen
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brengen. Ten aanzien van het onderhavig bestemmingsplan en de daarmee te
coördineren omgevingsvergunning is planschade, zeker van de omliggende woningen die
uitzicht op de woningbouwlocatie hebben, voorspelbaar. De vraag is dan ook in hoeverre
dit risico middels de anterieure overeenkomst volledig is afgewenteld op de ontwikkelaar.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Het risico van planschade is geheel afgewenteld op de ontwikkelaar.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

21

[Indiener] stelt dat:
Doel van deze gemeentelijke notitie is om vergunde ontwikkelingen voor woningbouw die
te lang stil liggen in te trekken zodat alternatieve kansrijke initiatieven op locaties waar de
woningbouwbehoefte zich daadwerkelijk voordoet mogelijk te maken. In dit overzicht is
ten aanzien van Callantsoog opgenomen dat er drie locaties zijn namelijk Dixiebar,
Dorpsweg 28, Abbestederweg 6 en vervanging zomerwoningen Prévinaireweg. Dit
betroffen derhalve vergunde woningbouwlocaties waar door een gebrek aan behoefte of
initiatief door de ontwikkelaar geen woningbouw tot stand kwam. Uit het gegeven dat uw
Raad middels deze notitie zichzelf de ruimte verschafte om tot intrekking van deze
bouwplannen te komen mag tevens worden afgeleid dat de behoefte, althans waar het
Callantsoog betreft, niet zo hoog was als thans wordt voorgesteld.

Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Punt 21 is enkel een inhoudelijke toelichting en geen zienswijze.

22

[Indiener] stelt dat:
Als bekend mag worden verondersteld dat er een aanzienlijke parkeerdruk bestaat op het
centrum van Callantsoog en derhalve ook op de directe omgeving van de Duinroos- en
Denneweg. Deze parkeerdruk is enkele jaren geleden verder verhoogd doordat een
vergunning werd verleend aan hotel Het Zwaantje op de hoek van de Duinroos/Jewelweg
waarbij de eigenaar (zoals gebruikelijk) de verplichting kreeg om de toegenomen
parkeerbehoefte volledig op eigen terrein te realiseren. De gasten van dit hotel zien de
daartoe gerealiseerde parkeergarage als een minder aantrekkelijk alternatief dan de
openbare plaatsen die zich in het omliggende gebied (dus ook hetzelfde gebied als de
Denneweg) bevinden. De druk op de bestaande parkeerplaatsen wordt nog verder
verhoogd door de dagen verblijfsrecreatie in de weekenden en gedurende het
zomerseizoen.

Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Bij de vergunning die werd verleend aan hotel Het Zwaantje is getoetst en voldaan aan de
Nota Parkeernormen van Schagen. Hierbij is in de parkeerbehoefte voorzien op eigen
terrein. Het feit dat gasten van het hotel elders parkeren dan de aangewezen
hotelparkeerplaats kan niet gewaarborgd worden gezien de recreatieve functies nabij
Callantsoog waarvoor ieder mag parkeren op openbare parkeerplaatsen.
Deze opmerking geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

23

[Indiener] stelt dat:
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Gelet op het bestemmingsplan Parkeren van de gemeente Schagen kan een
omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen als deze slechts worden verleend
wanneer op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Deze
voorwaarde is in artikel 6.1 juncto artikel 10.2 van dit ontwerpbestemmingsplan herhaald.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Punt 23 is enkel een inhoudelijke toelichting en geen zienswijze.

24

[Indiener] stelt dat:
In

het

ontwerpbestemmingsplan

is

in

de

toelichting

niet

opgenomen

hoeveel

parkeerplaatsen noodzakelijk zijn om te voorzien in de parkeerbehoefte, gekoppeld aan
deze 17 woningen. Wel is in een tabel een parkeerbehoefte van 1,6 per huurhuis sociale
huur omcirkeld. Gesteld wordt vervolgens dat in het planvoornemen er 40 parkeerplaatsen
(25 nieuwe plus 15 reeds aanwezige) in het plangebied zullen komen. Uitgaande van de in
het ontwerp bestemmingsplan gestelde parkeernorm van 1,6 en de realisatie van 17
sociale huurwoningen komt de parkeernorm uit op 27,2. Derhalve op 28 parkeerplaatsen
(een parkeernorm wordt in de regel altijd naar boven toe afgerond).
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Vanuit het advies van de beleidstafel en het integraal beleidsoverleg wordt de
ontwikkeling aangemerkt als woningen die vallen in de categorie huur midden/goedkoop,
in de zone ‘rest bebouwde kom’. Hiervoor geldt een norm van 1.4 parkeerplaatsen per
woning.
Per abuis is er een verschil tussen de ontwerpvergunning en het ontwerpbestemmingsplan
in de typering van de woning. De nummers in de ontwerpvergunning zijn correct.
Deze zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het plan om de woningen als huur
middel/goedkoop aan te duiden waarbij een parkeer norm van 1,4 van toepassing is.

25

[Indiener] stelt dat:
Gesteld wordt dat er 25 nieuwe en 15 bestaande parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
Allereerst moet daarbij worden opgemerkt dat het erop lijkt dat hierbij allereerst niet op
eigen terrein geparkeerd gaat worden. Deze eis stelt zowel dit ontwerpbestemmingsplan
als voorgaande nog van toepassing zijnde bestemmingsplannen wel. Bovendien lijkt het
erop dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van bestaande parkeerplaatsen die niet voor
dit project beschikbaar zijn. Deze parkeerplaatsen bevinden zich sinds jaren dag aan de
Duinroosweg en aan de Denneweg en staan nagenoeg altijd vol. Er is derhalve geen
sprake van overcapaciteit maar juist van een aanzienlijke parkeerdruk. Indien en voor
zover deze parkeerplaatsen worden verwijderd zullen deze uiteindelijk moeten worden
teruggebracht en mogen zij niet meetellen in het voorzien in de parkeerbehoefte voor dit
project. In de toelichting lijkt ook te worden verwezen naar dubbelgebruik. Van
dubbelgebruik kan echter geen sprake zijn aangezien de bestaande parkeerbehoefte
zich met name richt op de avonduren en het weekend. De parkeerbehoefte van de
beoogde woningen zal met name ook in die periode het hoogst zijn. Dubbelgebruik is dan
ook niet aan de orde.

Reactie

Zie reactie op punt 24 en 27.a
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26

[Indiener] stelt dat:

Bij de omgevingsvergunning is een berekening van het aantal nieuwe parkeerplaatsen
gevoegd. Vreemd genoeg wordt hier een norm van 1,4 parkeerplaats per woning
gerekend terwijl in het bestemmingsplan nog uitgegaan werd van 1,6 parkeerplaats per
woning. Bij het hanteren van de norm van 1,6 parkeerplaatsen per woning wordt
uitgekomen op 27,2 derhalve 28 nieuwe parkeerplaatsen. Op de tekening zijn 24
parkeerplaatsen aangemerkt als nieuwe parkeerplaatsen en daarmee zijn er vier
parkeerplaatsen te weinig toegevoegd. Daarbij zijn deze parkeerplaatsen niet op eigen
terrein en niet in de directe nabijheid van de te realiseren woningen ingetekend. Niet te
verwachten valt dat de bewoners van beide blokken hun auto structureel zullen
parkeren aan de overzijde van het water aan de Denneweg. Daarbij komen de beide
geprojecteerde voetpaden uit op deze parkeerplaatsen en is het derhalve de vraag of
deze

parkeerplaatsen

wel

kunnen

worden

beschouwd

als

volwaardige

parkeerplaatsen. Immers, vanaf het pad zal de openbare weg bereikbaar moeten zijn
en dat kan niet wanneer alle parkeerplaatsen in gebruik zouden zijn. Anders gezegd,
twee of drie van de ingetekende parkeerplaatsen zijn niet beschikbaar.
Reactie

Zie reactie op punt 24 en 27.a

27.a

[Indiener] stelt dat:
Op de tekening staan bovendien 16 bestaande parkeerplaatsen ingetekend terwijl het in
werkelijkheid 14 plaatsen betreft met een parkeerplaats met een kruis. Kennelijk worden
enkele van de bestaande parkeerplaatsen thans meegerekend bij de nieuw te realiseren
parkeerplaatsen.
[Gemeente] stelt dat:
In de ontwerp omgevingsvergunning is het aantal opgenomen parkeerplaatsen zoals die
al bestonden 16. Het bestaande aantal wordt niet verminderd of meegenomen in de
telling.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

27.b

[Indiener] stelt dat:
Bovendien lijkt de bestaande fietsstallingsplaats naast de parkeerplaatsen aan de
Duinroosweg te worden weggenomen zonder dat een alternatief wordt aangeboden.
Van deze fietsstallingsmogelijkheid wordt echter veelvuldig gebruik gemaakt.

Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Fietsenstallingen zijn geen onderdeel
parkeernormen Schagen. 2016”.

van

het

bestemmingsplan

of

de

“Nota

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.
28

[Indiener] stelt dat:
In het geldende bestemmingsplan werden beeldbepalende groene zones aangemerkt als
structureel groen en genieten zij daarom bescherming. Een motivering waarom het in dit
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geval noodzakelijk zou zijn om deze groene ruimte in de bebouwde kom op te offeren
voor meer nieuwbouw wordt in de toelichting niet gevonden. Zoals uit het gestelde in deze
zienswijze mag blijken stellen de indieners zich op het standpunt dat de noodzaak hiervoor
ontbreekt terwijl het belang van het behoud van groen binnen de bebouwde kom zwaar
moeten wegen. Door ook hier het bestaande groen grotendeels om te zetten in bebouwd
en verhard oppervlakte wordt het dorpse karakter en de openheid van de bebouwing in
Callantsoog geweld aan gedaan.

[Gemeente] stelt dat:
Binnen het geldende bestemmingsplan: “beeldbepalende groene zones worden als
structureel groen gezien en genieten op grond daarvan een bescherming in het
[geldende] bestemmingsplan. Op enkele plekken heeft het groen ook een ecologische
betekenis. Ook dat is specifiek bestemd.”
De bescherming is van toepassing binnen het geldende bestemmingsplan. Indien de raad
hiervan afwijkt door het vaststellen van het voorliggende bestemmingsplan, dan is het
bovenstaande niet meer van toepassing.
Het huidige gebruik van het perceel met bestemming groen is als speelplaats en
hondenuitlaat veld. Deze kunnen verder gewaarborgd worden in het noordelijk gedeelte
van het betreffende perceel. Ook wordt het omliggende groen wel als zodanig
behouden.
Deze zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het plan. De onderbouwing zal
worden aangepast om de waarborging van de waarden, alhoewel op een kleinere
oppervlakte, van het groen te behouden.
29

[Indiener] stelt dat:
Daarbij is niet duidelijk waarom het plangebied zo ruim is gesteld terwijl de wijziging zich
slechts op een gedeelte hiervan voltrekt. Mogelijk heeft dit te maken met de noodzaak
om extra parkeervoorzieningen in het plangebied te kunnen onderbrengen maar, indien
dit het geval is, dient de toelichting daarover duidelijkheid te verschaffen.

Reactie

[Gemeente] stel dat:
De gemeente is van mening dat de aanpassing van het gedeelte nabij de vijver de
ruimtelijke kwaliteit als ontmoetingsplek versterkt van het hele gebied. Het oogt momenteel
meer als veld dan echt als ontmoetingsplek, terwijl de voorgesteld inrichting als mini-park
dit juist versterkt, ondanks vermindering in groen.
Reactie geeft aanleiding tot aanpassing van het plan. De toelichting hierover zal worden
uitgebreid om die relatie (tussen het park idee en ontmoetingsplek) duidelijker in beeld te
brengen.

30

[Indiener] stelt dat:
Bij eerste lezing lijkt het plan niet afwijkend en/of uitzonderlijk hoog te zijn. Echter, nu de
goothoogte gelijkgesteld is aan de bouwhoogte en beide op 7 meter plus peil is gezet is
sprake van een forse blokvormige bebouwing die zich binnen dit plangebied niet
voordoet. De bestaande bebouwing rond en in de nabijheid van de groene weide wordt,
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met name ook aan de zijde waar tegen deze woningbouw geprojecteerd staat,
gekenmerkt door laagbouw met een goothoogte van 3 meter een bouwhoogte van 4,5
meter. Alle woningen tussen het plangebied en de Jewelweg kennen deze maximale
maatvoering. Ook aan de noordelijke zijde zijn de woningen steeds voorzien van een
maximale goothoogte van 4 meter en een maximale bouwhoogte van 5 meter.
Bovendien

zijn

de

woningen

hier

geschakeld

en

onderbroken,

waardoor

de

bouwmassa ook daar als zeer beperkt kan worden ervaren. Aan beide andere zijden
zijn de woningen steeds voorzien van een maximum goothoogte van 5 meter en een
bouwhoogte van 7,5 meter. Door de schuine kap die daardoor wordt voorgeschreven
doet ook deze bebouwing aanzienlijk minder volumineus en dominant aan. Ten slotte
wordt ook de bebouwing tussen Duinroosweg, Patrijzenweg en aan de Kwartelweg
waarop de bouwlocatie uit ziet steeds voorzien van een maximum goothoogte van 3
meter en een bouwhoogte 4,5 meter. Binnen dit gedeelte is een goothoogte van 7
meter ongekend en een bouwhoogte van 7 meter plus peil in een dergelijke
blokvormige structuur eveneens.
Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Ten
noorden
van
het
ontwerp-“Bestemmingsplan
Nieuwbouwlocatie
Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog” ofwel het gebied ten noorden van de
Denneweg is de maximum bouwhoogte: 7.5 meter volgens het “Bestemmingsplan Petten,
’t Zand, Callantsoog, Groote Keeten” waardoor de ontwerp-ontwikkeling passend is.
Zie ook reactie op punt 31
Deze reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

31

[Indiener] stelt dat:
Het nieuwe bouwplan zal door zijn omvang en hoogte, gelegen aan de resterende open
groene ruimte, gezichtsbepalend zijn. De aanblik van de beoogde bebouwing is
blokvormig, welstandelijk niet fraai en wordt als ontsierend ervaren. De vraag is ook
waarom welstand (althans de commissie ruimtelijke kwaliteit Schagen) op 22 januari 2020
heeft volstaan met een stempeladvies en een standaard-overweging terwijl met deze
invulling het meest open gedeelte van de bebouwde kom van Callantsoog tot het dichtst
bebouwde gedeelte wordt omgetoverd. Aangezien Welstand ook de relatie met de
directe omgeving uitdrukkelijk bij haar beoordeling moet betrekken kon niet met een
dergelijk advies/beoordeling worden volstaan. Een duidelijke motivering waarom het plan
positief zou moeten worden beoordeeld ontbreekt.
[Gemeente] stelt dat:
De ontwerp-ontwikkeling goed aansluit op omliggende bebouwing door middel van
kleurkeuze. Ook sluit de ontwerp-ontwikkeling aan op de bestemmingsregels van
aangrenzende percelen. Uit vooroverleg met de commissie ruimtelijke kwaliteit blijkt dat de
commissie het volgende vinden van het ontwerp:
“Mooi sober en toch geleed en daardoor passen op de dorpse locatie”.
Deze reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

32

[Indiener] stelt dat:
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Voor de welstandsbeoordeling maakt uw gemeenteraad gebruik van "de reisgids voor
ruimtelijke kwaliteit". Uit deze reisgids volgt dat wanneer sprake is van een bijzonder
gebouw, complex of ontwikkeling er maatwerk geleverd moet worden. Onder bijzondere
gebouwen, complexen en ontwikkelingen rekent u ook de realisatie van een
maatschappelijke functie en nieuwe woonwijken. Het realiseren van 17 woningen ineens
mag dus als een bijzonder gebouw, complex en/of ontwikkeling worden beschouwd. Van
maatwerk als het gaat om welstand blijkt op geen enkele wijze. Gesteld wordt dat het
waardevol is als een gebouw een heldere vorm heeft wanneer het dient als
herkenningspunt en het bouwwerk mensen moeten kunnen blijven prikkelen. Een van de
logische eisen bij een dergelijke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is dat de samenhang en
het ritme zoals dat in de aanliggende straat bestaat niet wordt verstoord. Op geen enkele
wijze blijkt dat er aansluiting is gezocht bij de bestaande bebouwing, niet in hoogte, niet in
situering en dergelijke.
Reactie

Zie reactie op punt 31

33

[Indiener] stelt dat:
Ten koste van een open groene ruimte bestemd als groen worden een 19-tal aan elkaar
gebouwde woningen gerealiseerd en verharding aangebracht in de vorm van bergingen,
taluds, extra parkeerplaatsen, bijbehorende fietspaden, wandelpaden en dergelijke.
Weliswaar wordt in de toelichting behorend bij het bestemmingsplan dit onderwerp
aangesneden maar een oplossing voor deze aanzienlijke verhardingstoename wordt niet
gepresenteerd. Wel wordt vastgesteld dat compenserende maatregelen binnen het
plangebied niet mogelijk zijn. Uit de omgevingsvergunning noch uit de daarbij gevoegde
stukken blijkt dat er op ook maar enigerlei wijze compensatie van de verharding ten
behoeve van de waterhuishouding zal plaatsvinden. In het besluit wordt daarover zelfs
met geen woord gerept. Het probleem wordt geschetst maar niet opgelost.

Reactie

[Gemeente] stelt dat:
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft aangegeven dat de
korte procedure gevolgd kan worden voor de water toets. De aanvraag is als melding
ontvangen en gearchiveerd bij het HHNK. In de ontvangstbevestiging is aangegeven dat:
“Indien [de Wooncompagnie/gemeente] tijdens de ter inzage termijn van [de
Wooncompagnie’s/het] plan niets van [het HHNK] hoort, gaan [het HHNK] akkoord met
het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies”.
Tijdens de inzage termijn is vanuit het HHNK geen reactie ontvangen. De standaard
maatregelen moeten getroffen worden in verband met de korte procedure.
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het plan gezien de nodige
compensatie is toegelicht en verder uitgewerkt wordt in de aanvraag voor een
Watervergunning.

4. Ambtshalve wijzigingen
Omgevingsvergunning
- De zienswijzen (met kenmerk: 20.032577) geven aanleiding tot aanpassing van het besluit (opnemen
materieel in de omgevingsvergunning). Deze wijziging is doorgevoerd in Bijlage II Voorschriften van de
SB O 256 Besluit definitieve omgevingsvergunning.
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Bestemmingsplan
Naar aanleiding van bepaalde punten van de zienswijze met het kenmerk: 20.036447 worden de
volgende wijzigingen binnen het bestemmingsplan doorgevoerd.
24

Het genoemde punt geeft aanleiding tot aanpassing van het plan om de woningen
als huur middel/goedkoop aan te duiden waarbij een parkeer norm van 1.4 van
toepassing is.

Aanpassing

-Toevoeging in paragraaf 4.8: “Vanuit het advies van de beleidstafel en het integraal
beleidsoverleg wordt de ontwikkeling aangemerkt als woningen die vallen in de
categorie huur midden/goedkoop”.
-Alinea 5 en 6 uit paragraaf 4.8 vervangen door onderstaande tekst.
“Uit onderstaande figuur, afkomstig uit de gemeentelijke parkeernota blijkt dat de
gemeente Schagen voor woningen die behoren tot deze categorie een parkeernorm
van 1,4 parkeerplaatsen hanteert waarvan 0,3 parkeerplaats ten goede komt aan het
bezoekersaandeel.
Dit betekent dus dat er voor het totaal van 17 huurwoningen, volgens de gehanteerde
normen een parkeerbehoefte van 24 parkeerplaatsen bestaat. Met het aanleggen
van 25 nieuwe parkeerplaatsen wordt voldaan aan de behoefte volgens de gestelde
normen uit de Nota Parkeernormen Schagen 2016. Bij woningen dient het gedeelte
van de bezoekersnorm in het openbaar gebied gerealiseerd te worden. Binnen het
plangebied liggen 15 bestaande parkeerplaatsen. Dit aantal is voldoende om
parkeerplaatscapaciteit voor bezoekers op te lossen”
-Figuur 13 vervangen
(Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het CROW zijn alleen de parkeercijfers
aangepast en niet de verkeersgeneratie. Dit zou namelijk ook weer doorwerking
hebben in de stikstofberekening)

28

Het genoemde punt geeft aanleiding tot aanpassing van het plan. De onderbouwing
zal worden aangepast om de waarborging van de waarden, alhoewel op een
kleinere oppervlakte, van het groen te behouden.

Aanpassing

Artikel 3 in paragraaf 5.3 luidt nu als volgt:
ARTIKEL 3 - GROEN
Beeldbepalende groene zones worden als structureel groen gezien en genieten op
grond daarvan een bescherming in het bestemmingsplan.
Binnen de bestemming 'Groen' zijn de gronden aangewezen voor groenvoorzieningen,
openbare nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en voeten fietspaden.

29

Het genoemde punt geeft aanleiding tot aanpassing van het plan. De toelichting
hierover zal worden uitgebreid om die relatie (tussen het park idee en
ontmoetingsplek) duidelijker in beeld te krijgen.

Aanpassing

Onder figuur 6 is de volgende tekst opgenomen:
In de bestaande situatie oogt de bestaande groenstructuur meer als een veld dan
een echte ontmoetingsplek. De aanpassingen van het gedeelte nabij de vijver zorgen
ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied als ontmoetingsplek wordt versterkt
ondanks de geringe afname in groen. De voorgestelde inrichting als mini-park speelt
hier een belangrijke rol in.
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Overige toevoeging:
Het ontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
met ingang van 29 april 2020 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende
deze

periode

is

aan

een

ieder

de

gelegenheid

geboden

om

een

zienswijze

op

het

ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Binnen de hiervoor bedoelde termijn zijn zienswijzen ontvangen
welke hebben geleid tot enkele aanpassingin van het bestemmingsplan.
Datum en IMRO code ter voorbereiding op vaststelling alvast aangepast naar VA01 en 27 oktober 2020
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Bijlage 9 Raadpleging Plan-MER-beoordeling

249

Raadpleging plan-mer-beoordeling
Voor het bestemmingsplan is op grond van artikel 2.8, eerste lid van de Wet
natuurbescherming een passende beoordeling opgesteld. Uit artikel 7.2a lid 1 Wet
milieubeheer volgt dat als voor een bestemmingsplan een passende beoordeling moet
worden gemaakt, er in principe ook een milieueffectrapport (planMER) moet worden
opgesteld. Op grond van artikel 7.2a lid 2 Wet milieubeheer jo. artikel 3 lid 1 Besluit mer geldt
bij bestemmingsplannen voor een in verhouding tot het totale grondgebied van de
gemeente klein gebied niet automatisch een plan-mer-plicht als er een passende
beoordeling moet worden gemaakt. Voor die plannen kan, indien het plan geen aanzienlijke
milieueffecten veroorzaakt, worden volstaan met een plan-mer-beoordeling.
Bij de plan-mer-beoordeling moet rekening worden gehouden met de criteria van bijlage II
bij Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende
de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's
(PbEG 2001, L 197). Hierbij dienen de volgende bestuursorganen en instanties te worden
geraadpleegd:
a. de bestuursorganen en instanties die op grond van een wettelijk voorschrift adviseren
over de besluiten, aangewezen op grond van artikel 7.2, derde of vierde lid , van de
Wet milieubeheer waarop het plan betrekking heeft; en
b. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of in plaats
van de betrokken minister een door hem aangewezen bestuursorgaan.
De volgende bestuursorganen/instanties zijn geraadpleegd over de beoordeling:
 Provincie Noord Holland;
 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 Minister van Infrastructuur en Waterstaat
 Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Provincie Noord-Holland
De provincie heeft laten weten het niet noodzakelijk te vinden om in dit kader een advies
over de beoordeling te geven omdat er voor het woningbouwplan ook al een aanvraag om
een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming loopt.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft niet gereageerd.
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat het bestemmingsplan
voldoet aan de criteria voor het mogen toepassen van een plan-mer-beoordeling. Over de
inhoud van de plan-mer-beoordeling en de conclusie daaruit heeft de minister verder geen
advies gegeven.
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft te kennen gegeven het niet
noodzakelijk te vinden om een advies over de beoordeling te geven.
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft niet gereageerd.
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Regels
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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te Callantsoog met
identificatienummer NL.IMRO.0441.BPCOOGDENNEWEG-VA02 van de gemeente Schagen;
1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen;
1.3

aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het
al dan niet in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.4

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden;
1.5

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.6

aanduidingsvlak

een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde aanduiding, begrensd door een
aanduidingsgrens;
1.7

archeologie:

de bestudering van menselijke geschiedenis door middel van de overblijfselen van materiële
cultuur, de omgeving en van dierlijke resten;
1.8

archeologisch deskundige:

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of
Programma’s van Eisen op te stellen en/of te toetsen;
1.9

archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied,
uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
1.10

archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in
dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het
verleden;
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1.11

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.12

bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouw- dan
wel bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;
1.13

bed & breakfast:

een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie voor één of enkele nachten op basis van logies
en ontbijt;
1.14

beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis:

het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep, of het beroepsmatig verlenen van
diensten, op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig,
technisch gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, waarbij
de beroeps- en bedrijfsactiviteit ondergeschikt is aan de woonfunctie en een ruimtelijke
uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.15

bestaand:

het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een
bouwvergunning en/of vrijstelling/ontheffing (vóór 1 oktober 2010)/omgevingsvergunning
(ná 1 oktober 2010);
1.16

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.17

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.18

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;
1.19

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk;
1.20

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.21

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.22

bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;
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1.23

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;
1.24

deskundige:

een door de burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of
commissie van deskundigen;
1.25

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;
1.26

erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw, voor zover dit bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt;
1.27

erker:

een uitbouw aan een woning, die zich bevindt aan de voor- of zijgevel of beide, van een
woning en welke ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa;
1.28

galerij:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, aan de buitenkant van een woongebouw die
toegang verschaft aan de afzonderlijke woningen, met bijbehorende opgang;
1.29

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of ten minste met
twee wanden omsloten ruimte vormt;
1.30

geluidgevoelig object:

gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals
bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
1.31

hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
1.32

kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde
voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;
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1.33

onderkomens:

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemmingen onttrokken,
voertuigen, vaartuigen, arken, toercaravans, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan
te merken, alsook tenten;
1.34

overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk
met wanden is omgeven;
1.35

pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar
is;
1.36

peil:

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg
grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van
de bouw;
1.37

permanente bewoning:

bewoning van een verblijf als hoofdverblijf;
1.38

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;
1.39

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;
1.40

voorgevel:

de naar de weg (eventueel voetpad) gekeerde gevel(s);
1.41

voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan;
1.42

wadi

een bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater;
1.43

woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2
2.1

Wijze van meten

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
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. waterlopen en waterpartijen, zoals vijvers;
d. wadi's
met de daarbij behorende:
e. speelvoorzieningen;
f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
g. steigers;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. terreinen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
k. voetpaden.

3.2

Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 9 m bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 3,5 m bedragen.

3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen
van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van:
een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4
4.1

Verkeer - Verblijfsgebied

Bestemmingsomschrijving

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

4.2

Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;
2. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 9 m bedragen;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 5 m bedragen.

4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen
van de bebouwing, ten behoeve van:
een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
het gebruiken of laten gebruiken van gronden als stand- of ligplaats voor onderkomens;
het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of
bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen.
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Artikel 5
5.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterberging;
b. waterhuishouding;
c. waterlopen;
d. groenvoorzieningen;
e. openbare nutsvoorzieningen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder dammen, duikers en bruggen.

5.2

Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van oeververbindingen mag, gemeten, in afwijking van het begrip
"peil" als bedoeld in artikel 1 onder 1.36, ten opzichte van het plaatselijke peil van de
direct aansluitende oever, niet meer dan 3 m bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag, gemeten,
in afwijking van het begrip "peil" als bedoeld in artikel 1 onder 1.36, ten opzichte van
het plaatselijke peil van de direct aansluitende oever, niet meer dan 1,5 m
bedragen.

5.3

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
het gebruik of laten gebruiken van gronden als ligplaats voor woonboten.
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Artikel 6
6.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met een ruimte voor beroeps- of bedrijfsuitoefening
aan huis;

met de daarbij behorende:
b. groenvoorzieningen;
c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
d. openbare nutsvoorzieningen;
e. water;
f. tuinen, erven en terreinen;
g. bouwwerken
Ten aanzien van beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis gelden de volgende regels:
een woning en de daarbij behorende aan-, uitbouwen en bijgebouwen op gronden als
bedoeld lid 6.1 sub a mogen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsuitoefening aan
huis, mits:
a. de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto
vloeroppervlak van de betreffende woningen en de bijbehorende aan-, uitbouwen en
bijgebouwen met een maximum tot 40 m 2;
b. het beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis betreft die:
1. niet vergunningplichtig is op grond van de Wet milieubeheer;
2. valt binnen de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 Staat van Bedrijven
milieucategorie 1, dan wel een daar mee voor wat betreft de milieugevolgen voor
de omgeving gelijk te stellen beroeps- of bedrijfsuitoefening;
c. het geen detailhandel of horeca betreft;
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 van de omgeving.

6.2

Bouwregels

a. 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 "maximum goothoogte (m), maximum
bouwhoogte (m)" bedragen;
3. het aantal woningen mag niet meer dan het aangegeven aantal ter plaatse van de
aanduiding "maximum aantal wooneenheden" bedragen;
4. de inhoud van woningen, met inbegrip van aan- en uitbouwen als bedoeld in lid 6.2
onder b, mag niet meer dan 750 m3 bedragen;
b. 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;
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2. aan- of uitbouwen mogen aan de achterzijde van de woning tot maximaal 3 m
achter de achterste bouwgrens worden gebouwd;
3. 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 m respectievelijk 4 m.
c. Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels:
1. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen
2. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen met dien
verstande dat de bouwhoogte van bijgebouwen nooit hoger mag zijn dan de
bouwhoogte van woningen.
d. Ten aanzien van oppervlaktenormen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij
woningen gelden de volgende regels:
1. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan:
50 m 2 voor erven met een kleinere oppervlakte dan 2.000 m 2 dan wel de
bestaande oppervlakte indien deze meer is;
2. de gezamenlijke oppervlakte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet
meer bedragen dan 50% van het erf aan de zij- en achterkant van de woning, dan
wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is.
e. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan de toegestane
bouwhoogte als bepaald in artikel 2, lid 12 Bijlage II Besluit omgevingsrecht;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 5 m bedragen.

6.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van
de bebouwing, ten behoeve van:
een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen voor permanente bewoning;
het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief
nachtverblijf;
het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of
bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen.
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6.5

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 6.1 en lid 6.4 voor het gebruik van
bestaande woningen voor afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat:
1. bewoning van de bestaande woning voor afhankelijke woonruimte noodzakelijk is
vanuit een oogpunt van mantelzorg, waarbij deze noodzaak dient te zijn aangetoond
door een onafhankelijke deskundige instantie;
2. de afhankelijke woonruimte qua maatvoering binnen de vigerende regeling inzake de
bestaande woning wordt ingepast;
3. mantelzorg uitsluitend is toegestaan binnen de bestaande woning;
4. het parkeren op eigen erf dient plaats te vinden.

6.6

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en mits
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,
het plan wijzigingen ten behoeve van een hogere goot- en/of bouwhoogte van
hoofdgebouwen als bedoeld in lid 6.2, sub a, onder 2 met niet meer dan 1 m, mits de
hogere goot- en/of bouwhoogte op het punt van de wet- en regelgeving op het gebied
van natuurwaarden in de vorm van een natuurtoets uitvoerbaar is.
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Artikel 7
7.1

Wonen - Woongebouw

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woongebouwen;
b. centrale voorzieningen, onder andere in de vorm van een centrale eet- en
verblijfsgelegenheid,
met de daarbij behorende:
c. groenvoorzieningen;
d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
e. openbare nutsvoorzieningen;
f. water;
g. tuinen, erven en terreinen;
h. bouwwerken.

7.2

Bouwregels

a. Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende regels:
1. woongebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
2. het aantal woningen mag niet meer dan het aangegeven aantal ter plaatse van de
aanduiding "maximum aantal wooneenheden" bedragen;
3. de bouwhoogte van woongebouwen mag niet meer dan de aangegeven
bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum
bouwhoogte (m)" bedragen.
b. Voor het bouwen van bijgebouwen bij woongebouwen gelden de volgende regels:
1. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.
2. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen.
3. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 100 m 2
bedragen.
c. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer
dan 5 m bedragen.

7.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van
de bebouwing, ten behoeve van:
een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

7.4

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
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een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,
afwijken van het bepaalde in lid 7.2 sub c onder 1 en toestaan dat de bouwhoogte van erfen terreinafscheidingen ten hoogste 2 m mag bedragen.

7.5

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen voor bewoning;
het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief
nachtverblijf;
het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of
bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen.
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Artikel 8
8.1

Waarde - Archeologie - 3

Bestemmingsomschrijving

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

8.2

Bouwregels

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 m 2 wordt uitgebreid;
b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande
oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 500 m 2 wordt uitgebreid, maar waarbij
geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het
maaiveld;
c. bouwwerken met een oppervlakte van 500 m 2 of minder;
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m 2 maar waarbij geen
grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld.

8.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2,
mits:
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet
onevenredig worden geschaad, dan wel;
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de
archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden
verstoord;
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een
verplichting tot het doen van opgravingen;
2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein
van de archeologische monumentenzorg.
Alvorens het bevoegd gezag de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.3 verleent, wordt
om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.

8.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
a. Het is verboden op of in de in lid 8.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden,
geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen uitvoeren of te
laten uitvoeren:
1. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;
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2.
3.
4.
5.

het rooien of vellen van houtopstanden;
de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m 2;
het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren
van drainage;
6. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 50 cm;
7. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm;
8. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur.
b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken en/of werkzaamheden:
1. die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het
vervangen van drainagewerken;
2. die reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
3. waarbij geen grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 500
m 2 plaatsvinden, dan wel waarbij grondroerende werkzaamheden plaatsvinden
over een oppervlakte groter dan 500m 2 maar niet dieper dan 0,50 m.
c. Een vergunning als bedoeld in sub a wordt slechts verleend, mits:
1. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
2. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/ of
werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
3. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de
archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden onevenredig
kunnen worden verstoord:
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;
een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige
op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
Alvorens het bevoegd gezag de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 8.4 onder a
verleent, wordt om deskundig advies op het gebied van archeologie gevraagd.
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Hoofdstuk 3
Artikel 9

Algemene regels

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 10
10.1

Algemene bouw- en gebruiksregels

Seksinrichting

Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt
van de bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
het gebruiken of laten gebruiken van gronden en gebouwen ten behoeve van
seksinrichtingen;

10.2

Parkeren

10.2.1 Parkeervoorzieningen
a. Een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen 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
het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', met inbegrip van eventuele
wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
b. Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden of wijzigen van de functie van een
bouwwerk wordt slechts verleend indien in, op of onder het bouwwerk, dan wel op of
onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, in voldoende
parkeergelegenheid wordt voorzien. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid,
wordt bepaald aan de hand van de normen die zijn opgenomen in de "Nota
Parkeernormen Schagen 2016", met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota
gedurende de planperiode.

10.2.2 Uitzonderingen
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
10.2.1 onder a of b 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 bijzondere hardheid, die niet door dringende
redenen of 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.

10.2.3 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 10.2.1 onder a of b niet in stand wordt gelaten.
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Artikel 11

Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,
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. 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;
c. 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.
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Artikel 12

Algemene wijzigingsregels

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, het
plan wijzigen in die zin dat aan de gronden in het plan de bestemming 'Waarde Archeologie 3' wordt ontnomen, indien op basis van archeologisch onderzoek is
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarde (meer) aanwezig is.
b. Op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de in de Wet ruimtelijke ordening
geregelde procedure van toepassing.
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Hoofdstuk 4
Artikel 13
13.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

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 bij een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in sub a met niet meer dan 10%.
c. Het bepaalde in sub a 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.

13.2

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 sub a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Wanneer het gebruik, bedoeld in sub a, na de 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 bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
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Artikel 14

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
'Regels van het bestemmingsplan Nieuwbouwlocatie Denneweg/Duinroosweg te
Callantsoog'
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 2 november 2021.
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Bijlage bij regels
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Bijlage 1 Staat van Bedrijven
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GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

1

Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. >
500 m²

30

10

50

10

50 D

3.1

016

3

- plantsoenendiensten en
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²

30

10

50

10

50

3.1

016

4

- plantsoenendiensten en
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²

30

10

30

10

30

2

-

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V.
BOSBOUW
10

10

50

0

50

3.1

100

30

50

C

0

100

3.2

100

0 100

C

50

R

100 D

3.2

300

0 100

C

50

R

300

4.2

100

0 100

C

50

R

100

3.2

nummer

GEVAAR

-

AFSTANDEN IN METERS

GELUID

-

OMSCHRIJVING

STOF

SBI-2008

GEUR

SBI-1993

01

01

-

014

016

0

014

016

014
014

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V.
DE LANDBOUW

02

02

020

021, 022, 024

0502

032

0

0502

032

1

Vis- en schaaldierkwekerijen
- oester-, mossel- en
schelpenteeltbedrijven

Bosbouwbedrijven

15

10, 11

-

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN
EN DRANKEN

151

101, 102

0

Slachterijen en overige vleesverwerking:

151

101, 102

1

151

101

3

- slachterijen en pluimveeslachterijen
- bewerkingsinrichting van darmen en
vleesafval

151

101

4

- vleeswaren- en
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²

151

101, 102

7

151

108

8

- loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en
vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden met p.o. < 2.000 m²

152

102

0

Visverwerkingsbedrijven:

152

102

2

- conserveren

200

0 100

152

102

3

- roken

300

0

50

152

102

4

- verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²

300

10

50

152

102

5

- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²

100

10

152

102

6

- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²

50

10

1531

1031

0

Aardappelprodukten fabrieken:

1531

1031

1

1531

1031

2

- vervaardiging van aardappelproducten
- vervaardiging van snacks met p.o. <
2.000 m²

1532, 1533

1032, 1039

0

Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 1533

1032, 1039

1

1532, 1533

1032, 1039

1532, 1533

50

0

50

10

50

3.1

50

0

50

10

50

3.1

C

30

200

4.1

C

0

300

4.2

C

30

300 D

4.2

50

30

100

3.2

30

10

50

3.1

300

30 200

C

R

300

4.2

50

R

50

3.1

50

10

- jam

50

10 100

C

10

100

3.2

2

- groente algemeen

50

10 100

C

10

100

3.2

1032, 1039

3

- met koolsoorten

100

10 100

C

10

100

3.2

1532, 1533

1032, 1039

4

- met drogerijen

300

10 200

C

30

300

4.2

1532, 1533

1032, 1039

5

- met uienconservering (zoutinleggerij)

300

10 100

C

10

300

4.2

200

30 100

C

30

200

4.1

1541

104101

0

Vervaardiging van ruwe plantaardige en
dierlijke oliën en vetten:

1541

104101

1

- p.c. < 250.000 t/j

50

50

R

1541

104101

2

- p.c. >= 250.000 t/j

300

50 300

C

1542

104102

0

Raffinage van plantaardige en dierlijke
oliën en vetten:

1542

104102

1

1542

104102

2

- p.c. < 250.000 t/j

200

10 100

C

- p.c. >= 250.000 t/j

300

10 300

C

1543

1042

0

Margarinefabrieken:

1543

1042

1

1543

1042

2

- p.c. < 250.000 t/j

100

10 200

C

- p.c. >= 250.000 t/j

200

10 300

C

1551

1051

0

1551

1051

3

1551

1051

4

Zuivelprodukten fabrieken:
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000
t/j
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000
t/j

50

0 100

C

1551

1051

5

- overige zuivelprodukten fabrieken

100

0 300

C

50

50 300

C

1552

1052

1

1552

1052

2

Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²

50

0 100

C

- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²

10

0

1561

1061

0

Meelfabrieken:

1561

1061

1

- p.c. >= 500 t/u

200 100 300

C

100

1561

1061

2

- p.c. < 500 t/u

100

50 200

C

50

1561

1061

50 100 200

C

50

1562

1062

0

Zetmeelfabrieken:

1562

1062

1

- p.c. < 10 t/u

200

50 200

C

1562

1062

2

- p.c. >= 10 t/u

300 100 300

C

1571

1091

0

Veevoerfabrieken:

1571

1091

3

- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder,
veevoeder) cap. < 10 t/u water

300 100 200

C

1571

1091

5

- mengvoeder, p.c. < 100 t/u

200

50 200

C

1571

1091

6

- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u

300 100 300

C

1572

1092

200 100 200

C

1581

1071

0

Vervaardiging van voer voor huisdieren
Broodfabrieken, brood- en
banketbakkerijen:

1581

1071

1

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik
van charge-ovens

30

1581

1071

2

- v.c. >= 7500 kg meel/week

100

1582

1072

Banket, biscuit- en koekfabrieken

100

1584

10821

0

1584

10821

4

Verwerking cacaobonen en vervaardiging
chocolade- en suikerwerk:
- Suikerwerkfabrieken met suiker
branden

300

30

50

30

1584

10821

5

- Suikerwerkfabrieken zonder suiker
branden: p.o. > 200 m²

100

30

50

30

1585

1073

50

30

10

10

1586

1083

0

Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586

1083

2

100

10

30

1587

108401

200

30

200
200

Grutterswarenfabrieken

Deegwarenfabrieken

1589

1089

- theepakkerijen
Vervaardiging van azijn, specerijen en
kruiden
Vervaardiging van overige
voedingsmiddelen

1589.1

1089

Bakkerijgrondstoffenfabrieken

30

CATEGORIE

GROOTSTE
AFSTAND

GEVAAR

GELUID

-

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

-

OMSCHRIJVING

STOF

SBI-2008

nummer

SBI-1993

Z

50

R

300

4.2

100

R

200

4.1

Z

200

R

300

4.2

30

R

200

4.1

Z

50

R

300

4.2

50

R

100

3.2

50

R

300

4.2

50

R

300

4.2

50

R

100

3.2

30

2

R

300

4.2

R

200

4.1

200 D

4.1

Z

30

0
Z

Z

30

R

200

4.1

50

R

300

4.2

300

4.2

30

200

4.1

300

4.2

30

200

4.1

C

10

30

2

30 100

C

30

100

3.2

10 100

C

30

100

3.2

R

300

4.2

R

100

3.2

50

3.1

10

100

3.2

50

10

200

4.1

30

50

30

50

50

50

10

30
Z

50

R

R

200 D

4.1

200

4.1

GEUR

STOF

GELUID

GEVAAR

AFSTANDEN IN METERS

1589.2

1089

0

Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2

1089

1

- zonder poederdrogen

100

10

50

10

1589.2

1089

2

- met poederdrogen

300

50

50

50

1589.2

1089

Bakmeel- en puddingpoederfabrieken

200

50

50

1591

110101

Destilleerderijen en likeurstokerijen

300

30 200

C

1592

110102

0

Vervaardiging van ethylalcohol door
gisting:

1592

110102

1

- p.c. < 5.000 t/j

200

30 200

C

30

1592

110102

2

- p.c. >= 5.000 t/j

300

50 300

C

50

1593 t/m
1595

1102 t/m 1104

Vervaardiging van wijn, cider e.d.

30

C

0

1596

1105

Bierbrouwerijen

300

30 100

C

50

1597

1106

Mouterijen

300

50 100

C

30

1598

1107

10

0 100

16

12

160

120

17

13

171

131

172

-

-

Mineraalwater- en frisdrankfabrieken
-

10

0

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

GROOTSTE
AFSTAND

SBI-2008

nummer

SBI-1993

100

3.2

300

4.2

30

200

4.1

30

300

4.2

R

200

4.1

R

300

4.2

30

2

300

4.2

300

4.2

100

3.2

30

200

4.1

50

R

R
R

VERWERKING VAN TABAK
Tabakverwerkende industrie

200

-

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

132

0

Weven van textiel:

172

132

1

172

132

2

173

133

174, 175

139

Vervaardiging van textielwaren

1751

1393

Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken

100

176, 177

139, 143

Vervaardiging van gebreide en gehaakte
stoffen en artikelen

18

14

181

141

182

Bewerken en spinnen van textielvezels

30

50

C

10

50 100

30

100

3.2

- aantal weefgetouwen < 50

10

10 100

0

100

3.2

- aantal weefgetouwen >= 50

10

30 300

Textielveredelingsbedrijven

50

300

4.2

50

Z

10

50

3.1

0

50

10

50

3.1

30 200

10

200

4.1

0

10

50

10

50

3.1

Vervaardiging kleding van leer

30

0

50

0

50

3.1

141

Vervaardiging van kleding en -toebehoren
(excl. van leer)

10

10

30

10

30

2

183

142, 151

Bereiden en verven van bont;
vervaardiging van artikelen van bont

50

10

10

10

50

3.1

19

15

191

151,152

30 100

10

300

4.2

192

151

Lederfabrieken
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en
schoeisel)

50

10

30

10

50 D

3.1

193

152

Schoenenfabrieken

50

10

50

10

50

3.1

20

16

-

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1

16101

50 100

50

100

3.2

2010.2

16102

0

Houtconserveringsbedrijven:

2010.2

16102

1

- met creosootolie

200

30

50

10

200

4.1

2010.2

16102

2

- met zoutoplossingen

10

30

50

10

50

3.1

-

-

10

50

0

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN
EN VERVEN VAN BONT

VERVAARDIGING VAN LEER EN
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

Houtzagerijen

300

0

R

GEVAAR

100

30 100

10

100

3.2

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging
overige artikelen van hout

0

30 100

0

100

3.2

10

0

30

2

200

4.1

202

1621

203, 204, 205

162

205

162902

Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

21

17

-

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN
PAPIER- EN KARTONWAREN

2111

1711

2112

1712

0

Papier- en kartonfabrieken:

2112

1712

1

- p.c. < 3 t/u

50

C

2112

1712

2

- p.c. 3 - 15 t/u

100

50 200

C

Z

2112

1712

3

- p.c. >= 15 t/u

200 100 300

C

Z

212

172

2121.2

17212

0

Golfkartonfabrieken:

2121.2

17212

1

2121.2

17212

22

58

0

CATEGORIE

GELUID

Fineer- en plaatmaterialenfabrieken

STOF

-

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

-

OMSCHRIJVING

GROOTSTE
AFSTAND

SBI-2008

nummer

SBI-1993

Vervaardiging van pulp

10

30

200 100 200
50

30

C

50

R

30

R

50

3.1

50

R

200

4.1

100

R

300

4.2

30

30 100

C

30

R

100

3.2

- p.c. < 3 t/u

30

30 100

C

30

R

100

3.2

2

- p.c. >= 3 t/u

50

30 200

C

30

R

200

4.1

-

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

Papier- en kartonwarenfabrieken

221

581

Uitgeverijen (kantoren)

2221

1811

30

0 100

2222

1812

Drukkerijen van dagbladen
Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen)

30

0 100

2222.6

18129

Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

10

0

2223

1814

A

Grafische afwerking

0

0

2223

1814

B

Binderijen

30

2224

1813

Grafische reproduktie en zetten

2225

1814

Overige grafische aktiviteiten

223

182

Reproduktiebedrijven opgenomen media

23

19

-

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.;
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

2320.2

19202

A

Smeeroliën- en vettenfabrieken

2320.2

19202

B

2320.2

19202

C

24

20

-

2412

2012

2413

2012

0

0

0

Z

10

0

10

1

10

100

3.2

10

100

3.2

30

0

30

2

10

0

10

1

0

30

0

30

2

30

0

10

10

30

2

30

0

30

10

30 D

2

0

0

10

0

10

1

50

0 100

30

R

100

3.2

Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie

300

0 100

50

R

300

4.2

Aardolieproduktenfabrieken n.e.g.
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE
PRODUKTEN

300

0 200

50

R

300 D

4.2

Kleur- en verfstoffenfabrieken

200

0 200

C

200

R

200 D

4.1

Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:
- niet vallend onder "post-Sevesorichtlijn"

100

30 300

C

300

R

300 D

4.2

300

10 200

C

300

R

300 D

4.2

C

2413

2012

1

2414.1

20141

2414.1

20141

A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
- niet vallend onder "post-SevesoA1 richtlijn"

2414.1

20141

B0 Methanolfabrieken:

2414.1

20141

B1 - p.c. < 100.000 t/j

100

0 200

C

2414.1

20141

200

0 300

C

2414.2

20149

B2 - p.c. >= 100.000 t/j
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet
0 synth.):

2414.2

20149

1

- p.c. < 50.000 t/j

300

0 200

C

242

202

0

Landbouwchemicaliënfabrieken:

Z

100

R

200

4.1

200

R

300

4.2

100

R

300

4.2

CATEGORIE

300

30 200

C

300

R

300 D

4.2

200

10 200

C

300

R

300

4.2

50

50

R

50

3.1

30

10

30

2

R

300

4.2

R

300

4.2

100

3.2

50

R

100

3.2

50

R

50

3.1

C

200

R

200 D

4.1

30 300

C

200

R

300

4.2

50 300

C

100

R

300

4.2

50

3.1

50

R

200

4.1

50

50

R

100 D

3.2

200

50 100

100

R

200

4.1

300

50 100

200

R

300

4.2

50

3.1

GEVAAR

GROOTSTE
AFSTAND

Verf, lak en vernisfabrieken

GELUID

-

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

-

OMSCHRIJVING

STOF

SBI-2008

nummer

SBI-1993

243

203

2441

2110

0

Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2441

2110

1

- p.c. < 1.000 t/j

2442

2120

0

Farmaceutische produktenfabrieken:

2442

2120

1

- formulering en afvullen geneesmiddelen

50

10

2442

2120

2

10

10

2451

2041

- verbandmiddelenfabrieken
Zeep-, was- en
reinigingsmiddelenfabrieken

300 100 200

C

100

2452

2042

Parfumerie- en cosmeticafabrieken

300

30

C

50

2462

2052

0

2462

2052

1

- zonder dierlijke grondstoffen

100

10 100

50

2464

205902

50

10 100

2466

205903

A

50

10

2466

205903

B

Fotochemische produktenfabrieken
Chemische
kantoorbenodigdhedenfabrieken
Overige chemische produktenfabrieken
n.e.g.

200

30 100

247

2060

Kunstmatige synthetische garen- en
vezelfabrieken

300

25

22

VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN
RUBBER EN KUNSTSTOF

2511

221101

300

2512

221102

0

Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512

221102

1

- vloeropp. < 100 m2

50

30

30

2512

221102

2

- vloeropp. >= 100 m2

200

50 100

2513

2219

Rubber-artikelenfabrieken

100

10

252

222

0

Kunststofverwerkende bedrijven:

252

222

1

- zonder fenolharsen

252

222

2

- met fenolharsen

252

222

3

- productie van verpakkingsmateriaal en
assemblage van kunststofbouwmaterialen

26

23

-

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK,
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261

231

0

Glasfabrieken:

261

231

1

261

231

2

261

231

3

2615

231

262, 263

232, 234

0

262, 263

232, 234

1

262, 263

232, 234

2

264

233

A

Baksteen en baksteenelementenfabrieken

30 200 200

30

264

233

B

Dakpannenfabrieken

50 200 200

100

R

2652

235201

0

Kalkfabrieken:

2652

235201

1

- p.c. < 100.000 t/j

30 200 200

30

R

200

4.1

2653

235202

0

Gipsfabrieken:

2653

235202

1

- p.c. < 100.000 t/j

30 200 200

30

R

200

4.1

-

50

Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

Rubberbandenfabrieken

10

50

50

30

- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j

30

30 100

- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j

30 100 300

- glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j

50

300 100 100

30

30
C

Z

50

R

100

3.2

300

4.2

30

300

4.2

Glasbewerkingsbedrijven

10

30

50

10

50

3.1

Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40
kW
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40
kW

10

10

30

10

30

2

30

50 100

30

100

3.2

200

4.1

200

4.1

AFSTANDEN IN METERS

GEVAAR

10 100 200

30

200

4.1

23611

2

- met persen, triltafels of
bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d

10 100 300

30

300

4.2

2661.2

23612

0

Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2

23612

1

- p.c. < 100.000 t/j

10

2661.2

23612

2

- p.c. >= 100.000 t/j

30 200 300

Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken

50

50 100
50 100

23611

0

2661.1

23611

2661.1

STOF

1

Betonwarenfabrieken:
- zonder persen, triltafels en
bekistingtrille

2661.1

GEUR

GELUID

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

GROOTSTE
AFSTAND

SBI-2008

nummer

SBI-1993

50 100

2662

2362

2663, 2664

2363, 2364

0

Betonmortelcentrales:

2663, 2664

2363, 2364

1

- p.c. < 100 t/u

10

2663, 2664

2363, 2364

2

- p.c. >= 100 t/u

30 200 300

2665, 2666

2365, 2369

0

Vervaardiging van produkten van beton,
(vezel)cement en gips:

2665, 2666

2365, 2369

1

- p.c. < 100 t/d

10

2665, 2666

2365, 2369

2

- p.c. >= 100 t/d

30 200 300

267

237

0

267

237

1

10

267

237

3

Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. >
2.000 m²
- met breken, zeven of drogen, v.c. <
100.000 t/j

2681

2391

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

2682

2399

A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682

2399

2682

Z

30

100

3.2

30

300

4.2

30

100

3.2

10

100

3.2

Z

10

300

4.2

50

R

100

3.2

Z

200

R

300

4.2

100 D

3.2

300

4.2

50 100

30 100

0

10 100 300

10

10

50

10

300 100 100

30

300

4.2

2399

A1 - p.c. < 100 t/u
Isolatiematerialenfabrieken (excl.
B0 glaswol):

2682

2399

B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j

100 200 300

C

30

300

4.2

2682

2399

B2 - overige isolatiematerialen

200 100 100

C

50

200

4.1

2682

2399

C

50

50 100

50

100 D

3.2

2682

2399

D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur

100

50 200

30

200

4.1

2682

2399

D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur

200 100 300

50

300

4.2

27

24

-

VERVAARDIGING VAN METALEN

273

243

0

Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en
profielzetterijen:

273

243

1

- p.o. < 2.000 m2

30 300

30

300

4.2

274

244

A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274

244

A1 - p.c. < 1.000 t/j

100 100 300

30

R

300

4.2

2751, 2752

2451, 2452

0

IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

2751, 2752

2451, 2452

1

100

50 300

C

30

R

300

4.2

2753, 2754

2453, 2454

0

- p.c. < 4.000 t/j
Non-ferro-metaalgieterijen/ smelterijen:

2753, 2754

2453, 2454

1

100

50 300

C

30

R

300

4.2

Minerale produktenfabrieken n.e.g.

30

30

Z

Z

50 D

3.1

28

25, 31

-

- p.c. < 4.000 t/j
VERVAARD. EN REPARATIE VAN
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.
MACH./TRANSPORTMIDD.)

281

251, 331

0

Constructiewerkplaatsen

281

251, 331

1

- gesloten gebouw

30

30 100

30

100

3.2

281

251, 331

2

- in open lucht, p.o. < 2.000 m2

30

50 200

30

200

4.1

281

251, 331

3

- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2

50 200 300

30

300

4.2

Z

0

Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2821

2529, 3311

1

- p.o. < 2.000 m2

50 300

30

30

30 200

10

R

CATEGORIE

30

GROOTSTE
AFSTAND

GEVAAR

2529, 3311

GELUID

-

2821

AFSTANDEN IN METERS

STOF

-

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

300

4.2

30

200

4.1

30 200

30

200

4.1

50

30 100

30

100 D

3.2

50

50 100

50

100

3.2

2822, 2830

2521, 2530, 3311

284

255, 331

A

284

255, 331

B

Vervaardiging van verwarmingsketels,
radiatoren en stoomketels
Stamp-, pers-, dieptrek- en
forceerbedrijven
Smederijen, lasinrichtingen,
bankwerkerijen e.d.

2851

2561, 3311

0

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851

2561, 3311

1

- algemeen

2851

2561, 3311

10

- stralen

30 200 200

30

200 D

4.1

2851

2561, 3311

11

- metaalharden

30

50 100

50

100 D

3.2

2851

2561, 3311

12

- lakspuiten en moffelen

100

30 100

50

R

100 D

3.2

2851

2561, 3311

2

- scoperen (opspuiten van zink)

50

50 100

30

R

100 D

3.2

2851

2561, 3311

3

- thermisch verzinken

100

50 100

50

100

3.2

2851

2561, 3311

4

- thermisch vertinnen

100

50 100

50

100

3.2

2851

2561, 3311

5

- mechanische oppervlaktebehandeling
(slijpen, polijsten)

30

50 100

30

100

3.2

2851

2561, 3311

6

- anodiseren, eloxeren

50

10 100

30

100

3.2

2851

2561, 3311

7

- chemische oppervlaktebehandeling

2851

2561, 3311

8

- emailleren

2851

2561, 3311

9

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen,
verzinken, verkoperen ed)

2852

2562, 3311

1

287

50

10 100

30

100

50 100

50

R

100

3.2

100

3.2

30

30 100

50

100

3.2

10

30 100

30

100 D

3.2

259, 331

Overige metaalbewerkende industrie
Grofsmederijen, anker- en
A0 kettingfabrieken:

287

259, 331

A1 - p.o. < 2.000 m2

30

50 200

30

200

4.1

287

259, 331

B

30

30 100

30

100

3.2

29

27, 28, 33

-

29

27, 28, 33

0

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN
APPARATEN
Machine- en apparatenfabrieken incl.
reparatie:

29

27, 28, 33

1

- p.o. < 2.000 m2

30

30 100

30

100 D

3.2

29

27, 28, 33

2

50

30 200

30

200 D

4.1

29

28, 33

3

- p.o. >= 2.000 m2
- met proefdraaien verbrandingsmotoren
>= 1 MW

50

30 300

30

300 D

4.2

30

10

30

10

30

2

200

30

30

50

200

4.1

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.

30

26, 28, 33

-

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES
EN COMPUTERS

30

26, 28, 33

A

Kantoormachines- en computerfabrieken
incl. reparatie

-

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR.
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

Z

31

26, 27, 33

311

271, 331

Elektromotoren- en generatorenfabrieken
incl. reparatie

312

271, 273

Schakel- en installatiemateriaalfabrieken

200

10

30

50

313

273

Elektrische draad- en kabelfabrieken

100

10 200

100

314

272

Accumulatoren- en batterijenfabrieken

100

30 100

315

274

Lampenfabrieken

200

30

30

300

316

293

Elektrotechnische industrie n.e.g.

30

10

30

10

200

4.1

R

200 D

4.1

100

3.2

R

300

4.2

30

2

50

CATEGORIE

32

26, 33

321 t/m 323

261, 263, 264, 331

Vervaardiging van audio-, video- en
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie

30

0

50

30

50 D

3.1

3210

2612

Fabrieken voor gedrukte bedrading

50

10

50

30

50

3.1

33

26, 32, 33

-

33

26, 32, 33

A

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN
OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische
apparaten en instrumenten e.d. incl.
reparatie

30

0

30

0

30

2

34

29

341

291

0

Autofabrieken en assemblagebedrijven

341

291

1

- p.o. < 10.000 m2

100

10 200

341

291

2

- p.o. >= 10.000 m2

200

30 300

3420.1

29201

Carrosseriefabrieken

100

3420.2

29202

Aanhangwagen- en opleggerfabrieken

30

343

293

-

GEUR

nummer

GROOTSTE
AFSTAND

-

AFSTANDEN IN METERS

GEVAAR

-

OMSCHRIJVING

GELUID

SBI-2008

STOF

SBI-1993

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-,
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

VERVAARDIGING VAN AUTO'S,
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

35

30

-

Auto-onderdelenfabrieken
VERVAARDIGING VAN
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,
AANHANGWAGENS)

351

301, 3315

0

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351

301, 3315

1

- houten schepen

351

301, 3315

2

- kunststof schepen

351

301, 3315

3

- metalen schepen < 25 m

352

302, 317

0

Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352

302, 317

1

C

30

R

200 D

4.1

50

R

300

4.2

10 200

30

R

200

4.1

10 200

30

200

4.1

30

10 100

30

R

100

3.2

30

30

50

3.1

R

100

3.2

Z

50

10

50 100

50

50 100 200

30

200

4.1

- algemeen

50

30 100

30

100

3.2

50

30 300

300

4.2

50

30 200

30

200

4.1

100

352

302, 317

2

- met proefdraaien van
verbrandingsmotoren >= 1 MW

353

303, 3316

0

Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353

303, 3316

1

- zonder proefdraaien motoren

354

309

Rijwiel- en motorrijwielfabrieken

30

10 100

30

100

3.2

355

3099

Transportmiddelenindustrie n.e.g.

30

30 100

30

100 D

3.2

36

31

-

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361

310

1

Meubelfabrieken

50

50 100

30

100 D

3.2

361

9524

2

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2

0

10

10

0

10

1

362

321

Fabricage van munten, sieraden e.d.

30

10

10

10

30

2

363

322

Muziekinstrumentenfabrieken

30

10

30

10

30

2

364

323

Sportartikelenfabrieken

30

10

50

30

50

3.1

365

324

30

10

50

30

50

3.1

3663.2

32999

Speelgoedartikelenfabrieken
Vervaardiging van overige goederen
n.e.g.

30

10

50

30

50 D

3.1

37

38

372

383202

A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372

383202

A1 - v.c. < 100.000 t/j

30 100 300

10

372

383202

B

Rubberregeneratiebedrijven

300

372

383202

C

Afvalscheidingsinstallaties

200 200 300

40

35

D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D

-

Z

30

R

R

VOORBEREIDING TOT RECYCLING

0

50 100
0

50

50
C

50

C

50

R
R

300

4.2

300

4.2

300

4.2

50

3.1

35

45

41, 42, 43

-

45

41, 42, 43

0

45

41, 42, 43

1

BOUWNIJVERHEID
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000
m²
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000
m²

45

41, 42, 43

2

Aannemersbedrijven met werkplaats:
b.o. > 1000 m²

41, 42, 43

3

50

45, 47

-

501, 502, 504

451, 452, 454

- aannemersbedrijven met werkplaats:
b.o.< 1000 m²
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S,
MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen,
reparatie- en servicebedrijven
Handel in vrachtauto's (incl. import en
reparatie)

10

100

3.2

10

30

50

10

50

3.1

10

30

50

10

50

3.1

0

10

30

10

30

2

10

0

30

10

30

2

10

10 100

10

100

3.2

10

30 100

10

100

3.2

451

5020.4

45204

5020.4

45204

B

Autobeklederijen

0

0

10

10

5020.4

45204

C

Autospuitinrichtingen

50

30

30

30

5020.5

45205

Autowasserijen

10

0

30

503, 504

453

Handel in auto- en motorfietsonderdelen
en -accessoires

0

0

505

473

0

Benzineservisestations:

505

473

1

- met LPG > 1000 m3/jr

30

505

473

2

- met LPG < 1000 m3/jr

505

473

3

- zonder LPG

51

46

-

511

461

5121

4621

0

5121

4621

1

5122

4622

Grth in bloemen en planten

10

10

5123

4623

Grth in levende dieren

50

10 100

5124

4624

Grth in huiden, vellen en leder

50

0

46217, 4631

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en
consumptie-aardappelen

30

5132, 5133

4632, 4633

Grth in vlees, vleeswaren,
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën

5134

4634

Grth in dranken

5135

4635

Grth in tabaksprodukten

5136

4636

5137

4637

5138, 5139

4638, 4639

5125, 5131

CATEGORIE

30 100

501

A

GROOTSTE
AFSTAND

10

Warmtevoorzieningsinstallaties,
gasgestookt:

40

45

GEVAAR

E0

GELUID

-

AFSTANDEN IN METERS

STOF

-

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

Autoplaatwerkerijen

10

1

50

3.1

0

30

2

30

10

30

2

0

30

200

R

200

4.1

30

0

30

50

R

50

3.1

30

0

30

10

30

2

0

0

10

0

10

1

30

30

50

30

R

50

3.1

50

R

300

4.2

R

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in akkerbouwprodukten en
veevoeders
Grth in akkerbouwprodukten en
veevoeders met een
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of
meer

100 100 300

Z

0

30

2

0

100

3.2

30

0

50

3.1

10

30

50

R

50

3.1

10

0

30

50

R

50

3.1

0

0

30

0

30

2

10

0

30

0

30

2

Grth in suiker, chocolade en suikerwerk

10

10

30

0

30

2

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en
genotmiddelen

30

10

30

0

30

2

10

10

30

10

30

2

Grth in overige consumentenartikelen

10

10

30

10

30

2

10

50

50

30

50

3.1

514

464, 46733

5151.1

46711

0

Grth in vaste brandstoffen:

5151.1

46711

1

- klein, lokaal verzorgingsgebied

30
C

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

5151.2

46712

0

Grth in vloeibare en gasvormige
brandstoffen:

5151.2

46712

1

- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3

50

0

50

200

R

200 D

4.1

5151.2

46712

3

50

0

50

300

R

300 D

4.2

5151.3

46713

- tot vloeistof verdichte gassen
Grth minerale olieprodukten (excl.
brandstoffen)

100

0

30

50

100

3.2

5152.1

46721

0

Grth in metaalertsen:

5152.1

46721

1

- opslag opp. < 2.000 m2

30 300 300

10

300

4.2

5152.2 /.3

46722, 46723

5153

4673

0

Grth in hout en bouwmaterialen:

5153

4673

1

5153

4673

2

5153.4

46735

4

zand en grind:

5153.4

46735

5

5153.4

46735

nummer

GEVAAR

-

AFSTANDEN IN METERS

GELUID

-

OMSCHRIJVING

STOF

SBI-2008

GEUR

SBI-1993

0

10 100

10

100

3.2

- algemeen: b.o. > 2000 m²

0

10

50

10

50

3.1

- algemeen: b.o. <= 2000 m²

0

10

30

10

30

2

- algemeen: b.o. > 200 m²

0

30 100

0

100

3.2

6

- algemeen: b.o. <= 200 m²

0

10

30

0

30

2

4674

0

Grth in ijzer- en metaalwaren en
verwarmingsapparatuur:

5154

4674

1

50

3.1

5155.1

46751

5156

4676

5157

4677

0

5157.2/3

4677

0

Overige groothandel in afval en schroot:
b.o. > 1000 m²

518

466

0

Grth in machines en apparaten:

518

466

1

518

466

2

519

466, 469

5154

Grth in metalen en -halffabrikaten

-

- algemeen: b.o. > 2.000 m²

0

0

50

10

Grth in chemische produkten

50

10

30

100

Grth in overige intermediaire goederen

10

10

30

10

30

2

Autosloperijen: b.o. > 1000 m²

10

30 100

30

100

3.2

10

30 100

10

100 D

3.2

- machines voor de bouwnijverheid

0

10 100

10

100

3.2

- overige

0

10

50

0

50

3.1

Overige grth (bedrijfsmeubels,
emballage, vakbenodigdheden e.d.

0

0

30

0

30

2

0

0

30

C

0

30

2

R

100 D

3.2

60

49

6022

493

Taxibedrijven

VERVOER OVER LAND

6023

493

Touringcarbedrijven

10

0 100

C

0

100

3.2

6024

494

0

Goederenwegvervoerbedrijven (zonder
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²

0

0 100

C

30

100

3.2

6024

494

1

- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²

0

0

C

30

50

3.1

63

52

-

6311.2

52242

0

6311.2

52242

2

- stukgoederen

6312

52102, 52109

A

Distributiecentra, pak- en koelhuizen

6312

52109

B

Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)

64

53

-

POST EN TELECOMMUNICATIE

641

531, 532

642

61

A

71

77

-

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN,
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711

7711

50

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v.
binnenvaart:
50

R

100 D

3.2

30

10

50

C

50

R

50 D

3.1

0

0

30

C

10

30

2

Post- en koeriersdiensten

0

0

30

C

0

30

2

Telecommunicatiebedrijven

0

0

10

C

0

10

1

10

0

30

10

30

2

Personenautoverhuurbedrijven

0

10 100

773

714

772

72

62

-

COMPUTERSERVICE- EN
INFORMATIETECHNOLOGIE

72

62

A

Computerservice- en
informatietechnologie-bureau's e.d.

73

72

-

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731

721

Natuurwetenschappelijk speur- en
ontwikkelingswerk

732

722

Maatschappij- en
geesteswetenschappelijk onderzoek

74

63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82

-

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74

63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82

A

Overige zakelijke dienstverlening:
kantoren

CATEGORIE

713

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen
(excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en
werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende
goederen n.e.g.

GROOTSTE
AFSTAND

7712, 7739

GEVAAR

712

GELUID

-

AFSTANDEN IN METERS

STOF

-

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-2008

nummer

SBI-1993

10

0

50

10

50 D

3.1

10

0

50

10

50 D

3.1

10

10

30

10

30 D

2

0

0

10

0

10

1

30

10

30

30

30

2

0

0

10

0

10

1

0

0

10

0

10 D

1
3.1

R

747

812

Reinigingsbedrijven voor gebouwen

50

10

30

30

50 D

7481.3

74203

10

0

30

C

10

30

2

7484.3

82991

Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor landbouw- en
visserijprodukten

30 200

C

50

200

4.1

7484.4

82992

0

10

1

0

50

3.1

50

3.1

50

3.1

100

3.2

50

3.1

50

Veilingen voor huisraad, kunst e.d.
OPENBAAR BESTUUR,
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE
VERZEKERINGEN

0

0

10

Brandweerkazernes

0

0

50

RWZI's en gierverwerkingsinricht., met
A0 afdekking voorbezinktanks:
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven
A e.d.

50

30

50

10

30

30

50

30

75

84

7525

8425

-

90

37, 38, 39

9001

3700

9002.1

381

9002.1

381

B

9002.2

382

A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2

382

100

50

30

10

9002.2

382

A2 - kabelbranderijen
- pathogeen afvalverbranding (voor
A4 ziekenhuizen)

50

10

30

10

9002.2

382

A5 - oplosmiddelterugwinning

100

0

10

30

9002.2

382

9002.2

382

-

C

R

MILIEUDIENSTVERLENING

Gemeentewerven (afval-inzameldepots)

- afvalverbrandingsinrichtingen,
A6 thermisch vermogen > 75 MW
- verwerking fotochemisch en galvanoA7 afval

300 200 300
10

10

30

C

Z

R

R

50
30

R

100 D

3.2

300 D

4.2

30

2

AFSTANDEN IN METERS

GELUID

GEVAAR

9002.2

382

C0 Composteerbedrijven:

9002.2

382

C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr

300 100

50

10

300

4.2

9002.2

382

C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr

100 100 100

10

100

3.2

9002.2

382

C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr

200 200 100

9002.2

382

C5 - GFT in gesloten gebouw

200

-

-

GEUR

STOF

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

GROOTSTE
AFSTAND

SBI-2008

nummer

SBI-1993

30

50 100

100

R

200

4.1

200

4.1

93

96

-

OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1

96011

A

Wasserijen en strijkinrichtingen

30

0

50

30

50

3.1

9301.1

96011

B

Tapijtreinigingsbedrijven

30

0

50

30

50

3.1

9301.2

96012

Chemische wasserijen en ververijen

30

0

30

30

30

2

9301.3

96013

0

0

30

0

30

2

A

Wasverzendinrichtingen

C

R

Contactgegevens
Bezoekadres:

Laan 19
1741 EA Schagen
Postadres:

Postbus 8
1740 AA Schagen
Tel.: (0224) 210 400
Fax: (0224) 210 455
E-mail: postbus8@schagen.nl
Internet: www.schagen.nl

