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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Het voornemen is om op de gronden in de hoek van de Burgerweg en de Oosterdijk te Dirkshorn een 
brandweerkazerne te realiseren. De huidige brandweerkazerne, aan de Dorpsstraat 55a, ligt midden in de woonkern 
Dirkshorn en op hetzelfde perceel is een autobedrijf met werkplaats gevestigd.  

Deze brandweergarage heeft een te kleine stallingsruimte, geen opleidingsruimte en geen oefenterrein dat geschikt 
is voor alle, noodzakelijke oefeningen. Er is daarom geen mogelijkheid om op de huidige locatie de gewenste opgave 
te realiseren.  

De ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan geeft daarom een nieuwe 
juridisch-planologische regeling voor het plangebied.  

1.2  Ligging plangebied 
Het perceel ligt in het buitengebied van de gemeente Schagen. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de 
toekomstige inrichting van het terrein voor de brandweerkazerne. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied rood 
omkaderd weergegeven.  

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied 
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1.3  Geldend bestemmingsplan 
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Harenkarspel' (zoals vastgesteld op 11 december 
2013).  
 
In het genoemde bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemmingen 'Agrarisch met waarden' en is voorzien 
van de gebiedsaanduiding ‘cultuurhistorische waardevolle verkaveling’ en de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie 4'. In figuur 1.2 is een fragment van het geldende bestemmingsplan weergegeven van het plangebied. 
Tevens geldt het bestemmingsplan 'Parkeren' van de gemeente Schagen (zoals vastgesteld op 7 november 2017). Dit 
facetbestemmingsplan voorziet in een parkeerregeling voor een groot deel van het grondgebied van de gemeente 
Schagen.  

 
Figuur 1.2 Fragment bestemmingsplan van het plangebied 
 
Binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden' is het niet mogelijk om de gronden, zowel functioneel als qua 
mogelijkheden, ten behoeve van een brandweerkazerne in te richten. De ontwikkeling is dan ook in strijd met het 
geldende bestemmingsplan.  
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Bij de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' is aangegeven dat een omgevingsvergunning voor bouwwerken 
met een oppervlakte van 2.500 m2 of meer niet zonder meer is toegestaan. Door middel van een onderzoek wordt 
aangetoond dat de werkzaamheden niet leiden tot schade aan mogelijk aanwezige archeologische waarden. 
Paragraaf 4.10.1 gaat hier nader op in.  
 
De gebiedsaanduiding ‘cultuurhistorische waardevolle verkaveling’ heeft tot gevolg dat een te verlenen 
omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden, in dit geval het dempen van sloten en andere waterlopen, 
alleen onder voorwaarden kan worden verleend. Dit in verband met het beschermen van de cultuurhistorisch 
waardevolle verkavelingspatronen van de gemeente Schagen. Paragraaf 4.10.2 gaat hier nader op in.  
 
Tevens gelden ter plaatse van het plangebied de bestemmingsplannen 'Parkeren' (07-11-2020) en het 
bestemmingsplan ' Paraplu-omgevingsplan 1e tranche' (03-06-2020). 
Het bestemmingsplan ' Parkeren' voorziet in uniforme parkeerregeling voor de gemeente Schagen om te voldoende 
aan de wettelijke verplichting. Het paraplu-omgevingsplan is een herstel-omgevingsplan. Dit is een omgevingsplan 
dat een doorwerking heeft op alle onderliggende vastgestelde bestemmingsplannen. Het doel van het 
paraplu-omgevingsplan is onder meer harmonisering van de geldende bestemmingsplannen ter voorbereiding op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

1.4  Leeswijzer 
Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven op de bestaande en de gewenste situatie. De 
gewenste situatie is immers het belangrijkste uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. De ontwikkeling wordt 
getoetst aan het geldende beleid in hoofdstuk 3. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke uitgangspunten vanuit 
het beleid voor dit plan. In hoofdstuk 4 vindt toetsing plaats aan de omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 geeft een 
toelichting op het juridische deel van het bestemmingsplan; de regels en ruimtelijke verbeelding. Tot slot gaat 
hoofdstuk 6 in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 2  Bestaande en toekomstige situatie 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de bestaande en de toekomstige situatie. De bestaande situatie is de basis 
waarin de gewenste situatie een goede plaats moet krijgen. De toekomstige situatie is het belangrijkste vertrekpunt 
voor dit bestemmingsplan en de daarin opgenomen regeling.  

2.1  Het plangebied 
De gewenste ontwikkeling vindt plaats op agrarische gronden in de kom van de Burgerweg en de Oosterdijk. De 
gronden bevinden zich ten zuiden van de kern Dirkshorn en ten oosten van de kern Tuitjenhorn. Een aanzicht op het 
plangebied is weergeven in figuur 2.1. Een luchtfoto van het plangebied in figuur 2.2 en een luchtfoto van het 
plangebied en zijn omgeving in figuur 2.3.  
 
Ten noorden van het plangebied bevindt zich de lintbebouwing van de Oosterdijk. Aan dit lint bevinden zich 
afwisselend woningen en bedrijven. Een impressie van de bebouwing direct ten noorden van het plangebied is 
weergeven in figuur 2.1. De erven kennen allen een landschappelijke inpassing middels hoogopgaande beplanting 
rondom de erven. Ook het wegenpatroon wordt gekenmerkt door (weg) beplanting welke aan weerzijden van de 
weg is aangebracht. Het landschap kenmerkt zich verder als een open agrarisch landschap.  
 
Direct ten zuiden van het plangebied bevindt zich een recreatieterrein en een bedrijventerrein. De terreinen worden 
door de Oosterdijk van elkaar gescheiden. Ten noordoosten van het plangebied bevindt zich het agrarisch landschap. 
De Burgerweg loopt in westelijke richting over op de kern Tuitjenhorn.  
 

 
Figuur 2.1 Vooraanzicht plangebied  
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Figuur 2.2 Luchtfoto plangebied  
 

 
Figuur 2.3 Luchtfoto plangebied  
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Figuur 2.4 Vooraanzicht op de lintbebouwing van de Oosterdijk ten noorden van het plangebied  

2.2  Gewenste situatie 
In de huidige situatie bevindt de brandweerkazerne zich zoals aangegeven aan de Dorpsstraat 55a midden in 
Dirkshorn. De huidige post is sterk verouderd en ongeschikt (geworden) voor het huidige en beoogde gebruik. De 
brandweerkazerne is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe en meer geschikte locatie. Hiervoor heeft een 
locatieonderzoek (zie bijlage 1) plaatsgevonden door de gemeente Schagen samen met de Veiligheidsregio NHN. 
Daarbij is zowel gekeken naar binnenstedelijke locaties als naar locaties buiten het stedelijk gebied. Hierbij is 
geconcludeerd dat een mogelijke locatie binnen een stedelijke omgeving kan leiden tot overlast voor omwonenden 
en/of leiden tot onveilige situaties.  
 
Op basis van de locatieonderzoek is de locatie aan de Burgerweg te Dirkshorn de meest geschikte vestigingslocatie. 
Het plan is om hier een gebouw van circa 290 m2 (12,5 meter bij 23 meter) te realiseren. Daarnaast wordt een 
fietsenstalling van 3,5 meter bij 12 meter gebouwd. De gebouwen krijgen een maximale goot -en bouwhoogte van 
respectievelijk 4 en 9 meter.  
 
Ten westen van het plangebied komt een oefenterrein, wasplaats en opslag van wrakken van 18 meter bij 10 meter. 
Het gaat om maximaal 2 wrakken en die worden niet opgestapeld maar staan beide met de wielen op de grond. Deze 
staan er tussen de 1 tot 4 weken. De hoogte bedraagt maximaal 2 meter. Op het terrein worden verder 
parkeerplaatsen aangelegd. De bebouwing wordt, net als de bebouwing in de omgeving, ingepast met gebiedseigen 
beplanting.  
 
Het terrein gaat gebruikt worden door de brandweer. Naast het uitrukken van de brandweer vinden hier wekelijks 
oefenavonden plaats. Bij onregelmatig/onvoorspelbare uitrukmomenten zijn er 24/7, 4 tot 10 personen aanwezig. 
Tijdens de oefen- en teambuilding avonden, éénmaal per week in de avonduren, zijn er 10 tot 20 personen aanwezig. 
Dus het totaal aantal personen is maximaal 30 personen één maal per week.  Er wordt geen slaapgelegenheid 
voorzien. 
 
Een overzicht van de gewenste situatie is weergeven in figuur 2.5. Een doorsnede van het toekomstige gebouw is 
weergeven in figuur 2.6. Een plattegrond van het toekomstige kazernegebouw is weergeven in figuur 2.7.  
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 Figuur 2.5
 Toekomstige situatietekening  
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Figuur 2.6 Doorsnede kazernegebouw  
 
 

 
Figuur 2.7 Plattegrond kazernegebouw  
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2.3  Landschappelijke inpassing 
Vanuit de provinciale verordening dient de landschappelijke inpassing een juridische doorwerking te krijgen in het 
bestemmingsplan. Artikel 6.54 van de provinciale verordening, regelt de juridische doorwerking van de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie (leidraad) en dient ruimtelijke kwaliteit vanuit het oogpunt van landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden te waarborgen. Dit is van toepassing op alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het 
landelijk gebied. Volgens artikel 6.54 kan een bestemmingsplan of wijzigingsplan voorzien in een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling mits er rekening wordt gehouden met de ambities en ontwikkelingsprincipes van toepasselijke 
ensembles en provinciale structuren uit de provinciale leidraad. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
kansen bij de ambities en ontwikkelprincipes van ensembles en de ontstaansgeschiedenis en kernwaarden van de 
ensembles en provinciale structuren.  
 
West-Friesland West 
Het plangebied valt in het gebied West-Friesland West. De Westfriese Omringdijk vormt een herkenbare omlijsting 
van het oude zeekleilandschap van West-Friesland. Hierin liggen diverse droogmakerijen. In het Westfriese landschap 
zijn lokale landschappelijke verschillen ontstaan door de ontstaansgeschiedenis, de strijd tegen het water, de ligging 
en vooral de groei van de steden, de mate van ruilverkaveling en de huidige dynamiek. Het westelijk deel van 
West-Friesland heeft landschappelijk gezien veel verwantschap met West-Friesland Midden en Oost, maar heeft wel 
deels een eigen ontstaansgeschiedenis en karakteristieken. Dit westelijk deel ligt in de nabijheid van de 
Noordzeekust en is in hoge mate verstedelijkt, met Alkmaar-Noord, Schagen, Heerhugowaard en Langedijk als 
grotere, snel gegroeide kernen. Twee spoorlijnen, de N9 en de toekomstige Westfrisiaweg verbinden dit gebied met 
de omgeving. Naarmate men dichter bij Alkmaar komt heeft dit een grotere invloed op het landschap. 
 
Kernwaarden in het ensemble 
Ensemble West-Friesland-West staat hieronder beschreven aan de hand van drie provinciale kernwaarden: 
 
 de landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen. 

1. openheid en ruimtebeleving: de beleving van de vrije open ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten. 
 de ruimtelijke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen 

en begrenzen. Denk hierbij aan bebouwingslinten, bomenlanen en dijken. 
 
Het plangebied ligt in het zuidwestelijk deel van West-Friesland West. Rond Waarland en in het zuidwestelijk deel 
(Warmenhuizen, Tuitjenhorn en Geestmerambacht) heeft de ingrijpende ruilverkaveling geleid tot een droger en 
grootschaliger landschap met linten, verspreid liggende bebouwing en slechts hier en daar beplanting. 
 
In dit ensemble bevinden zich zowel matig open gebieden als meer open gebieden. Het gebied ten (zuid)oosten van 
Schagen is het meest open. Hier zijn tussen de linten lange zichtlijnen over het polderland. Vaak is er zicht vanaf het 
lint op het landschap. Ook de gebieden aan de westzijde van het ensemble zijn relatief open. 
 
In het Westfriese landschap zijn de ontginningsstructuren, vaarten en dijkwegen de belangrijkste lokale 
structuurlijnen. De lint(dorp)en met de vele stolpen zijn beeldbepalend en zijn van oudsher de ruimtelijke dragers 
van verstedelijking.  
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Ambities en Ontwikkelprincipes 
De algemene ambitie is om ruimtelijke ontwikkelingen: 
 bij te laten dragen aan het zichtbaar en herkenbaar houden van de landschappelijke karakteristiek 
 bij te laten dragen aan het versterken van (de beleving van) openheid en  
 helder te positioneren ten opzichte van de ruimtelijke dragers. 
 
Het plangebied valt in het gebied 'Ruilverkaveld middendeel met kleine droogmakerijen en historische structuren'. 
Het landschap met herkenbare historische structuren is vertrekpunt. Het gaat om de langgerekte linten, smalle 
wegen, stolpenreeksen, erven, terpen, dijken en kreekruggen (reliëfverschillen), waterstructuren en de 
karakteristieke dorpen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden zorgvuldig ingepast en voegen zich in het 
bestaande landschap, zowel in de linten als in het landelijk gebied. 
 
Landschappelijke beoordeling  
Van belang is dat nieuwe functies en bebouwing op een goede manier worden ingepast bij de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Behoud van de openheid en het zichtbaar en herkenbaar houden van 
de landschappelijke karakteristiek is het streefbeeld. Met de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt 
wordt aangesloten bij de typische beleving van de lintbebouwing. Dit betekent dat de gebouwen middels 
gebiedseigen beplanting wordt ingepast. Met de uitwerking van dit bestemmingsplan wordt derhalve bijdragen aan 
de kernwaarden, ambities en ontwikkelprincipes. Er is sprake van een goede landschappelijke inpassing.  
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

In dit hoofdstuk komen enkele beleidsstukken aan bod die een directe doorwerking kunnen hebben op dit 
bestemmingsplan.  

3.1  Rijksbeleid 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De NOVI is de langetermijnvisie 
van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De NOVI geeft richting 
en helpt om keuzes te maken, te kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te gaan van de specifieke 
kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en beslissingen niet uit te stellen of door 
te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met 
oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt moeten worden. Bij de NOVI hoort een 
Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de NOVI.  
Binnen de NOVI zijn 8 voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. De gemeente ligt 
niet binnen 'van deze gebieden.  
 
Opgaven  
Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze opgaven kunnen niet apart van 
elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer ruimte dan 
beschikbaar is in Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale belangen wil het Rijk 
sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in vier opgaven: 
1. ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie; 
2. de economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden; 
3. steden en regio's sterker en leefbaarder maken; 
4. een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 
 
Realiseren opgaven 
In de NOVI is een tweetal instrumenten opgenomen om de opgaven te realiseren: 
1. De Omgevingsagenda. 

Voor Noordwest is een omgevingsagenda opgesteld, waar Schagen onderdeel van uitmaakt. In de 
Omgevingsagenda agenderen het Rijk en regio de gezamenlijke vraagstukken en de gewenste aanpak daarvan. 
De Omgevingsagenda biedt een basis voor uitvoeringsafspraken en inzet van programma's en projectbesluiten 
van Rijk en regio.  

2. De NOVI-gebieden. 
Een NOVI-gebied is een instrument waarbij Rijk en regio meerdere jaren verbonden zijn aan de gezamenlijke 
uitwerking van de verschillende opgaven in het ruimtelijke domein. Vaak wordt voortgebouwd op bestaande 
samenwerkingstrajecten. Denk aan een Regio Deal en een verstedelijkingsstrategie. 

 
Conclusie 
Gelet op de te realiseren opgaven uit de NOVI kan de conclusie worden getrokken dat de voorgenomen ontwikkeling 
geen rijksbelangen raakt als opgenomen in de NOVI. 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. De toelichting van een ruimtelijk project dat nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen mogelijk maakt, moet een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling bevatten. 
Indien het project die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er tevens gemotiveerd 
worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 
 
Een plan om een brandweerkazerne mogelijk te maken wordt gezien als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in dit 
kader van het Bro. De ontwikkeling vindt plaats in een stedelijk bebouwingslint met afwisselend bedrijven en 
woningen. In de huidige situatie bevindt de brandweerkazerne zich aan de Dorpsstraat 55a. De huidige post is sterk 
verouderd en ongeschikt verklaard. De brandweerkazerne is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe en meer 
geschiktere locatie. Op de huidige locatie is dit probleem niet te verhelpen, waardoor verplaatsing van de 
brandweerpost naar een centraal gelegen punt de enige manier is om de brandweerzorg, de opkomsttijden en het 
dekkingspercentage te verbeteren. 
 
Voor het zoeken naar een nieuwe geschikte locatie heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden tussen de gemeente 
Schagen en Veiligheidsregio NHN. Daarbij is zowel gekeken naar binnenstedelijke locaties als naar locaties buiten het 
stedelijk gebied. Hierbij is geconcludeerd dat een mogelijke locatie binnen stedelijke omgeving kan leiden tot 
overlast voor omwonenden en/of leiden tot onveilige situaties. De verdeling van de verschillende 
brandweerkazernes wordt en is regionaal afgestemd om tot een evenwichtige en veilige verdeling van de 
brandweerkazernes binnen de regio te geraken om zodoende de brandveiligheid binnen de regio te kunnen 
garanderen. Omwille van die brandveiligheid is het van belang dat de huidige te verplaatsen brandweerkazerne 
binnen de grenzen van de gemeente Schagen hernieuwd geaccommodeerd wordt. Op basis van de locatieonderzoek 
is de locatie aan de Burgerweg te Dirkshorn de meest geschikte locatie bevonden.  
 
Een brandweerpost moet enerzijds op relatief korte afstand tot woongebied liggen in verband met de aanrijtijden 
voor de leden van de vrijwillige brandweer, maar kan anderzijds zowel op het gebied van geluid(overlast) als 
ontsluiting niet worden gerealiseerd te midden van een stadscentrum of woonwijk. 
 
Het is noodzakelijk dat de brandweerauto’s snel een zo groot mogelijk gebied kunnen bereiken. De ligging nabij 
uitvalswegen is daarom essentieel. Het besluitgebied is gelegen aan de Burgerweg en Oosterdijk nabij, van waaruit 
de omliggende kernen Dirkshorn en Tuitjenhorn snel bereikbaar zijn. Verder sluit de Oosterdijk in zuidelijk richting 
aan de op de N245. Vrijwilligers uit de directe omgeving kunnen hierdoor de kazerne ook snel bereiken.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat de voorliggende ontwikkeling, mede gezien de specifieke functie, passend is 
op deze locatie binnen de uitgangspunten van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 
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3.2  Provinciaal beleid 
Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. In de 
Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 geeft de provincie een toekomstbeeld, waaruit het provinciaal belang volgt. Het 
toekomstbeeld is als volgt gedefinieerd: 'De Provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige 
en internationaal concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaam ruimtegebruik'. 
 
Om het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren, heeft de provincie provinciale belangen benoemd. De drie 
hoofdbelangen (klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik) vormen gezamenlijk de 
ruimtelijke hoofddoelstelling van de Provincie.  
 
De hoofdbelangen uit de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 zijn juridisch vertaald in de Omgevingsverordening 
NH2020.  Deze wordt onderstaand besproken. 
 
Omgevingsverordening NH2020 
De provincie heeft op 16 november de nieuwe omgevingsverordening genaamd Omgevingsverordening NH2020 
vastgesteld. In de Omgevingsverordening NH2020 zijn de beleidsuitgangspunten juridisch vastgelegd. In de 
Omgevingsverordening NH2020 is onder andere een regeling opgenomen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in 
het landelijk gebied.  
 
Het plangebied ligt binnen het door de provincie aangewezen werkingsgebied 'landelijk gebied'.  
 
Artikel 6.3 van de Omgevingsverordening NH2020 van de provincie Noord-Holland gaat in op nieuwe stedelijk 
ontwikkelingen. Hierin staat: 'een ruimtelijk plan kan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als 
de ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken'. 'Gedeputeerde 
Staten stellen nadere regels aan de afspraken bedoeld in het eerste lid'.  
In de toelichting op dit artikel staat dat dit artikel aansluit op de wettelijk verplichte toepassing van de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking en de provincie de toetsing van de Ladder voor Duurzame verstedelijking daarom niet 
heeft opgenomen in de verordening. Er wordt aangegeven dat verantwoordelijkheid en afwegingsruimte bij de regio 
ligt. Voor de ontwikkeling heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden.  
 
Verder ligt het plangebied niet in een door de provincie aangewezen 'Bijzonder provinciaal landschap', 
'Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen' en/of andere gebieden die van provinciaal belang zijn. Uiteraard 
dient te allen tijde te worden voldaan aan Artikel 6.59 'Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling in het landelijk gebied'. Voor deze motivering wordt verwezen naar paragraaf 2.3. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.  
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Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)  
Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en 
ontwikkeling van gebieden in Noord-Holland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van 
bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied. De voormalige 
beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de 
kernkwaliteiten. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur 
en landschap) en Provinciale Monumenten hebben een eigen regime en vallen daarom buiten het BPL-regime.  
 
In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan 
wanneer de beschreven kernkwaliteiten niet worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten 
een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. 
Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke onderbouwing van een 
bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse 
geldende kernkwaliteiten niet worden aangetast. 
 
Het plangebied valt niet binnen een door de provincie aangewezen Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Specifieke 
kernkwaliteiten zijn dan ook niet aan de orde.  

3.3  Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie 2025 
De Structuurvisie 2025 geeft voor de komende 10 à 15 jaar de koers aan van de ruimtelijke ontwikkeling van 
Schagen. 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, schept ruimte voor ontwikkelingen. 
 
Groei is niet een doel op zich, maar de kwalitatieve ontwikkeling van wonen, werken, recreatie, educatie en zorg 
vormt een belangrijke drager. Deze hangt samen met de ambitie voor het behoud van de noodzakelijke 
voorzieningen en het versterken van de vitaliteit van de regio. De nieuwe locatie van de brandweerkazerne aan de 
Burgerweg binnen de gemeente draagt bij het streven naar het op peil houden en verbeteren van het 
voorzieningenniveau binnen de gemeente. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Algemeen 
Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot stand moet komen, moet ook 
rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Het uitgangspunt voor het 
bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden, die 
voortvloeien uit de omgevingsaspecten, beschreven. 
 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven voor activiteiten, plannen en besluiten 
plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit 
m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden. Aangezien voorliggende ontwikkeling onder de drempelwaarden 
blijft zou hiervan sprake kunnen zijn. Dan moet het wel gaan om een stedelijk ontwikkelingsproject. 
 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (Besluit 
milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een 
brandweerkazerne en de daarbij behorende functies. De beoogde ontwikkeling valt daarmee onder een 
perceelsgebonden ontwikkeling waarbij geen sprake is van een stedelijk ontwikkeling zoals in het Besluit 
Milieueffectrapportage is beschreven. Een 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' wordt daardoor niet noodzakelijk geacht. In 
de opvolgende paragrafen worden de mogelijke milieugevolgen nader toegelicht. Hieruit blijkt dat er geen 
significante effecten ontstaan als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

4.2  Verkeer en parkeren 
In de parkeernormennota ‘Nota Parkeernormen Schagen 2016 is geen norm opgenomen voor een brandweerkazerne 
of een vergelijkbare voorziening. Dit wordt bepaald aan de hand van het beoogde gebruik.  
 
Het terrein gaat gebruikt worden door de brandweer. Naast het 'uitrukken van de brandweer vinden hier wekelijks 
oefenavonden plaats. Bij onregelmatig/onvoorspelbare uitruk momenten zijn er gedurende 24/7 4 tot 10 personen 
aanwezig. Tijdens de oefen- en teambuilding avonden, éénmaal per week in de avonduren, zijn er 10 tot 20 personen 
aanwezig.  
 
De maximale situatie die kan ontstaan is een samenloop van een uitruk en een bijeenkomst. In dat geval zijn er naar 
verwachting maximaal 30 personen op hetzelfde tijdstip aanwezig. Deze personen komen niet allemaal (afzonderlijk) 
met de auto.  In het plangebied komen circa 20 parkeerplaatsen. Dit is ruim voldoende om te kunnen voorzien in de 
parkeerbehoefte. Het parkeren op de openbare weg is dan ook niet nodig.  
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De bijdrage aan de verkeersintensiteiten, afkomstig van de brandweerlieden en het uitrukken is beperkt. De 
omliggende wegen hebben voldoende capaciteit om de verkeersintensiteiten te kunnen opvangen. Deze leidt niet tot 
onevenredig gevaarlijke situaties. Om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, wordt de toegangsweg 
zo ver mogelijk van de kruising af aangebracht. Dit wordt 1 gecombineerde in- en uitgang van het terrein. Om de 
veiligheid voor fietsers en auto's zo goed mogelijk te waarborgen, wordt de aansluiting op de Burgerweg uitgevoerd 
door middel van een rood verkeersplateau.  

4.3  Bedrijven en milieuhinder 
Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving spelen een belangrijke rol bij het ruimtelijk ordeningsbeleid. 
Beide beleidsterreinen richten zich op de bescherming van de kwaliteit van de (leef)omgeving. In ruimtelijke plannen 
wordt de situering van milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) 
ten opzichte van elkaar (milieuzonering) geregeld. In de toelichting bij een ruimtelijk plan moet aangegeven worden 
hoe aan dat beleid gestalte wordt gegeven.  
 
In het plangebied wijzigt de situatie. De agrarische bestemming wordt omgezet naar een maatschappelijke 
bestemming ten behoeve van een brandweerkazerne.  De milieusituatie ter plaatse van het plangebied veranderd 
richting de omgeving. In de directe omgeving van het plangebied komen enkele woningen voor.  
 
Rondom het plangebied is echter sprake van een gemengd gebied, door de aanwezigheid van meerdere (agrarische) 
bedrijven, een bedrijventerrein, een recreatiepark en de ligging aan de ontsluitingsweg Burgerweg.  
 
Binnen het plangebied worden geen nieuwe milieugevoelige functies mogelijk gemaakt. De brandweerkazerne zelf 
kan wel hinder veroorzaken op de omgeving. Een brandweerkazerne is een categorie 3.1 inrichting op grond van de 
VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009) met een richtafstand van 50 m in een “Rustige woonwijk/rustig 
buitengebied” en 30 m in “Gemengd gebied”. Vanwege de afstand tot de meest nabijgelegen woning aan de 
Oosterdijk 44 wordt in beide gevallen niet aan de richtafstand voldaan. Inpassing is mogelijk bij een geluidbelasting 
op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen van maximaal 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (etmaalwaarde), 70/65/60 dB(A) voor maximale geluidniveaus en 50 dB(A) etmaalwaarde t.g.v. 
de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder). Daarom is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek 
is als bijlage 2 toegevoegd. Hierna worden de belangrijkste resultaten besproken. 
 
Directe hinder 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
Uit het onderzoek blijkt dat in de dagperiode op alle toets-/rekenpunten wordt voldaan aan de VNG-richtwaarde van 
50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De brandweerkazerne is daarmee inpasbaar. 
 
Maximale geluidniveaus 
Uit het onderzoek blijkt dat bij nagenoeg alle omliggende woningen kan worden voldaan aan de VNG-richtwaarden 
van 70/65/60 dB(A) voor wat betreft de reguliere maximale geluidniveaus (dat wil zeggen niet de brandweersirene). 
Bij de westgevel van de woning Oosterdijk 484 is nog een geringe overschrijding van 2 dB in de nachtperiode als 
gevolg van het volgas wegrijden uit de garage van een brandweerwagen. Omdat dit niet iedere nacht plaatsvindt, kan 
deze overschrijding aanvaardbaar worden geacht. 
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De berekende maximale geluidniveaus vanwege de brandweersirene kunnen fors hoger zijn. Voor wat betreft de 
directe hinder is er vanuit gegaan dat deze alleen bij de uitrit wordt aangezet als dat nodig is. Ook in dat geval zijn de 
maximale geluidniveaus hoog. In het kader van de milieuregelgeving (Activiteitenbesluit) kan dit buiten beschouwing 
worden gelaten. In de ruimtelijke beoordeling kan hierbij aangesloten worden. Uit de aard van de bron zijn 
maatregelen niet mogelijk. 
 
Indirecte hinder 
Uit het onderzoek blijkt dat de algemene voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor indirecte hinder 
wordt overschreden, maar dat er wel wordt voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. De hoogst 
berekende waarde bedraagt 61 dB(A) etmaalwaarde, waarbij de bijdrage van de brandweersirene op de openbare 
weg is meegerekend (1x per dag/avond/nacht). Zonder deze (calamiteuze) wordt nagenoeg voldaan aan 50 dB(A) 
etmaalwaarde. 

4.4  Geluid 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, 
spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken', een geluidzone. Bij de ontwikkeling 
van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om 
aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd. In de Wgh 
wordt onderscheid gemaakt tussen geluidgevoelige functies enerzijds en niet-geluidsgevoelige functies anderzijds. 
Indien een geluidsgevoelige functie mogelijk wordt gemaakt en binnen de zone van een weg, spoorweg of een 
industriegebied ligt, moet onderzocht worden of voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. 
 
Met het bestemmingsplan wordt een nieuwe brandweerkazerne mogelijk gemaakt. Een brandweerkazerne is een 
niet-geluidsgevoelig object. Bovendien voorziet het bestemmingsplan niet in bestemmingen waarop 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen als bedoeld in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht ('grote lawaaimakers') 
gevestigd kunnen worden. Een nadere toetsing aan de Wet geluidhinder kan daarom achterwege blijven. 

4.5  Luchtkwaliteit 
Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve effecten op de 
volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
 
Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal verkeersbewegingen 
in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'niet in betekenende mate' (NIBM) vormen 
luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen vrijgesteld van 
toetsing. 
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied 
gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) die bij het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof direct langs de N245 (ten oosten van het plangebied) ruimschoots onder de grenswaarden 
uit de Wet milieubeheer zijn gelegen. In onderhavig bestemmingsplan wordt de N245 als toetsingskader gebruikt, 
omdat de Oosterdijk en de Burgerweg niet is opgenomen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.  
 
Omdat direct langs deze weg aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied het 
geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de weg 
ligt. Daarom is ter plaatse van het hele plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
Er worden daarnaast een brandweerkazerne mogelijk gemaakt. Op basis van de gegevens uit paragraaf 4.2 is sprake 
van een worst-case scenario van een verkeeerstoename van 60 mvt/etmaal.  Een dergelijk toename leidt niet in 
betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Pas bij enkele 
honderden verkeersbewegingen per dag is hier sprake van. Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en 
nader onderzoek is niet noodzakelijk.  
 
Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook 
geen belemmering voor dit bestemmingsplan.  

4.6  Externe veiligheid 
Toetsingskader 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt 
getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en 
onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een 
inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang 
overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een 
oriëntatiewaarde. Het bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de 
oriëntatiewaarde wordt overschreden. 
 
Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per 
jaar. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of 
nieuwe situatie betreft. 
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Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van 
het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR 
geldt daarbij als oriëntatiewaarde.  
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de regeling Basisnet in werking getreden. 
Het Bevt vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de 
lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het maximale aantal transporten van, en de 
bijbehorende maximale risico's die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is 
onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het Bevt en het bijbehorende 
Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een 
grenswaarde voor het PR van 10-5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een 
streefwaarde van 10-6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, 
en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn 
veiligheidsafstanden (PR 10-6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 
 
Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes waarbinnen 
beperkingen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden. Het Basisnet vermeldt dat op een afstand van 
200 meter vanaf de rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het 
ruimtegebruik. Voor het groepsrisico geldt op grond van het Bevt slechts een oriënterende waarde en alleen in 
bepaalde gevallen is het doen van een verantwoording van een toename van het GR verplicht.  
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op grond 
van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven 
in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door 
buisleidingen. 
 
Onderzoek 
Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt bijgehouden. Uit de risicokaart blijkt dat 
nabij het plangebied geen risicobronnen aanwezig zijn. Verder worden in of nabij het plangebied geen gevaarlijke 
stoffen vervoerd over het spoor, water of door buisleidingen. Het plangebied ligt niet in invloedsgebieden van 
risicobronnen. Vanuit dit aspect bestaan dus geen belemmeringen voor het plan. 
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4.7  Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke ontwikkelingen worden aangetoond 
dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Uitgangspunt ten aanzien van de bodemkwaliteit is dat 
deze bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zodanig goed moet zijn dat er geen risico's voor de volksgezondheid 
bestaan bij het gebruik van het plangebied.  
 
Verdachte plekken met betrekking tot de kwaliteit van de bodem dienen in het kader van de Wet 
bodembescherming bij ruimtelijke plannen te worden gesignaleerd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Gezien 
het huidige hobbymatig paarden gebruikt, kan de locatie als onverdacht beschouwd worden. Daarnaast is het 
bodemloket geraadpleegd om te kijken of er in het verleden bodemonderzoeken in het plangebied zijn uitgevoerd. 
Hieruit blijkt dat in 2002 een bodemonderzoek (JB/01-8100-1003R01a.doc) is uitgevoerd. De resultaten van het 
uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie 
voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.  
 
Zekerheidshalve is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 3 toegevoegd. Doel van 
het onderzoek was het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. In de bovengrond is plaatselijk 
een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de 
geanalyseerde parameters aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan xylenen 
aangetoond. Indien getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de grond indicatief aan de klasse Altijd 
toepasbaar. 
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek is geen aanvullend of nader onderzoek 
noodzakelijk. Met dit onderzoek zijn milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen aangetroffen voor de 
voorgenomen nieuwbouw. 

4.8  Waterhuishouding 
Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De watertoets kan 
worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de 
waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de watertoets is het vroegtijdig 
afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder. Het onderhavige plangebied ligt in het 
beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
 
Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het HHNK (kenmerk: 20210610-12-26775) (zie bijlage 6). 
Met de gegevens die zijn 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 zijn 
opgenomen in het wateradvies. Bij de uiteindelijke uitwerking van de bouwplannen wordt hier rekening mee 
gehouden.  
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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.  
 
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. 
 
Er is sprake van een substantiële toename van bebouwing en/of verharding in het plangebied van circa 1500 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. In onderstaand tabel is een waterbalans opgenomen. Er is derhalve een 
watercompensatie nodig van 197 m2. Dit wordt gedaan door het graven van een sloot aan de zuidkant en westkant 
van het plangebied. Exacte afstemming hierover vindt nog plaats met het waterschap.  
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Ruimtelijke adaptatie 
Geadviseerd wordt 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. 
 
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 wateraan- en afvoer, waterberging of het onderhoud. Bij de aanleg van nieuw 
water in dit plangebied wordt geadviseerd 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. Hiertoe moeten de waterlopen wel 
aan de voorwaarden van het hoogheemraadschap voldoen.  
 
Waterkwaliteit en riolering  
Binnen het plan is geen sprake 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 het waterschap adviseert om voor 
de nieuwe ontwikkeling een gescheiden stelsel aan te leggen. Het afvalwater wordt geloosd op het rioolstelsel. De 
wijze van het afvoeren van hemelwater wordt in overleg met het waterschap afgestemd.  
 
Het hoogheemraadschap adviseert om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen 
zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen. Met voorgenoemde adviezen wordt bij de uitvoering van het 
plan rekening gehouden.  
 
Vergunningen 
Voor werkzaamheden in, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen, alsmede voor het doen van lozingen op het 
oppervlaktewater en het realiseren van verhardingstoenames groter dan 800 m2 is een watervergunning nodig.   
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4.9  Ecologische waarden 
Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op de natuurbescherming, rekening worden gehouden met de Wet 
Natuurbescherming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. Deze waren 
voorheen geregeld in de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet, maar zijn nu beide opgenomen in de Wet 
Natuurbescherming. 

4.9.1  Gebiedsbescherming 
Wet natuurbescherming  
Het plangebied ligt niet in een beschermd natuurgebied. De dichtstbijzijnde beschermde gebieden liggen op circa 7 
kilometer afstand. Het gaat om de Schoorlse Duinen. Gelet op het toekomstige gebruik van het plangebied, de aard 
omvang van de ontwikkeling en de afstand tot beschermde gebieden kunnen directe effecten, zoals verstoring of 
verontreiniging, op de Natura 2000-gebieden niet geheel worden uitgesloten. 
 
Om deze reden is een stikstofonderzoek uitgevoerd (bijlage 5). Uit dit onderzoek blijkt dat de stikstofdepositie 0,00 
mol/ha/jaar bedraagt. Negatieve effecten in de vorm van verzuring en vermesting op Natura 2000-gebieden kunnen 
dus worden uitgesloten. Het bestemmingsplan is daarom uitvoerbaar in het kader van de Wet natuurbescherming.  
 
NNN (EHS) en ‘habitat voor weidevogels’ 
Het NNN wordt beschermd via het ruimtelijke spoor en is opgenomen in de Omgevingsverordening NH2020. Ook de 
bescherming van leefgebieden voor weidevogels is hierin opgenomen. De weidevogelkerngebieden die binnen NNN 
liggen, vallen onder het NNN beschermingsregime. Buiten het NNN heeft de provincie ervoor gekozen de 
kerngebieden vanwege de ecologische waarde en kwaliteit van het landschap te laten opgegaan in het Bijzonder 
Provinciale Landschap (BPL) met de kernkwaliteit ‘habitat voor weidevogels’. Ook zijn er delen van het voormalig 
weidevogelleefgebied uit de voormalige provinciale verordening, die niet onder de kerngebieden vallen, opgenomen 
in het BPL wanneer er ter plaatse andere kernkwaliteiten aanwezig zijn die de provincie wil beschermen. Voormalige 
weidevogelleefgebieden die niet vallen onder het nieuwe kerngebiedenbeleid en geen andere kernkwaliteiten 
hebben die de provincie wil beschermen, vallen in de Omgevingsverordening niet meer onder een 
beschermingsregime. 
 
Het plangebied grenst niet aan het NNN-gebied en valt ook niet binnen een gebied wat door de provincie is 
aangewezen als Bijzonder Provinciale Landschap. Door de aard en omvang van de ontwikkeling en de afstand tot 
beschermde gebieden kunnen negatieve effecten op het NNN en ‘habitat voor weidevogels’ worden uitgesloten.  

4.9.2  Soortenbescherming  
Voor de soortenbescherming gelden onder andere algemene verboden voor het verwijderen van groeiplaatsen van 
beschermde plantensoorten, het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste 
rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk verontrusten van een beschermde 
diersoort. 
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Voor de ontwikkeling heeft een quickscan flora & fauna plaatsgevonden.  Deze is als bijlage 4 toegevoegd. Hieruit 
blijkt dat de geplande werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat een aanvullend onderzoek of een 
ontheffing op de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Wel wordt geadviseerd bij de werkzaamheden rekening te 
houden met de broedperiode van vogels, met name bij werkzaamheden rondom of aan de bosschages op de grens 
met het perceel in het noorden van het plangebied. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventueel 
aanwezige grondgebonden zoogdieren en/of amfibieën.  
 
De ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet 
natuurbescherming. Voor alle soorten is de zorgplicht van kracht. Bij verstoring van dieren tijdens de 
werkzaamheden moeten deze de gelegenheid krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving. Hiermee zal tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden rekening worden gehouden. 

4.10  Archeologische en cultuurhistorische waarden 
Het is wettelijk verplicht om bij ruimtelijke plannen ook de aspecten archeologie en cultuurhistorie mee te wegen. In 
het geval van dit bestemmingsplan is het aspect archeologie zeker van belang, het plangebied heeft in het geldende 
bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'. 

4.10.1  Archeologie 
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 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 in 2022 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, bestemmingsplannen, 
vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. 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 kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven. Als dit 
niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen van archeologische resten 
in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld. 
 
In het geldende bestemmingsplan zijn op basis van het gemeentelijk archeologische beleid van de gemeente 
gebieden voorzien van een beschermende regeling, opgenomen in dubbelbestemmingen. Voor het plangebied geldt 
een archeologische verwachting, die is vertaald naar de bestemming 'Waarde – Archeologie 4'. Bij ingrepen groter 
dan 2.500 m2 en dieper dan 50 centimeter is archeologisch onderzoek nodig.  In dit plan worden geen ingrepen 
gedaan die groter zijn dan 2.500 m². Het gebouw krijgt een oppervlakte van 290 m2. Vanuit dit aspect bestaan dan 
ook geen belemmeringen voor de ontwikkeling. Wel wordt deze dubbelbestemmingen weer overgenomen in het 
bestemmingsplan. In dit kader heeft Archeologie West-Friesland een advies afgegeven. Dit advies is als bijlage 7 
opgenomen. Archeologie West-Friesland geeft ook aan dat het plangebied de archeologische vrijstellingsgrens 
overschrijdt, maar de geplande ingreep echter niet. Daarnaast is aan de hand van historisch kaartmateriaal 
redelijkerwijs aan te nemen dat eventuele aanwezige waarden ten tijde van de ruilverkaveling verstoord zijn geraakt. 
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. De dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4 kan 
gehandhaafd blijven. 
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4.10.2  Cultuurhistorie  
De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij het opstellen van 
plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten 
cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een sturend onderdeel 
geworden in de ruimtelijke ordening. 
 
In het plangebied zelf staat geen bebouwing of andere specifieke elementen die van cultuurhistorische waarden zijn. 
Wel is, volgens het geldende bestemmingsplan, het verkavelingspatronen in de omgeving van cultuurhistorische 
waarde. In het geldende bestemmingsplan is een regeling opgenomen dat geen onevenredige aantasting mag 
plaatsvinden ten aanzien van cultuurhistorisch waardevolle verkavelingspatronen. De verkavelingpatronen worden 
veelal begrenst door watergangen. In dit kader heeft Archeologie West-Friesland een advies afgegeven. Dit advies is 
als bijlage 7 opgenomen. Hierin wordt aangegeven dat het landschap niet oud of cultuurhistorisch waardevol is. Op 
basis van historisch kaartmateriaal kan worden vastgesteld dat het landschap ter hoogte van het plangebied dateert 
uit de jaren ’70 van de 20ste eeuw. Alleen de Oosterdijk, waar het plangebied aan de oostzijde aan grenst is van hoge 
cultuurhistorische waarde. Deze bevindt zich niet binnen het plangebied. De gebiedsaanduiding ter bescherming van 
het karakteristieke verkavelingspatroon kan daarom ook komen te vervallen in het nieuwe bestemmingsplan. 
 
Vanuit het omgevingsaspect cultuurhistorie bestaan dan ook geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.  

4.11  Kabels en leidingen 
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 
elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor ingrepen in de 
bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van 
belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor 
ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering 
door middel van een Klic-melding in kaart gebracht. 
 
In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Daarnaast liggen er geen relevante zones over het 
plangebied. Dit aspect vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het plangebied aangegeven. 
Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In dit hoofdstuk worden de 
bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.  

5.1  Algemeen 
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op 
vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels 
die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft 
bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De 
regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld volgens deze standaarden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. De juridische 
regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen 
vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.  
 
Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze toelichting heeft echter geen 
juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in het bestemmingsplan is 
geregeld en om de uitleg daarvan. 

5.2  Toelichting op de bestemmingen 
Voor de bestemmingen geldt dat de regeling is gebaseerd op de regeling uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Harenkarspel, het bestemmingsplan ' Parkeren' en het bestemmingsplan ' Paraplu-omgevingsplan, 1e tranche'.  
Daarmee voldoet het plan aan de gemeentelijke standaard. Maatwerk is verricht voor de specifieke situatie in het 
plangebied. Een nadere toelichting op de regeling staat in deze paragraaf.  

5.2.1  Maatschappelijk 
Binnen de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn de grond bestemd voor maatschappelijke voorzieningen 
en aanvullend ook specifiek voor hulpverlenende diensten met bijbehorend oefenterrein en wrakkenopslag voor het 
mogelijk maken van de brandweerkazerne met bijbehorende voorzieningen.  
 
Binnen de bestemming mag een gebouw en overkappingen, met overige bouwwerken, zoals erf- of 
perceelafscheidingen worden gebouwd. Binnen de bestemming is een bouwvlak opgenomen waarin gebouwen 
moeten worden gebouwd. De maximale bouw- en goothoogte van de gebouw(wn) is op de verbeelding opgenomen. 
De maximale goothoogte bedraagt 4 meter en de maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter.  
 
Overige bouwwerken (bouwwerken, geen gebouw zijnde) zijn, onder voorwaarden, ook toegestaan. De 
maatvoeringseisen van deze bouwwerken, waaronder erfafscheidingen zijn opgenomen in de bouwregels. 
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Onder voorwaarden kan met een omgevingsvergunning van de bouwregels worden afgeweken. De 
afwijkingsmogelijkheden zien op het bouwen buiten het bouwvlak, een hogere de goot- en bouwhoogte en de 
mogelijkheid om een groter deel van het gebouw plat af te dekken. 

5.2.2  Waarde - Archeologie 4 
De bestemming 'Waarde - Archeologie 4' zoals opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel, 
blijft op de gronden van toepassing. De bestemming geeft een beschermende regeling voor de mogelijk in de grond 
aanwezige archeologische waarden. Dit betekent onder meer dat, wanneer voor werken en werkzaamheden met 
een bepaalde omvang een vergunning nodig is, door middel van onderzoek wordt aangetoond dat de vergunning 
verleenbaar is.  
 
Wanneer uit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische waarden aanwezig zijn of verwacht worden, 
kan de bestemming worden verwijderd. Hiervoor is in de bestemming een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het bestemmingsplan doorloopt de wettelijk vastgelegde procedure, waarmee de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
aangetoond kan worden. 
 
Overleg 
Het bestemmingsplan is, volgens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), verzonden naar de 
overleginstanties. Hieruit zijn geen reacties binnengekomen.  
 
Er is een informatieavond geweest. De omgeving is op de hoogte en staat in algemene zin positief tegenover de 
ontwikkeling. De tweede informatieavond met omwonenden werd op 15 februari jl. gehouden; de hoekpunten van 
het beoogde gebouw waren in het veld met piketpalen uitgezet en daarmee zichtbaar voor de aanwezigen. 
 
Zienswijzen  
Het ontwerpbestemmingsplan volgt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure die is beschreven in afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerpplan wordt hiervoor gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 
Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling zienswijzen op het plan naar voren te 
brengen.  
 
Vervolg  
Vervolgens wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld. De publicatie van het vaststellingsbesluit 
vindt (over het algemeen) plaats binnen twee weken na de vaststelling. Tijdens de daarop volgende inzagetermijn (6 
weken) is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Het 
vaststellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag ná de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een 
voorlopige voorziening is aangevraagd. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid 
De economische uitvoerbaarheid moet aangetoond worden. Bepalend daarbij zijn de grondexploitatieregeling en de 
financiële haalbaarheid van de ontwikkelingen die in het plangebied mogelijk worden gemaakt. 
 
Grondexploitatieregeling 
Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van ruimere 
mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van 
overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen voor de 
desbetreffende gronden, woningbouw categorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke weg worden dergelijke 
afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd. 
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In dit geval is tussen de initiatiefnemer en de gemeente een anterieure overeenkomst opgemaakt en ondertekend, 
waarbij eventuele planschade voor rekening van de ontwikkelaar is. 
 
Financiële haalbaarheid 
De initiatiefnemer financiert de ontwikkeling en alle werkzaamheden die daarbij van toepassing zijn. Daarbij horen 
onder meer ook de plankosten. Het bestemmingsplan is hierdoor economisch uitvoerbaar. 
 



Bijlagen bij de Toelichting 





Bijlage 1  Locatieonderzoek 





Notitie 

Aan  : Anita Flapper en Jan-Jacob Posthumus 
Van  : Thom Wolf 
Onderwerp : Huisvesting Brandweerkazerne Dirkshorn 
Betreft  : Vestigingsplaatsonderzoek 
Datum  : 23 september 2021 
 
Onderstaand de locaties en overwegingen die aan de orde zijn geweest bij de locatiekeuze 
voor de nieuw te bouwen brandweerkazerne in Dirkshorn. 
 
Vooraf 
Van groot belang bij de beoordeling van potentiele locaties zijn: 
1: aanrijtijd, 
2: dekkingsplan en 
3: wervingsgebied (de aanwezigheid van potentieel nieuw te werven vrijwilligers). 
De input voor deze beoordeling komt van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord 
(VRNHN). 
 
Beoordeelde locaties en overwegingen 
Ten behoeve van behandeling in de gemeenteraad op 27 oktober 2020 zijn de volgende 
alternatieve locaties beoordeeld. De locaties worden vergeleken met de locatie 
Oosterdijk/Burgerweg die in de wandelgangen al snel werd bestempeld als ‘ideaal’ of 
‘beoogde locatie’. 
 
Opmerking in het algemeen: locaties op een industrieterrein zijn minder geschikt om een 
kazerne te situeren omdat daar minder tot geen mensen wonen. 
  
Voor al deze locaties geldt dat, net als voor de beoogde locatie, een procedure voor 
bestemmingsplanwijziging moet worden gevolgd. 
Voor het beoogde perceel Oosterdijk/Burgerweg is deze procedure al gestart. 
 
Locatie De Banne (De Dijken 5b) 
In de nabijheid wonen en werken geen brandweervrijwilligers. 
Het wervingsgebied beperkt zich tot Kalverdijk en een klein deel van Tuitjenhorn. 
Het aanrijden door de vrijwilligers is niet ideaal omdat iedereen richting het industrieterrein 
moet rijden. De locatie ligt tenminste 1.000 meter verder (zuidelijker) dan de beoogde locatie 
en heeft aanzienlijk negatieve gevolgen op de KVT. 
 
Wat betreft het object: dit betreft een bedrijfsverzamelgebouw. 
Meerdere bedrijven in één pand waarbij recht van overpad verleend moet worden. Hierdoor 
geen ruimte voor een oefenterrein / wasplaats met vloeistofdichte vloer, fietsenstalling, 
opslag van oefenwrakken en onvoldoende parkeerplaatsen voor vrijwilligers. 
Verkeersbewegingen van de tegenoverliggende kringloopwinkel kunnen uitruk hinderen. 
Bedrijfsunit zelf alleen geschikt indien de belendende bedrijfsunit 5a gelijktijdig verworven 
kan worden. 
Er zijn voor een snelle uitruk 2 overheaddeuren nodig, de overheaddeuren zijn op dit 
moment te laag en te smal voor de doorgang van een tankautospuit. 
De verdiepingsvloer is te laag en de draaicirkel om uit te kunnen rijden is te klein. 
De statische vloerbelasting en de veranderlijke vloerbelasting is onvoldoende (3 kN/m2) 
 
Dealbrekers: 
Negatieve invloed KVT, geen vrijwilligers in de nabijheid, zeer beperkt 
wervingsgebied, gezamenlijke oprit (recht van overpad). 
Het oefenterrein/wasplaats (vloeistofdichte vloer) kan niet worden gerealiseerd en de 
vloerbelasting kan alleen tegen hoge kosten worden verhoogd. 



 
Cornelis de Vriesweg 27 B 
Nadelige invloed op het wervingsgebied. 
Het aanrijden door de vrijwilliger is niet ideaal omdat iedereen richting het industrieterrein 
moet rijden. De locatie ligt circa 600 meter verder (zuidelijker) dan de beoogde locatie, dit 
heeft negatieve gevolgen op de KVT. 
Wat betreft het object: dit betreft een bedrijfsverzamelgebouw. Het beschikbare deel van het 
bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich op het minst toegankelijke deel van het terrein. 
Verder: idem als hierboven (De Dijken 5b) met uitzondering van het feit dat deze unit groot 
genoeg is en geschikt kan worden gemaakt met een tweede overheaddeur. 
Er is sprake van een huursituatie.  
 
Dealbrekers: negatieve invloed KVT, geen vrijwilligers in de nabijheid, zeer beperkt 
wervingsgebied, gezamenlijke oprit (recht van overpad), onvoldoende parkeerplaatsen 
het oefenterrein/wasplaats (vloeistofdichte vloer) kan niet worden gerealiseerd en de 
vloerbelasting kan alleen tegen hoge kosten worden verhoogd, verbouw van het pand moet 
in overleg plaatsvinden met de verhuurder. 
 
Oosterdijk 57: 
Koopobject. Er is ruimte voor een oefenterrein en parkeren. Omdat dit pand zuidelijker is 
gelegen dan de beoogde locatie Burgerweg/Oosterdijk heeft dit nadelige invloed op het 
wervingsgebied van vrijwilligers in Tuitjenhorn en heeft daarmee indirect een marginaal, 
negatieve invloed op de uitruktijden. 
De huidige loods voldoet niet aan de gestelde eisen vanuit de ARBO en RI&E. 
De statische vloerbelasting en de veranderlijke vloerbelasting is onvoldoende (<5 kN/m2). 
Bijkomende kosten (aanschaf en sloop) ca. € 900.000. De realisatiekosten zijn daarna in 
dezelfde orde van grootte als de nieuwbouwvariant. 
Ten opzichte van de locatie Oosterdijk/Burgerweg is de dekking in 2021 beter, maar 
verliezen we de mogelijkheid Tuitjenhorn te betrekken bij de werving voor de toekomst en 
daarmee de levensvatbaarheid van de post op lange termijn. 
Daarnaast is de ligging is minder gunstig dan de beoogde locatie aan de Burgerweg / 
Oosterdijk omdat je niet direct uit kunt rijden in vier richtingen (Waarland, Tuitjenhorn, Sint 
Maarten , Kalverdijk (N245) De ontsluiting richting de openbare weg is lager gelegen, 
onoverzichtelijke gesitueerd wat verkeersgevaarlijke situaties kan opleveren. Immers 
uitrukkende voertuigen kunnen aanstormende vrijwilligers op de inrit gelijktijdig treffen. 
 
Dealbrekers: 
Ligging t.o.v. wervingsgebied Tuitjenhorn, het huidige pand voldoet niet aan de ARBO-eisen 
en de RI&E, de ontsluiting richting de openbare weg en de hoge investering in aankoop, 
sloop en nieuwbouw. 
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1. INLEIDING

Het voornemen is om op de gronden in de hoek van de Burgerweg en de Oosterdijk te Dirkshorn een nieuwe brandweerka-
zerne te realiseren. De huidige brandweerkazerne aan de Dorpsstraat 55a ligt midden in de woonkern Dirkshorn en op het-
zelfde perceel is een autobedrijf met werkplaats gevestigd. Deze brandweergarage heeft een te kleine stallingsruimte en 
geen opleidingsruimte en oefenterrein dat geschikt is voor de noodzakelijke oefeningen. Op de huidige locatie is het daarom 
niet mogelijk om de gewenste en noodzakelijke activiteiten uit te voeren. 

De ontwikkeling van een brandweerkazerne op de beoogde locatie past niet in het geldende bestemmingsplan. Om de ont-
wikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, wordt een nieuwe bestemmingsplan opgesteld. Bij de voorbereiding van 
het bestemmingsplan dient te worden beoordeeld of bij de geluidgevoelige bestemmingen rond het plangebied sprake zal 
zijn van een (blijvend) aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. In voorliggend rapport wordt deze beoordeling uitge-
voerd. Daarnaast worden de berekende geluidniveaus getoetst aan de in het Activiteitenbesluit opgenomen algemene ge-
luidsvoorschriften. 

De geluidniveaus in de omgeving zijn berekend overeenkomstig de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” van 
1999 (uitgave VROM). De gehanteerde akoestische begrippen worden in bijlage 1 toegelicht. 
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2. PLANSITUATIE

2.1 Plangebied en omschrijving plan 
Het perceel ligt in het buitengebied van de gemeente Schagen. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de toe-
komstige inrichting van het terrein voor de brandweerkazerne. De verbeelding van het plangebied ten behoeve van het 
bestemmingsplan is gegeven in figuur 2.1. 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich de lintbebouwing van de Oosterdijk met afwisselend woningen en bedrijven. 
Direct ten zuiden van het plangebied bevindt zich een recreatieterrein en een bedrijventerrein. De terreinen worden door 
de Oosterdijk van elkaar gescheiden. Ten noordoosten van het plangebied bevindt zich het agrarisch landschap. De Burger-
weg loopt in westelijke richting over op de kern Tuitjenhorn. 

Figuur 2.1: verbeelding plangebied bestemmingsplan 



 

6   

De voorgenomen inrichting van het terrein van de brandweerkazerne is gegeven in figuur 2.2 en bestaat uit een kazernege-
bouw, parkeerplaats, een oefenterrein/wasplaats/wrakkenopslag en een fietsenstalling. Het kazernegebouw bestaat uit een 
uitrukgarage met bijbehorende nevenruimten (kantoor, douche, toiletten). De in-/uitrit wordt gesitueerd aan de Burgerweg. 
 
Figuur 2.2: voorgenomen indeling terrein brandweerkazerne 

 
 
2.2 Bedrijfssituatie en geluidemissie 
Algemeen 
In het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit dient te worden uitgegaan van de “representatieve bedrijfssituatie”; 
de maximale situatie die vaker optreedt dan 12x per jaar. In het kader van ruimtelijke ordening dient te worden gekeken 
naar “een representatieve invulling van de maximale planologische invulling van het bestemmingsplan”. In voorliggend on-
derzoek wordt er vanuit gegaan dat beide situaties overeenkomen. Er is geen sprake van incidentele bedrijfssituaties (be-
drijfssituatie met een hogere geluidemissie, maximaal 12x per jaar). 
 
Algemene omschrijving bedrijfssituatie 
De functie van de brandweerkazerne is het bestrijden van branden, optreden bij ongevallen en andere voorkomende nood-
situaties. Het uitrukken van de brandweer is onvoorspelbaar en kan 24 uur per dag plaatsvinden. Bij een uitruk zijn 4-10 
personen aanwezig.  
 
Naast het uitrukken vinden wekelijks oefenavonden plaats; de frequentie is 1x per week in de avonduren waarbij er 10-20 
personen aanwezig zijn. 
 
De geluidproducerende activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie bestaan uit het daadwerkelijke uitrukken 
(dag/avond/nacht) en verkeersbewegingen van aankomend en vertrekkend brandweerpersoneel (repressief en oefenavon-
den). 
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3. TOETSINGSKADERS GELUID

3.1 Bedrijven en milieuzonering 
Om een belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat in de omgeving en de bedrijfsvoering te kunnen maken, is 
voor dit plan gebruik gemaakt van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (editie 2009). In deze uitgave is een lijst 
opgenomen met allerhande activiteiten en bijbehorende richtafstanden en milieunormen die gehanteerd worden voor ge-
voelige functies. De VNG-brochure hanteert twee soorten omgevingstypen. Een rustige woonwijk en gemengd gebied, voor 
beide omgevingstypen gelden andere richtafstanden en/of normen. 

De definitie van een rustige woonwijk/rustig buitengebied is: 
“Een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies (zoals bedrijven kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een 
vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied 
of een natuurgebied.“ 

De definitie van een gemengd gebied is: 
“Een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine be-
drijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. 
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde mili-
eubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden en hogere milieunormen rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand 
van milieubelastende activiteiten meestal bepalend.“ 

De VNG-richtafstanden zijn gebaseerd op richtwaarden voor geluid. Deze richtwaarden zijn weergegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: richtwaarden geluid voor verschillende gebiedstyperingen 
Periode Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) Maximale geluidniveaus (LAmax) 

rustige woonwijk/ 
rustig buitengebied 

gemengd gebied rustige woonwijk/ 
rustig buitengebied 

gemengd gebied 

dagperiode 
(07:00 - 19:00 uur) 

45 dB(A) 50 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 

avondperiode 
(19:00 - 23:00 uur) 

40 dB(A) 45 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 

nachtperiode 
(23:00 - 07:00 uur) 

35 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 

Deze richtwaarden hebben geen wettelijke status, maar zijn algemeen aanvaarde waarden. Het is mogelijk om op basis van 
een bestuurlijke afweging af te wijken van deze richtwaarden. De VNG-brochure biedt hiervoor een stappenplan, opgeno-
men in bijlage B5.3 van de VNG-publicatie. Het stappenplan omvat de volgende methodiek: 

stap 1: indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achter-
wege blijven: inpassing is dan mogelijk; 

stap 2: indien stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmin-
gen van maximaal 45 dB(A) in een rustige woonwijk/rustig buitengebied en 50 dB(A) in gemengd gebied voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (etmaalwaarde), 65/60/55 dB(A) voor maximale geluidniveaus en 50 dB(A) etmaalwaarde t.g.v. de verkeersaan-
trekkende werking (indirecte hinder); 

stap 3: indien stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmin-
gen van maximaal 50 dB(A) in een rustige woonwijk/rustig buitengebied en 55 dB(A) in gemengd gebied voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau, 70/65/60 dB(A) voor maximale geluidniveaus en 65 dB(A) etmaalwaarde t.g.v. de verkeersaantrekkende werking 
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(indirecte hinder). Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus geldt dat de beoordeling plaatsvindt exclusief de maximale geluidni-
veaus vanwege aan- en afrijdend verkeer.  

 
Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waar-
bij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het uitsluiten van de maxi-
male geluidniveaus vanwege aan- en afrijden verkeer is in lijn met de standaardwaarden zoals opgenomen in het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl, Omgevingswet), waarbij de grenswaarde voor maximale geluidniveaus vanwege het aandrijfge-
luid van transportmiddelen op 70 dB(A) is gesteld (artikel 5.65 Bkl). Het Bkl is nog niet van kracht, maar kan worden gebruikt 
als motivatiegrondslag. 
 
De richtafstand voor een brandweerkazerne (milieucategorie 3.1) bedraagt 50 meter in een “rustige woonwijk/woongebied” 
en 30 meter in “gemengd gebied”. Het plangebied ligt nabij hoofdinfrastructuur; direct langs de Oosterdijk/Burgerweg en op 
ca. 265 m van de N245. Daarnaast bevindt zich op ca. 150 m in zuidoostelijke richting een bedrijventerrein, ontsloten via de 
Oosterdijk en Zutweg. De omgeving kan dan ook worden getypeerd als “gemengd gebied” met een richtafstand van 30 m 
voor de brandweerkazerne. De meest nabijgelegen woning aan de Oosterdijk 44 ligt op ca. 20 m afstand en daarmee binnen 
de richtafstand. 
 
Indien kan worden voldaan aan de richtwaarden behorend bij een “gemengd gebied” is de brandweerkazerne inpasbaar. 
 
3.2 Activiteitenbesluit 
In het kader van de Wet milieubeheer valt een brandweerkazerne onder de werking van het Activiteitenbesluit en de daarin 
opgenomen algemene regels. De relevante geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn: 
 
Afdeling 2.8. Geluidhinder 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestel-
len, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de 
inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 
 
Tabel 2.17a 
 

 07:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactivi-

teiten; 
 
Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aange-

merkt als een binnenterrein; 

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten; 

 
2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
 
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van: 
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a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden; 

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan; 

c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij inrichtingen als bedoeld in 

artikel 2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt; 

d. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in 

artikel 2.17, vijfde en zesde lid. 

 
Artikel 2.22 

1. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg 
van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het 
vrijmaken van de weg na een ongeval. 

2. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het treffen van technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van het uitrukken 
van motorvoertuigen ten behoeve van ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de 
weg na een ongeval, indien dat bijzonder is aangewezen in het belang van het milieu. 

De algemene geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor niet op een bedrijventerrein gelegen gevoelige gebouwen 
komen overeen met de VNG-richtwaarden voor gemengd gebied. 
 
3.3 Indirecte hinder 
De verkeersbewegingen op de openbare weg, die worden veroorzaakt de inrichting, kunnen zorgen voor geluidhinder. Deze 
hinder wordt echter niet direct toegerekend aan de inrichting (indirecte hinder). In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening kan deze indirecte hinder echter inzichtelijk worden gemaakt als dat nodig is. 
 
Wegens het ontbreken van een toetsingskader voor de ruimtelijke ordening, wordt aangesloten bij het toetsingskader voor 
vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer/Wabo. Dit toetsingskader betreft de Circulaire “Beoordeling ge-
luidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm” (VROM, 29 februari 1996), ook wel bekend als de Schrik-
kelcirculaire. De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt volgens de circulaire 50 dB(A) en de maximale grens-
waarde bedraagt 65 dB(A) etmaalwaarde. 
 
 

4. UITGANGSPUNTEN REKENMODEL 

4.1 Algemeen 
Met behulp van een akoestisch rekenmodel (zie hoofdstuk 5) worden de geluidniveaus in de omgeving berekend. In de be-
rekeningen wordt uitgegaan van de in dit hoofdstuk omschreven geluidsbronnen en bedrijfstijden als representatieve be-
drijfssituatie. De ligging van de ingevoerde rekenpunten en geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 2 en (figuren en bron-
gegevens). 
 
4.2 Uitrukken 
De brandweerkazerne Dirkshorn heeft de beschikking over één blusvoertuig en één ondersteunend voertuig; deze worden 
ingezet bij meldingen. Als representatieve bedrijfssituatie wordt er vanuit gegaan dat er maximaal 1x per etmaalperiode een 
melding wordt gedaan, waarbij er een uitruk plaatsvindt met het blusvoertuig en het ondersteunend voertuig. Daarnaast kan 
het voorkomen dat het blusvoertuig/ondersteunend voertuig met minder prioriteit wordt opgeroepen (geen sirene); uitge-
gaan is van ten hoogste 2x in de dagperiode. 
 
Bij een melding worden vrijwillige brandweerlieden opgeroepen; vanwege de snelheid komen die met personenwagens naar 
het terrein. 
 
Tijdens een uitruk met de hoogste prioriteit wordt gebruik gemaakt van de sirene. Omdat er snel vanaf het terrein op de weg 
moet kunnen worden gereden, wordt de sirene (indien nodig) pas bij het verlaten van het terrein aangezet. 
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Omdat het blusvoertuig warmdraait en wegrijdt vanuit de garage wordt vlak daarvoor en daarna de uitrukgarage sterk ge-
ventileerd met een dakventilator. De garagedeuren staan alleen open bij vertek/aankomst van voertuigen. 
 
4.3 Oefeningen 
Naast het uitrukken vinden wekelijks oefenavonden plaats; de frequentie is 1x per week in de avonduren waarbij er 10-20 
personen aanwezig zijn. 
 
Naast normale instructies binnen, is er aan de westzijde van het kazernegebouw een oefenterrein/wasplaats geprojecteerd. 
Tijdens een oefening kunnen de volgende relevante geluidproducerende activiteiten plaatsvinden: 
 
● stationair draaiend blusvoertuig, inclusief pomp; 
● gebruik/instructie motorkettingzaag; 
● het knippen van auto’s; 
 
Het gebruik van het oefenterrein als wasplaats vindt alleen plaats in de dagperiode. 
 
4.4 Samenvatting uitgangspunten geluidberekeningen (directe hinder) 
De in het voorgaande beschreven activiteiten brengen een zekere geluidemissie met zich mee. Omdat het een nieuwe brand-
weerkazerne betreft, zijn de geluidemissiegegevens gebaseerd op kentallen. Een overzicht is gegeven in onderstaande tabel 
4.1, waarbij de equivalente bronsterkte, de maximale bronsterkte en de bedrijfsduur of aantallen bewegingen is weergege-
ven. 
 
Tabel 4.1: overzicht geluidbronnen brandweerkazere Dirkshorn 

bronnr. omschrijving bronsterkte in dB(A) aantal/bedrijfsduur/percentage 

LWeq LWmax dag avond nacht 

mb11 uitrukken brandweerwagen 108 110 (135) 3 1 1 

mb21 uitrukken ondersteunend voertuig 95 100 3 1 1 

mb31 terugkeer brandweerwagen 103 110 3 1 1 

mb41 terugkeer ondersteunend voertuig 95 100 3 1 1 

mb51 personenwagens brandweer 89 100 40 20 20 

ob12 manoeuvreren personenwagens  89 100 20 x 1 min. 10 x 1 min. 10 x 1 min. 

ob22 stationaire brandweerwagen oefenterrein 98 110  1 uur 1/2 uur -- 

ob32 kettingzaag oefenterrein  113 120 -- 5 min. -- 

ob42 hogedrukreiniger wasplaats oefenterrein 99 110 1 uur -- -- 

pt13 ventilator uitlaatgassen 85 -- 3 x 5 min. 1 x 5 min. 1 x 5 min. 
1 Mobiele bron in Geomilieu. 
2 Oppervlaktebron in Geomilieu. 
3 Puntbron in Geomilieu. 
 

4.5 Uitgangspunten indirecte hinder 
 
De indirecte hinder is het geluid vanwege voertuigen van en naar de brandweerkazerne op de openbare weg. Daarbij zijn 
dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in tabel 4.1, waarbij alle voertuigbewegingen zijn meegenomen in de drie mogelijke 
rijrichtingen (en evenredig verdeeld). In aanvulling daarop is uitgegaan van een brandweerwagen met sirene met een equi-
valente bronsterkte van LW = 130 dB(A) voor de sirene (alleen bij vertrek). Het maximale bronvermogen van LWmax = 135 dB(A) 
is meegerekend als het nodig is om de sirene bij de uitrit aan te zetten. De brandweerwagens met sirene op de openbare 
weg zijn ingevoerd met een gemiddelde rijsnelheid van 60 km/uur (spoed). Voor het overige met 50 km/uur. 
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5. REKENMODEL 

5.1 Algemeen 
Op grond van het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012” (artikel 2.3) moet de bepaling van het equivalente geluids-
niveau plaatsvinden volgens één van de methoden uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999” (publicatie 
VROM, uitgave Samsom), onder de in de handleiding genoemde voorwaarden. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van 
de rekensoftware Geomilieu van dgmr, versie 2020.2. 
 
5.2 Coördinaten en maaiveldhoogte 
Het akoestisch rekenmodel is uitgelegd op het systeem  van Rijksdriehoekcoördinaten. De maaiveldhoogte voor het plange-
bied is ingevoerd op hm = 0,0 m (plat model). 
 
5.3 Waarneempunten 
Geluidniveaus worden in het algemeen beoordeeld op de plek waar mogelijk hinder kan optreden. In de dagperiode zijn dat 
de woonvertrekken (begane grond), in de avond- en nachtperiode de slaapvertrekken. In de dagperiode kan een andere be-
oordelingshoogte worden aangehouden dan in de avond- en nachtperiode. Gebruikelijk is om voor grondgebonden wonin-
gen de beoordeling te laten plaatsvinden op een waarneemhoogte ho = +1,5 m; in de avond-/nachtperiode op de verdieping 
met een waarneemhoogte ho = +5,0 m. 
 
5.4 Objecten en bodemvlakken 
Op basis van de plantekeningen en via PDOK gml-bestanden is een objectenmodel opgesteld van de inrichting en de nabije 
omgeving. Het omliggend terrein is grotendeels verhard (centrumgebied). Voor de niet specifiek hard gedefinieerde bodem-
gebieden is daarom uitgegaan van een bodemfactor B = 0,8 (80% absorberend). Een overzicht van de in het akoestisch re-
kenmodel ingevoerde objecten en bodemvlakken is gegeven in bijlage 2 (figuren). 
 
5.5 Geluidsbronnen 
In de bijlage 2 (figuren) is de ligging gegeven van de in het akoestisch rekenmodel opgenomen geluidsbronnen. Een overzicht 
van alle ingevoerde geluidsbronnen met coördinaten, hoogten, maaiveldhoogten, octaafbandspectra, dB(A)-waarden en be-
drijfsduurcorrecties is gegeven in bijlage 2. 
 
5.6 Beoordelingsgrootheden 
In de HMRI wordt als beoordelingsgrootheid het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) gehanteerd. Deze groot-
heid is gebaseerd op het equivalente geluidsniveau LAeq,T waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidbij-
dragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, 
muziek) en de meteocorrectie. Met behulp van het akoestisch rekenmodel wordt voor iedere geluidsbron het gestandaardi-
seerde immissieniveau Li op de rekenpunten bepaald. Uit het gestandaardiseerde immissieniveau wordt per beoordelings-
periode en per relevante bedrijfstoestand het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT bepaald volgens: 
 
 LAeqi,LT = Li - Cb - Cm - Cg 
 
 
waarin:  Li is het gestandaardiseerde immissieniveau;  
  Cb is de bedrijfsduurcorrectieterm; 
  Cm is de meteocorrectieterm; 
  Cg is de gevelreflectieterm; 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor elke beoordelingsperiode (dag-, avond- of nachtperiode) be-
paald uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus LAri,LT voor de verschillende bedrijfstoestanden. Het 
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deelbeoordelingsniveau LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode en voor elke verschillende bedrijfstoestand 
bepaald uit: 
 
 LAri,LT = LAeqi,LT + Kx 

 
waarin:  LAeqi,LT is het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau voor elke afzonderlijke bedrijfstoestand; 

Kx  is een straffactor voor tonaal geluid (K1 = 5 dB), impulsgeluid (K2 = 5 dB) of muziekgeluid (K3 = 10 dB). 
 
De beoordeling van kortstondig voorkomende geluiden vindt plaats aan de hand van het maximale A-gewogen geluidsniveau 
LAmax. Het maximale geluidsniveau is de hoogste aflezing in de meterstand “Fast” verminderd met de meteocorrectieterm 
Cm. 
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6. BEREKENINGSRESULTATEN 

6.1 Afscherming 
 
De woning aan de Oosterdijk 44 ligt vlak bij de brandweerkazerne. Om die reden is in het akoestisch rekenmodel uitgegaan 
van een geluidafscherming van het oefenterrein en doorgetrokken tot aan het kazernegebouw, zodat ook de rijroute van 
uitrukkende brandweerwagens wordt afgeschermd. De situering van het scherm is gegeven in figuur 6.1; de hoogte bedraagt 
2 m. 
 
Figuur 6.1: overzicht rekenmodel met ingevoerde afscherming 
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6.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (directe hinder) 

In bijlage 3.1 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT invallend op de in het 
akoestisch rekenmodel ingevoerde reken-/toetspunten. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 6.1. 

Tabel 6.1: overzicht van de berekende langtijdgemiddeldwbeoordelingsniveaus 
Waarneempunt en omschrijving1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Oosterdijk 44 - westgevel 36 44 31 

2 Oosterdijk 44 - zuidgevel 36 43 31 

3 Oosterdijk 44 - zuidgevel 34 40 30 

4 Oosterdijk 44 - oostgevel 20 25 16 

5 Oosterdijk 47 32 36 26 

6 Oosterdijk 49 33 36 27 

7 Oosterdijk 51 34 36 26 

8 Oosterdijk 48 37 45 30 

9 Burgerweg 9 32 40 22 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m. 

6.3 Maximale geluidniveaus (directe hinder) 
In bijlage 3.2 is een overzicht gegeven van de berekende maximale geluidsniveaus LAmax invallend op de in het akoestisch 
rekenmodel ingevoerde reken-/toetspunten. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 6.2. In de tabel is on-
derscheid gemaakt tussen de reguliere maximale geluidniveaus en die van de brandweersirene als die wordt aangezet ter 
plaatse van de uitrit (calamiteitensituatie). 

Tabel 6.2: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde maximale geluidniveaus LAmax 

Waarneempunt en omschrijving1 Maximale geluidniveaus LAmax in dB(A) 
reguliere maximale geluidniveaus maximale geluidniveaus sirene uitrit 

dagperiode avondperiode nachtperiode dagperiode avondperiode nachtperiode 
1 Oosterdijk 44 - westgevel 59 62 62 72 71 71 

2 Oosterdijk 44 - zuidgevel 57 62 60 66 69 69 

3 Oosterdijk 44 - zuidgevel 57 59 59 65 68 68 

4 Oosterdijk 44 - oostgevel 42 44 44 63 63 63 

5 Oosterdijk 47 53 55 54 78 80 80 

6 Oosterdijk 49 54 55 53 78 79 79 

7 Oosterdijk 51 54 55 51 78 79 79 

8 Oosterdijk 48 56 67 58 79 82 82 

9 Burgerweg 9 52 62 54 76 77 77 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m (hierdoor verschillen met name de maximale geluidniveaus in de dag- en avond-/nachtperiode). 
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6.4 Indirecte hinder (geluid verkeer op de openbare weg) 
In bijlage 3.3 is een overzicht gegeven van de berekende equivalente geluidniveaus vanwege het verkeer van en naar de 
brandweerkazerne op de openbare weg (indirecte hinder). Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 6.3. 

Tabel 6.3: overzicht van de berekende langtijdgemiddelde maximale geluidniveaus LAmax 
Waarneempunt en omschrijving1 Maximale geluidniveaus LAmax in dB(A) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

1 Oosterdijk 44 - westgevel 38 46 42 

2 Oosterdijk 44 - zuidgevel 46 53 50 

3 Oosterdijk 44 - zuidgevel 47 54 52 

4 Oosterdijk 44 - oostgevel 50 56 53 

5 Oosterdijk 47 52 58 55 

6 Oosterdijk 49 52 58 55 

7 Oosterdijk 51 52 58 55 

8 Oosterdijk 48 50 56 53 

9 Burgerweg 9 51 57 54 

1 Voor de dagperiode geldt in het algemeen een waarneemhoogte ho = +1,5 m. Voor de avond- en nachtperiode geldt een waarneem-
hoogte ho = +5,0 m.  

7. BESPREKING RESULTATEN EN MOGELIJKE MAATREGELEN

7.1 Directe hinder 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
Uit tabel 6.1 blijkt dat in de dagperiode op alle toets-/rekenpunten wordt voldaan aan de VNG-richtwaarde van 50 dB(A) voor 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De brandweerkazerne is daarmee inpasbaar. 

Maximale geluidniveaus 
Uit tabel 6.2 blijkt dat bij nagenoeg alle omliggende woningen kan worden voldaan aan de VNG-richtwaarden van 70/65/60 
dB(A) voor wat betreft de reguliere maximale geluidniveaus (dat wil zeggen niet de brandweersirene). Bij de westgevel van 
de woning Oosterdijk 484 is nog een geringe overschrijding van 2 dB in de nachtperiode als gevolg van het volgas wegrijden 
uit de garage van een brandweerwagen. Omdat dit niet iedere nacht plaatsvindt, kan deze overschrijding aanvaardbaar wor-
den geacht. 

De berekende maximale geluidniveaus vanwege de brandweersirene kunnen fors hoger zijn. Voor wat betreft de directe 
hinder is er vanuit gegaan dat deze alleen bij de uitrit wordt aangezet als dat nodig is. Ook in dat geval zijn de maximale 
geluidniveaus hoog. In het kader van de milieuregelgeving (Activiteitenbesluit) kan dit buiten beschouwing worden gelaten. 
In de ruimtelijke beoordeling kan hierbij aangesloten worden. Uit de aard van de bron zijn maatregelen niet mogelijk. 

7.2 Indirecte hinder 
Uit tabel 6.1 blijkt dat de algemene voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor indirecte hinder wordt over-
schreden, maar dat er wel wordt voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. De hoogst berekende waarde 
bedraagt 65 dB(A) etmaalwaarde, waarbij de bijdrage van de brandweersirene op de openbare weg is meegerekend (1x per 
dag/avond/nacht). Zonder deze (calamiteuze) wordt nagenoeg voldaan aan 50 dB(A) etmaalwaarde. 





BIJLAGEN





Bijlage 1: begrippen 
 

Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargeno-
men, ten opzichte van een referentiedruk van 20.10-5 Pa. 
 
Equivalent geluidsniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het 
ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid. 
 
Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 
 
Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, 
gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde 
geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron. 
 
Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij 
een meteoraamgemiddelde geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie. 
 
Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, 
zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekge-
luid. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus. 
 
Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A):  de 
hoogste van de volgende drie waarden: 
- LAr,LT over de dagperiode; 
- LAr,LT over de avondperiode + 5; 
- LAr,LT over de nachtperiode + 10. 
 
Europese dosismaat Lden in dB(A):  gewogen gemiddelde van het geluidsniveau in de dagperiode, 
avondperiode en nachtperiode. 
 
Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 
Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 
Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 
 
Maximaal geluidsniveau (piekgeluidsniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidsni-
veau, meterstand “fast” gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 
 
Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald. 
 
Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 
 
Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen. 
 
Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht 
plaatsvindt. 
 
Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan 
die waarvan het geluidsniveau wordt bepaald. 
 
Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege 
dit terrein niet wordt overschreden. 







Bijlage 2.3: ingevoerde mobiele bronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n

1 uitrukken brandweerwagen Polylijn     113697,43     528056,61     113667,82
2 terugkeer brandweerwagen Polylijn     113697,43     528056,61     113667,82
3 uitrukken ondersteunend voertuig Polylijn     113670,09     528017,59     113695,96
4 terugkeer ondersteunend voertuig Polylijn     113670,09     528017,59     113695,96
5 personenwagens brandweer Polylijn     113668,92     528018,04     113722,78

11 personenwagens brandweer openbare weg Polylijn     113421,02     528059,51     113822,43
12 personenwagens brandweer openbare weg Polylijn     113767,44     528017,23     113787,48
13 brandweerwagens openbare weg Polylijn     113421,02     528059,51     113822,43
14  brandweerwagens openbare weg Polylijn     113767,44     528017,23     113787,48
15 ondersteunende voertuigen openbare weg Polylijn     113421,02     528059,51     113822,43

16 ondersteunden voertuigen openbare weg Polylijn     113767,44     528017,23     113787,48
17 brandweerwagens openbare weg sirene Polylijn     113421,02     528059,51     113822,43
18  brandweerwagens openbare weg sirene Polylijn     113767,44     528017,23     113787,48

2-2-2022 09:16:25Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Bijlage 2.3: ingevoerde mobiele bronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Y-n ISO_H M-1 Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

1     528018,06      1,00      0,00           7            62,99      3      1      1
2     528018,06      1,00      0,00           7            62,99      3      1      1
3     528050,59      1,00      0,00           7            54,35      3      1      1
4     528050,59      1,00      0,00           7            54,35      3      1      1
5     528045,66      0,80      0,00          12            80,00     40     20     20

11     528296,44      0,80      0,00          22           642,57     40     20     20
12     527892,89      0,80      0,00           7           130,75     40     20     20
13     528296,44      0,80      0,00          22           642,57      6      2      2
14     527892,89      0,80      0,00           7           130,75      6      2      2
15     528296,44      0,80      0,00          22           642,57      6      2      2

16     527892,89      0,80      0,00           7           130,75      6      2      2
17     528296,44      0,80      0,00          22           642,57      1      1      1
18     527892,89      0,80      0,00           7           130,75      1      1      1
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Bijlage 2.3: ingevoerde mobiele bronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

1   39,17   39,17   42,18  10   5,00   63,00   83,30   92,00   96,10  100,70  104,40
2   39,17   39,17   42,18  10   5,00   58,00   78,30   87,00   91,10   95,70   99,40
3   39,08   39,08   42,09  10   5,00   56,00   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00
4   39,08   39,08   42,09  10   5,00   56,00   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00
5   28,04   26,28   29,29  10   5,00    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00

11   34,79   33,03   36,04  50   5,00    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
12   34,91   33,15   36,16  50   5,00    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
13   43,03   43,03   46,04  50   5,00   63,00   83,30   92,00   96,10  100,70  104,40
14   43,15   43,15   46,16  50   5,00   63,00   83,30   92,00   96,10  100,70  104,40
15   43,03   43,03   46,04  50   5,00   56,00   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00

16   43,15   43,15   46,16  50   5,00   56,00   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00
17   51,60   46,83   49,84  60   5,00   51,00   59,00   70,00  101,00  112,00  121,00
18   51,72   46,95   49,96  60   5,00   51,00   59,00   70,00  101,00  112,00  121,00
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Bijlage 2.3: ingevoerde mobiele bronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Lw Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

1  101,70   94,70   87,80  108,03  108,03   63,00   83,30   92,00   96,10  100,70  104,40
2   96,70   89,70   82,80  103,03  103,03   58,00   78,30   87,00   91,10   95,70   99,40
3   90,00   84,00   77,00   95,11   95,11   56,00   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00
4   90,00   84,00   77,00   95,11   95,11   56,00   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00
5   84,00   78,00   71,00   89,11   89,11    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00

11   84,00   78,00   71,00   89,11   89,11    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
12   84,00   78,00   71,00   89,11   89,11    0,00   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
13  101,70   94,70   87,80  108,03  108,03   63,00   83,30   92,00   96,10  100,70  104,40
14  101,70   94,70   87,80  108,03  108,03   63,00   83,30   92,00   96,10  100,70  104,40
15   90,00   84,00   77,00   95,11   95,11   56,00   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00

16   90,00   84,00   77,00   95,11   95,11   56,00   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00
17  127,00  125,00  119,00  130,17  130,17   51,00   59,00   70,00  101,00  112,00  121,00
18  127,00  125,00  119,00  130,17  130,17   51,00   59,00   70,00  101,00  112,00  121,00

2-2-2022 09:16:25Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Bijlage 2.3: ingevoerde mobiele bronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k

1  101,70   94,70   87,80
2   96,70   89,70   82,80
3   90,00   84,00   77,00
4   90,00   84,00   77,00
5   84,00   78,00   71,00

11   84,00   78,00   71,00
12   84,00   78,00   71,00
13  101,70   94,70   87,80
14  101,70   94,70   87,80
15   90,00   84,00   77,00

16   90,00   84,00   77,00
17  127,00  125,00  119,00
18  127,00  125,00  119,00
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Naam Omschr. X-1

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 1 manoeuvreren personenwagens     113682,14
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 2 stationair draaien oefenterrein     113676,76
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 3 kettingzaag oefenterrein     113680,04
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 4 hogedrukreiniger wasplaats oefenterrein     113676,76
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Y-1 Hoogte Maaiveld Omtrek Oppervlak

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus     528042,79     0,80      0,00           119,17           297,20
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus     528045,93     1,00      0,00            55,96           179,67
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus     528061,60     1,00      0,00            23,20            18,13
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus     528045,93     1,00      0,00            55,96           179,67
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep TypeLw Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus True   2,773   4,178   2,089  0,3328  0,1671  0,1671
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus True   8,337  12,503 --  1,0004  0,5001 --
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus True --   2,075 -- --  0,0830 --
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus True   8,337 -- --  1,0004 -- --
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  15,57  13,79  16,80   2,0   2,0   51,27   53,27   56,27
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  10,79   9,03 --   2,0   2,0   55,26   57,06   62,96
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus --  16,83 --   2,0   2,0   89,42   85,42   96,42
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  10,79 -- --   2,0   2,0   46,36   57,76   61,86
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k LwrM2 Totaal Lwr 31 Lwr 63

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   59,27   59,27   53,27   46,27   64,38    0,00   69,00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   73,16   70,26   65,46   58,66   75,84   48,00   64,00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   93,42   92,42   91,42   84,42  100,50   58,00   76,00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   67,56   71,16   71,06   70,46   76,52   56,00   60,60
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   76,00   78,00   81,00   84,00   84,00   78,00   71,00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   77,80   79,60   85,50   95,70   92,80   88,00   81,20
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  102,00   98,00  109,00  106,00  105,00  104,00   97,00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   68,90   80,30   84,40   90,10   93,70   93,60   93,00
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Bijlage 2.4: ingevoerde oppervlaktebronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep Lwr Totaal LwrM2 31 LwrM2 63 Lw Totaal

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   89,11  -24,73   44,27   89,11
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   98,38   25,46   41,46   98,38
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  113,08   45,42   63,42  113,08
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   99,06   33,46   38,06   99,06

2-2-2022 09:02:07Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Bijlage 2.5: ingevoerde puntbronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

1 ventilator uitlaatgassen Punt     113700,88     528049,31     1,00      1,00      4,00
2 kettingzaag Lmax Punt     113678,16     528062,96     1,00      1,00      0,00
3 kettingzaag Lmax Punt     113672,49     528064,21     1,00      1,00      0,00
4 oefenterrein/wasplaats Lmax Punt     113676,55     528058,98     1,00      1,00      0,00
5 oefenterrein/wasplaats Lmax Punt     113672,88     528060,03     1,00      1,00      0,00

6 oefenterrein/wasplaats Lmax Punt     113669,61     528049,89     1,00      1,00      0,00
7 oefenterrein/wasplaats Lmax Punt     113674,65     528050,15     1,00      1,00      0,00
8 rijden brandweerwagens Punt     113683,48     528059,57     1,00      1,00      0,00
9 rijden brandweerwagens Punt     113688,71     528058,46     1,00      1,00      0,00
10 rijden brandweerwagens Punt     113694,21     528057,09     1,00      1,00      0,00

11 rijden brandweerwagens Punt     113669,85     528020,86     1,00      1,00      0,00
12 dichtslaan portieren Punt     113685,91     528039,09     1,00      1,00      0,00
13 dichtslaan portieren Punt     113696,36     528036,92     1,00      1,00      0,00
14 dichtslaan portieren Punt     113707,07     528034,50     1,00      1,00      0,00
15 dichtslaan portieren Punt     113715,99     528033,10     1,00      1,00      0,00

16 dichtslaan portieren Punt     113725,05     528035,65     1,00      1,00      0,00
17 dichtslaan portieren Punt     113727,98     528041,89     1,00      1,00      0,00
18 Lmax sirene bij uitrit Punt     113671,17     528027,09     3,00      3,00      0,00
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Bijlage 2.5: ingevoerde puntbronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hdef. Type Richt. Hoek Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A)

1 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00   2,084   2,075   1,038  0,2501  0,0830
2 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
3 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
4 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
5 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --

6 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
7 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
8 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
9 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
10 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --

11 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
12 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
13 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
14 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
15 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --

16 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
17 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
18 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
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Bijlage 2.5: ingevoerde puntbronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Tb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Weging GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

1  0,0830  16,81  16,83  19,84 A Nee Nee Nee   45,20   61,00   69,00
2 -- --  99,00 -- A Nee Nee Nee   65,00   89,80  100,00
3 -- --  99,00 -- A Nee Nee Nee   65,00   89,80  100,00
4 --  99,00  99,00 -- A Nee Nee Nee   70,00   82,60   94,30
5 --  99,00  99,00 -- A Nee Nee Nee   70,00   82,60   94,30

6 --  99,00  99,00 -- A Nee Nee Nee   70,00   82,60   94,30
7 --  99,00  99,00 -- A Nee Nee Nee   70,00   82,60   94,30
8 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   70,00   82,60   94,30
9 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   70,00   82,60   94,30
10 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   70,00   82,60   94,30

11 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   70,00   82,60   94,30
12 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   47,00   59,00   78,00
13 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   47,00   59,00   78,00
14 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   47,00   59,00   78,00
15 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   47,00   59,00   78,00

16 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   47,00   59,00   78,00
17 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   47,00   59,00   78,00
18 --  99,00  99,00  99,00 A Nee Nee Nee   56,00   64,00   75,00
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Bijlage 2.5: ingevoerde puntbronnenDirkshorn-brandweerkazerne

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

1   79,00   82,00   76,00   74,00   66,00   51,00   85,00 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
2  102,80  110,80  113,20  114,10  113,80  111,60  120,00 Maximale geluiddniveaus
3  102,80  110,80  113,20  114,10  113,80  111,60  120,00 Maximale geluiddniveaus
4  104,20  104,60  104,40   99,30   98,10   85,90  110,04 Maximale geluiddniveaus
5  104,20  104,60  104,40   99,30   98,10   85,90  110,04 Maximale geluiddniveaus

6  104,20  104,60  104,40   99,30   98,10   85,90  110,04 Maximale geluiddniveaus
7  104,20  104,60  104,40   99,30   98,10   85,90  110,04 Maximale geluiddniveaus
8  104,20  104,60  104,40   99,30   98,10   85,90  110,04 Maximale geluiddniveaus
9  104,20  104,60  104,40   99,30   98,10   85,90  110,04 Maximale geluiddniveaus
10  104,20  104,60  104,40   99,30   98,10   85,90  110,04 Maximale geluiddniveaus

11  104,20  104,60  104,40   99,30   98,10   85,90  110,04 Maximale geluiddniveaus
12   87,00   94,00   95,00   96,00   90,00   81,00  100,55 Maximale geluiddniveaus
13   87,00   94,00   95,00   96,00   90,00   81,00  100,55 Maximale geluiddniveaus
14   87,00   94,00   95,00   96,00   90,00   81,00  100,55 Maximale geluiddniveaus
15   87,00   94,00   95,00   96,00   90,00   81,00  100,55 Maximale geluiddniveaus

16   87,00   94,00   95,00   96,00   90,00   81,00  100,55 Maximale geluiddniveaus
17   87,00   94,00   95,00   96,00   90,00   81,00  100,55 Maximale geluiddniveaus
18  106,00  117,00  126,00  132,00  130,00  124,00  135,17 LAmax sirene brandweerwagen
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausDirkshorn-brandweerkazerne

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 1,50 36,4 38,1 27,0 43,1 67,4
1_B Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 5,00 42,6 43,5 30,7 48,5 70,2
2_A Oosterdijk 44 - zuidgevel 113738,82 528077,32 1,50 36,4 37,9 27,4 42,9 66,4
2_B Oosterdijk 44 - zuidgevel 113738,82 528077,32 5,00 41,8 42,8 30,6 47,8 69,0
3_A Oosterdijk 44 - zuidgevel 113751,09 528075,79 1,50 34,5 36,3 26,2 41,3 64,8

3_B Oosterdijk 44 - zuidgevel 113751,09 528075,79 5,00 39,1 40,5 29,5 45,5 67,2
4_A Oosterdijk 44 - oostgevel 113755,90 528076,87 1,50 20,0 23,1 13,6 28,1 53,6
4_B Oosterdijk 44 - oostgevel 113755,90 528076,87 5,00 22,2 25,0 16,0 30,0 52,8
5_A Oosterdijk 47 113802,45 528016,35 1,50 32,0 34,5 24,0 39,5 66,2
5_B Oosterdijk 47 113802,45 528016,35 5,00 33,1 35,9 25,6 40,9 65,9

6_A Oosterdijk 49 113802,51 528006,81 1,50 33,3 35,1 24,3 40,1 66,8
6_B Oosterdijk 49 113802,51 528006,81 5,00 34,2 36,4 25,7 41,4 66,4
7_A Oosterdijk 51 113802,55 527999,65 1,50 33,5 35,4 24,9 40,4 67,1
7_B Oosterdijk 51 113802,55 527999,65 5,00 34,0 36,4 26,0 41,4 66,5
8_A Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 1,50 37,2 43,0 27,4 48,0 70,3

8_B Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 5,00 38,6 44,9 29,8 49,9 70,5
9_A Burgerweg 9 113516,56 528023,92 1,50 31,8 38,2 20,7 43,2 66,5
9_B Burgerweg 9 113516,56 528023,92 5,00 32,7 39,8 22,0 44,8 66,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausDirkshorn-brandweerkazerne
detail

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 8_B - Oosterdijk 48
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

8_B Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 5,00 38,6 44,9 29,8 49,9 70,5

3 kettingzaag oefenterrein 113680,04 528061,60 1,00 -- 43,9 -- 48,9 63,0
2 stationair draaien oefenterrein 113676,76 528045,93 1,00 34,9 36,7 -- 41,7 47,9
1 manoeuvreren personenwagens 113682,14 528042,79 0,80 26,6 28,3 25,3 35,3 42,8
4 hogedrukreiniger wasplaats oefenterrein 113676,76 528045,93 1,00 34,3 -- -- 34,3 47,3
1 uitrukken brandweerwagen 113697,43 528056,61 1,00 26,8 26,8 23,8 33,8 67,9

5 personenwagens brandweer 113668,92 528018,04 0,80 24,6 26,3 23,3 33,3 53,8
2 terugkeer brandweerwagen 113697,43 528056,61 1,00 21,8 21,8 18,8 28,8 62,9
1 ventilator uitlaatgassen 113700,88 528049,31 1,00 20,6 20,6 17,6 27,6 38,8
3 uitrukken ondersteunend voertuig 113670,09 528017,59 1,00 14,2 14,2 11,2 21,2 55,1
4 terugkeer ondersteunend voertuig 113670,09 528017,59 1,00 14,2 14,2 11,2 21,2 55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1: langtijdgemiddelde beoordelingsniveausDirkshorn-brandweerkazerne
detail

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_B - Oosterdijk 44 - westgevel
Groep: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_B Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 5,00 42,6 43,5 30,7 48,5 70,2

2 stationair draaien oefenterrein 113676,76 528045,93 1,00 39,1 40,9 -- 45,9 50,3
3 kettingzaag oefenterrein 113680,04 528061,60 1,00 -- 38,9 -- 43,9 55,8
4 hogedrukreiniger wasplaats oefenterrein 113676,76 528045,93 1,00 39,1 -- -- 39,1 50,3
1 manoeuvreren personenwagens 113682,14 528042,79 0,80 27,2 29,0 26,0 36,0 42,8
1 uitrukken brandweerwagen 113697,43 528056,61 1,00 28,9 28,9 25,9 35,9 68,4

5 personenwagens brandweer 113668,92 528018,04 0,80 25,0 26,8 23,8 33,8 53,1
2 terugkeer brandweerwagen 113697,43 528056,61 1,00 23,9 23,9 20,9 30,9 63,4
3 uitrukken ondersteunend voertuig 113670,09 528017,59 1,00 15,8 15,8 12,8 22,8 55,0
4 terugkeer ondersteunend voertuig 113670,09 528017,59 1,00 15,8 15,8 12,8 22,8 55,0
1 ventilator uitlaatgassen 113700,88 528049,31 1,00 8,7 8,7 5,7 15,7 25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.2: maximale geluidniveausDirkshorn-brandweerkazerne

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximale geluiddniveaus

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 1,50 59,1 59,1 59,1
1_B Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 5,00 62,2 62,2 62,0
2_A Oosterdijk 44 - zuidgevel 113738,82 528077,32 1,50 57,3 57,3 56,9
2_B Oosterdijk 44 - zuidgevel 113738,82 528077,32 5,00 62,4 62,4 59,7
3_A Oosterdijk 44 - zuidgevel 113751,09 528075,79 1,50 56,7 56,7 56,7

3_B Oosterdijk 44 - zuidgevel 113751,09 528075,79 5,00 59,0 59,0 59,0
4_A Oosterdijk 44 - oostgevel 113755,90 528076,87 1,50 41,9 41,9 41,9
4_B Oosterdijk 44 - oostgevel 113755,90 528076,87 5,00 44,2 44,2 44,2
5_A Oosterdijk 47 113802,45 528016,35 1,50 53,2 53,2 52,6
5_B Oosterdijk 47 113802,45 528016,35 5,00 55,1 55,1 53,9

6_A Oosterdijk 49 113802,51 528006,81 1,50 53,8 53,8 51,8
6_B Oosterdijk 49 113802,51 528006,81 5,00 55,4 55,4 52,9
7_A Oosterdijk 51 113802,55 527999,65 1,50 54,4 54,4 51,1
7_B Oosterdijk 51 113802,55 527999,65 5,00 55,3 55,3 51,1
8_A Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 1,50 55,8 65,6 55,6

8_B Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 5,00 58,3 67,2 58,3
9_A Burgerweg 9 113516,56 528023,92 1,50 51,5 61,5 51,5
9_B Burgerweg 9 113516,56 528023,92 5,00 53,9 62,5 53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-2-2022 09:06:51Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Bijlage 3.2: maximale geluidniveausDirkshorn-brandweerkazerne
brandweersirene

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax sirene brandweerwagen

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

1_A Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 1,50 71,6 71,6 71,6
1_B Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 5,00 70,9 70,9 70,9
2_A Oosterdijk 44 - zuidgevel 113738,82 528077,32 1,50 65,7 65,7 65,7
2_B Oosterdijk 44 - zuidgevel 113738,82 528077,32 5,00 68,6 68,6 68,6
3_A Oosterdijk 44 - zuidgevel 113751,09 528075,79 1,50 64,9 64,9 64,9

3_B Oosterdijk 44 - zuidgevel 113751,09 528075,79 5,00 67,6 67,6 67,6
4_A Oosterdijk 44 - oostgevel 113755,90 528076,87 1,50 62,7 62,7 62,7
4_B Oosterdijk 44 - oostgevel 113755,90 528076,87 5,00 63,4 63,4 63,4
5_A Oosterdijk 47 113802,45 528016,35 1,50 78,3 78,3 78,3
5_B Oosterdijk 47 113802,45 528016,35 5,00 79,7 79,7 79,7

6_A Oosterdijk 49 113802,51 528006,81 1,50 78,2 78,2 78,2
6_B Oosterdijk 49 113802,51 528006,81 5,00 79,4 79,4 79,4
7_A Oosterdijk 51 113802,55 527999,65 1,50 77,7 77,7 77,7
7_B Oosterdijk 51 113802,55 527999,65 5,00 79,0 79,0 79,0
8_A Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 1,50 78,9 78,9 78,9

8_B Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 5,00 81,9 81,9 81,9
9_A Burgerweg 9 113516,56 528023,92 1,50 75,8 75,8 75,8
9_B Burgerweg 9 113516,56 528023,92 5,00 77,2 77,2 77,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-2-2022 09:07:29Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 



Bijlage 3.3: indirecte hinderDirkshorn-brandweerkazerne

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 1,50 38,9 43,5 40,5 50,5 94,0
1_B Oosterdijk 44 - westgevel 113732,93 528079,93 5,00 40,9 45,5 42,5 52,5 94,0
2_A Oosterdijk 44 - zuidgevel 113738,82 528077,32 1,50 45,7 50,3 47,3 57,3 100,4
2_B Oosterdijk 44 - zuidgevel 113738,82 528077,32 5,00 48,2 52,9 49,9 59,9 100,5
3_A Oosterdijk 44 - zuidgevel 113751,09 528075,79 1,50 46,8 51,5 48,5 58,5 101,1

3_B Oosterdijk 44 - zuidgevel 113751,09 528075,79 5,00 49,1 53,7 50,7 60,7 101,1
4_A Oosterdijk 44 - oostgevel 113755,90 528076,87 1,50 49,7 54,4 51,3 61,3 103,2
4_B Oosterdijk 44 - oostgevel 113755,90 528076,87 5,00 51,4 56,1 53,1 63,1 103,2
5_A Oosterdijk 47 113802,45 528016,35 1,50 51,7 56,3 53,3 63,3 104,9
5_B Oosterdijk 47 113802,45 528016,35 5,00 53,0 57,7 54,7 64,7 104,8

6_A Oosterdijk 49 113802,51 528006,81 1,50 52,0 56,6 53,6 63,6 105,0
6_B Oosterdijk 49 113802,51 528006,81 5,00 53,2 57,8 54,8 64,8 104,9
7_A Oosterdijk 51 113802,55 527999,65 1,50 52,4 57,0 54,0 64,0 105,3
7_B Oosterdijk 51 113802,55 527999,65 5,00 53,5 58,1 55,1 65,1 105,3
8_A Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 1,50 49,9 54,6 51,5 61,5 103,5

8_B Oosterdijk 48 113752,38 527983,16 5,00 51,8 56,4 53,4 63,4 103,4
9_A Burgerweg 9 113516,56 528023,92 1,50 51,2 55,9 52,9 62,9 103,7
9_B Burgerweg 9 113516,56 528023,92 5,00 52,0 56,7 53,7 63,7 103,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-2-2022 09:15:51Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Rho - Rotterdam 
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1.0 Inleiding 

In opdracht van Gemeente Schagen is door Vlam Bodem Advies B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de Burgerweg / hoek Oosterdijk te Dirkshorn. Aanleiding voor het onderzoek vormt de 
bestemmingswijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuw te bouwen 
brandweerkazerne. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
De werkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en 
daarbij behorende protocollen. 
 
In figuur 1 is de regionale ligging van de locatie weergegeven. 
 

 
Figuur 1: regionale ligging (bron: Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs (CC-BY-SA))  
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2.0 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN 5725:2017 “Bodem – Landbodem – Strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek”, aanleiding A. 
 
Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: www.topotijdreis.nl, de 
bodemkwaliteitskaart van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dinoloket, bodeminformatie Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord, het BAG en informatie van de opdrachtgever. 

2.1 Onderzoekslocatie 

Terreininspectie 

Een terreininspectie is in het kader van het vooronderzoek niet uitgevoerd, maar direct voorafgaand aan het 
bodemonderzoek ter plaatse. Aangezien de gedocumenteerde informatie overeenkomt met de daadwerkelijke 
situatie heeft de terreininspectie niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksopzet. 

Onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie betreft Burgerweg te Dirkshorn. De ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. De 
locatie is gelegen ten zuiden van Dirkshorn in landelijk gebied. 
 
De volgende gegevens zijn van de locatie bekend: 
Gebruiksfunctie : grasland. 
Kadastrale gegevens  : Harenkarspel, sectie I, nummer 5225. 
Oppervlakte locatie  : circa 3.000 m2.  
Bodem : klei. 
Verharding : onverhard.  

Afbakening van de locatie 

Voor het vooronderzoek is uitgegaan van een oppervlakte van circa 3.000 m2 en een verticale diepte van 2,0 m - 
mv. Als horizontale afbakening is uitgegaan van een straal van 25 m vanaf de onderzoekslocatie. 

2.2 Historie tot op heden 

Bodembedreigende activiteiten 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend over bedrijfsmatige activiteiten en/of aanwezige 
brandstoftanks.  

Bodeminformatie 

onderzoekslocatie 

Op de onderzoekslocatie is in 2002 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met civieltechnische 
werkzaamnheden (De Vries & Van de Wiel, projectnummer JB/01-8100-1003R01a.doc, d.d. 19 februari 2002). In de 
bovengrond is een lichte verhoging aan minerale olie gemeten. 
 
directe omgeving 

Ten westen van de huidige onderzoekslocatie is in het kader van een bouwvergunning in 2002 een verkennend 
onderzoek uitgevoerd (Groenhartweg, De Ruiter Boringen en Bemalingen, projectnummer 
SWO/KVW/A020705.3700351, d.d. 18 juli 2002). Hierbij zijn in de bovengrond lichte verhogingen aan minerale olie, 
PAK, cadmium, DDT en dieldrin gemeten en in het grondwater lichte verhogingen aan arseen, chroom, kwik, zink, 
nikkel, xylenen, per en cis. 
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Er bevinden zich geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging binnen een straal van 25 m van de 
onderzoekslocatie. 

Bodemkwaliteitskaart 

De locatie ligt in een gebied met bodemfunctie wonen/landbouw-natuur. Volgens de interactieve 
bodemkwaliteitskaart van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is de locatie gelegen in zone B4/O2 (historische 
bebouwing / buitengebied). De gemiddelde kwaliteit van de bovengrond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse 
wonen. De ondergrond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse altijd toepasbaar. 
 
PFAS 
Onderzoek naar PFAS in de bodem is noodzakelijk op risicolocaties. Risicolocaties zijn gedefinieerd aan de hand van 
de hoeveelheid PFAS die werden gebruikt in combinatie met de kans dat (een deel van) deze hoeveelheid het 
bodemsysteem bereikt. De onderzoekslocatie valt niet onder de risicolocaties. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn 
om onderzoek te doen naar PFAS in de bodem als er sprake zal zijn van grondverzet, afvoer van grond van de 
locatie. Op de onderzoeklocatie zal, voor zover bekend, geen grond afvoer gaan plaatsvinden. Onderzoek naar PFAS 
in de bodem is daarom niet meegenomen in dit onderzoek. 

Dempingen en ophogingen 

Er zijn geen dempingen of ophogingen bekend op en nabij de onderzoekslocatie. 

Asbest 

De onderzoekslocatie is onbebouwd. De nabijgelegen bebouwing is op basis van de geraadpleegde gegevens uit de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) afkomstig uit de periode voor 1955: in deze periode werden asbest 
en asbesthoudende producten over het algemeen op geringe schaal verwerkt, geproduceerd en toegepast. Er zijn 
tijdens het vooronderzoek geen gegevens naar voren gekomen met betrekking tot asbestverdachte activiteiten 
zoals genoemd in bijlage a.2 van de NEN 5725:2017. Er is voor zover bekend geen asbestkansenkaart voor het 
onderzoeksgebied beschikbaar. Op basis van bovenstaande wordt de locatie als asbest onverdacht beschouwd. 
 

Topotijdreis  

In onderstaande figuur zijn enkele historische kaarten opgenomen met betrekking tot de onderzoekslocatie en het 

omliggende gebied. De onderzoekslocatie is in rood aangegeven. 

 
 

  
1900 1963 
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1988 2015 
Figuur 2: overzicht topotijdreis [bron: topotijdreis] 

 
Uit het historisch kaartmateriaal is te concluderen dat de onderzoekslocatie altijd onbebouwd is geweest en 
(vermoedelijk) een agrarische bestemming heeft gehad.  

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 

De beschrijving van de regionale bodemopbouw is gebaseerd op het model BRO GeoTOP v1.4 (www.Dinoloket.nl). 
De regionale maaiveldhoogte is circa NAP -1,25 m. In figuur 3 is de regionale bodemopbouw nabij de 
onderzoekslocatie weergegeven. De regionale grondwaterstand is NAP -1,60 m. 
 

 
Figuur 3: Regionale bodemopbouw 

 
Aan het maaiveld is de oorspronkelijke bodem aanwezig bestaande uit kleiig zand tot 2,5 m-mv. 
 
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf. 
De plaatselijke stromingsrichting van het grondwater is naar verwachting in de richting van het dichtstbijzijnde 
oppervlaktewater. De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. 
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3.0 Onderzoeksopzet 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsstrategie uit de NEN 
5740+A1:2016 “Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek 
naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”. De hypothese en de te hanteren onderzoeksstrategie zijn 
afgeleid van het vooronderzoek zoals uitgevoerd conform de NEN 5725. 

3.1 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat er sprake is van een voldoende afgebakende 
onderzoekslocatie. De locatie is onverdacht op het voorkomen van een bodemverontreiniging. De locatie is asbest 
onverdacht. 

3.2 Hypothese en onderzoeksstrategie 

De onderzoekshypothese welke wordt gevolgd ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek naar de huidige 
bodemkwaliteit is die voor een onverdachte locatie. 
 
Op de locatie is conform de strategie ONV-NL (Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie) 
van de NEN 5740 onderzoek verricht. 
 

In onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
 
Tabel 1: overzicht werkzaamheden  

Locatie  Boringen  Peilbuizen  Analyses grond  Analyses grondwater 

Burgerweg 
9 x 0,5 m – mv 
2 x 2,0 m - mv  

1 x 3 x NENpakket grond 1 x NENpakket grondwater 

m – mv = meters minus maaiveld 
Het standaard NENpakket grond bestaat uit de volgende stoffen en verbindingen: 

• droge stof-, organisch stof- en lutumgehalte; 

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

• polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 

• polychloorbifenylen (PCB); 

• minerale olie. 
 
Het standaard NENpakket grondwater bestaat uit de volgende stoffen en verbindingen: 

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

• vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en som xylenen) en naftaleen; 

• vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

• minerale olie. 
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4.0 Veldonderzoek 

4.1 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 2 februari 2022 door de heer J. Schipper van Vlam Bodem Advies B.V. (certificaat NC-
SIK-20334) overeenkomstig protocol 2001. 
 
De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in bijlage 1 en vermeld in tabel 2.  
 
Tabel 2: overzicht locaties boringen en peilbuizen 

Locatie  Aantal boringen en peilbuizen (nummering) 

0,5 m - mv 2,0 m - mv Peilbuizen 

Burgerweg 9 (4-12) 2 (2, 3) 1 (1) 

m - mv = meter minus maaiveld. 

 

Tijdens de boringen is maximaal 0,5 meter per keer bemonsterd. Bij elke verandering van grondsoort of zintuiglijke 
waarneming is een apart grondmonster genomen. 
 
Bemonstering van het grondwater is uitgevoerd op 15 februari 2022 door de heer J. Schipper van Vlam Bodem 
Advies B.V. (certificaat NC-SIK-20334) conform protocol 2002. 
 
De grond(water)monsters zijn direct in het veld geconserveerd, gekoeld bewaard, en door het laboratorium in 
behandeling genomen. 

4.2 Resultaten veldonderzoek 

Globale bodembeschrijving 

De bodemopbouw bestaat tot circa 0,5 m - mv uit zwak humeus klei. Van 0,5 tot 1,1 m - mv is sterk siltig, matig 
zandige klei aanwezig. Hieronder bevindt zich sterk siltige klei met laagjes zand tot de maximale boordiepte (circa 
2,3 m - mv). 
 
Zintuiglijke waarnemingen 

In de opgeboorde grond zijn zintuiglijk geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. Tevens zijn in de 
opgeboorde grond en op het maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
De boorprofielen met zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in bijlage 2. 
 

Grondwater 

De grondwaterstand, zuurgraad (pH), geleidbaarheid (Ec) en troebelheid (NTU) van het bemonsterde grondwater is 
in het veld gemeten en weergegeven in tabel 3. Tijdens de monstername zijn geen waarnemingen gedaan die 
duiden op verontreiniging. 
 
Tabel 3: veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling (m - mv) Grondwaterstand (m - mv) pH EC (S/cm) NTU 

1 1,30 - 2,30 0,35 7,2 1450 9,4 

 
De waarden voor de pH, troebelheid en de geleidbaarheid kunnen als normaal worden beschouwd.  
 
 
 
 



 

Project :  Burgerweg te Dirskhorn 
Kenmerk :  051004527 

 

 

 

 

9 

 

5.0 Laboratoriumonderzoek 

De grond(water)monsters zijn geanalyseerd door het voor milieuanalyses geaccrediteerde laboratorium SGS 
Environmental Analytics B.V. De analyses van de grond(water)monsters zijn verricht conform de AS 3000. De 
gebruikte analysemethoden zijn opgenomen op de laboratoriumcertificaten (bijlage 4). 

5.1 Grond(meng)monsters en grondwatermonsters  

Aan de hand van de zintuiglijke veldwaarnemingen zijn grond(meng)monsters geselecteerd voor analyse in het 
laboratorium. De samenstelling van de analysemonsters is weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: samenstelling analysemonsters 

Grond Diepte (m - mv) 
Deelmonster 
(meetpunt) 

Analyse 

MM1 0,00 - 0,50 1   (0,00 - 0,40) 
2   (0,00 - 0,50) 
4   (0,00 - 0,50) 
5   (0,00 - 0,50) 
6   (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 

standaard NENpakket grond 

MM2 0,00 - 0,50 3   (0,00 - 0,30) 
7   (0,00 - 0,50) 
8   (0,00 - 0,30) 
9   (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,30) 
12 (0,00 - 0,50) 

standaard NENpakket grond 

MM3 1,00 - 1,70 1   (1,00 - 1,50) 
2   (1,20 - 1,70) 
3   (1,10 - 1,60) 

standaard NENpakket grond 

Grondwater 

1-1 1,30 - 2,30 - standaard NENpakket grondwater 

m – mv = meters minus maaiveld 

5.2 Resultaten en toetsingen  

De resultaten zijn getoetst aan de Regeling Bodemkwaliteit (november 2018) en de Circulaire bodemsanering 2013 
(zoals gewijzigd op 1 juli 2013) met behulp van het door de overheid beschikbaar gestelde toetsprogramma 
BoToVa. 
 
In bijlage 3 zijn de (gestandaardiseerde) analyseresultaten met toetsing aan de Wet Bodembescherming (toetsing 
T.12 – beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb, toetsversie 3.0.0, en toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van 
grondwater volgens Wbb, toetsversie 2.0.0) weergegeven. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. Een 
toelichting op de gehanteerde streef- en interventiewaarden is gegeven in bijlage 5. Tevens is een indicatieve 
toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit.  
 
De gemeten waarden worden op basis van het vastgestelde lutum- en organische stofgehalte omgerekend naar 
standaardbodem (10% lutum, 25% organische stof). De gecorrigeerde waarden worden vervolgens getoetst aan de 
achtergrond-, en interventiewaarden. De gemeten gehalten aan lutum en organische stof zijn in de 
analysecertificaten in bijlage 4 weergegeven. Tevens staat de index vermeld in onderstaande tabel. De index is de 
gecorrigeerde waarde minus de achtergrondwaarde gedeeld door de interventiewaarde minus de 
achtergrondwaarde (gecorrigeerde waarde - AW) / (I - AW). Een index boven de 0,5 kan aanleiding zijn voor 
aanvullend of nader onderzoek. 
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Grondonderzoek 

De getoetste analyseresultaten van de grond zijn weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: getoetste analyseresultaten grond 

Analysemonster Diepte (m - mv) 
> AW  
(+ index) 

> I  
(+ index) 

Indicatieve toetsing Bbk 

MM1 0,00 - 0,50 PAK (0,02) - Altijd toepasbaar 

MM2 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 

MM3 1,00 - 1,70 - - Altijd toepasbaar 

> AW : groter dan achtergrondwaarde, licht verontreinigd 
> I : groter dan interventiewaarde, sterk verontreinigd 
Bbk : Besluit bodemkwaliteit  

 
Grondwateronderzoek 

De getoetste analyseresultaten van het grondwater zijn weergegeven in tabel 6. 
 
Tabel 6: getoetste analyseresultaten grondwater 

Analysemonster Filterstelling (m - mv) 
> S  
(+ index) 

> I  
(+ index) 

1-1-1 1,30 - 2,30 Xylenen (-) - 

> S : groter dan streefwaarde, licht verontreinigd 
> I : groter dan interventiewaarde, sterk verontreinigd 
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6.0 Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Gemeente Schagen is door Vlam Bodem Advies B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de Burgerweg / hoek Oosterdijk te Dirkshorn. Aanleiding voor het onderzoek vormt de 
bestemmingswijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuw te bouwen 
brandweerkazerne. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese onverdacht formeel te worden verworpen. In de 
bovengrond is plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde 
gehalten aan de geanalyseerde parameters aangetoond. 
 
In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan xylenen aangetoond. 
 
Indien getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de grond indicatief aan de klasse Altijd toepasbaar. 
 
Onderzoek naar PFAS in de bodem is niet meegenomen in dit onderzoek. Indien bij het graven ten behoeve van de 
nieuwbouw grond vrijkomt (afvoer/hergebruik) wordt geadviseerd om aanvullend een partijkeuring inclusief PFAS 
uit te voeren.  
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek is geen aanvullend of nader onderzoek 
noodzakelijk. Met dit onderzoek zijn milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen aangetroffen voor de 
voorgenomen nieuwbouw. 
 
 
 



 
Project :  Burgerweg te Dirskhorn 
Kenmerk :  051004527 
 

 

 

 
 
 
BIJLAGE 1: 
 
 

Locatietekening 
 
  



Plaats:
Adres:
Projectnummer:
Datum:
Schaal:

Dirkshorn
Burgerweg
051004527
28-02-2022
1 : 500

boring tot 0,5 m-mv

boring tot 2,0 m-mv

peilbuis

onderzoekslocatie

Legenda



 
Project :  Burgerweg te Dirskhorn 
Kenmerk :  051004527 
 

 

 

 
 
 
BIJLAGE 2: 
 
 

Boorprofielen  
 
  



Mosselaan 67
Vlam Bodem Advies B.V.

info@vlambodemadvies.nl
0224-531 274
1934 RA Egmond a/d Hoef

Projectcode: 051004527

Projectnaam: Burgerweg te Dirkshorn

X: 113715,45
Y: 528041,62
Datum: 2-2-2022

Boring: 1

0

50

100

150

200

1

2

4

5

6

0

Klei, matig humeus, zwak siltig, bruin

40

Klei, sterk siltig, matig zandig, zwak
roesthoudend, lichtroest

100

Klei, sterk siltig, laagjes zand, grijs

230

X: 113682,28
Y: 528060,75
Datum: 2-2-2022

Boring: 2

0

50

100

150

200

1

3

5

6

0

Klei, matig humeus, zwak siltig, bruin

60

Klei, sterk siltig, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtgrijs

120

Klei, sterk siltig, laagjes zand, grijs

200

X: 113751,00
Y: 528046,74
Datum: 2-2-2022

Boring: 3

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Klei, matig humeus, bruin

30

Klei, sterk siltig, matig zandig,
lichtgrijs

110

Klei, sterk siltig, laagjes zand, grijs

200

X: 113679,22
Y: 528039,62
Datum: 2-2-2022

Boring: 4

0

50

1

0

Klei, zwak humeus, zwak siltig, bruin

50



Mosselaan 67
Vlam Bodem Advies B.V.

info@vlambodemadvies.nl
0224-531 274
1934 RA Egmond a/d Hoef

Projectcode: 051004527

Projectnaam: Burgerweg te Dirkshorn

X: 113698,29
Y: 528047,19
Datum: 2-2-2022

Boring: 5

0

50

1

0

Klei, zwak humeus, zwak siltig, bruin

50

X: 113699,54
Y: 528060,03
Datum: 2-2-2022

Boring: 6

0

50

1

0

Klei, zwak humeus, zwak siltig, bruin

50

X: 113729,47
Y: 528049,63
Datum: 2-2-2022

Boring: 7

0

50

1

0

Klei, zwak humeus, zwak siltig, bruin

50

X: 113762,63
Y: 528050,44
Datum: 2-2-2022

Boring: 8

0

50

1

2

0

Klei, matig humeus, zwak siltig, bruin

30

Klei, sterk siltig, matig zandig,
lichtgrijs50



Mosselaan 67
Vlam Bodem Advies B.V.

info@vlambodemadvies.nl
0224-531 274
1934 RA Egmond a/d Hoef

Projectcode: 051004527

Projectnaam: Burgerweg te Dirkshorn

X: 113732,45
Y: 528038,22
Datum: 2-2-2022

Boring: 9

0

50

1

0

Klei, zwak humeus, zwak siltig, bruin

50

X: 113703,00
Y: 528035,10
Datum: 2-2-2022

Boring: 10

0

50

1

0

Klei, zwak humeus, zwak siltig, bruin

50

X: 113750,59
Y: 528040,60
Datum: 2-2-2022

Boring: 11

0

50

1

2

0

Klei, matig humeus, zwak siltig, bruin

30

Klei, sterk siltig, matig zandig,
lichtgrijs50

X: 113719,20
Y: 528056,95
Datum: 2-2-2022

Boring: 12

0

50

1

0

Klei, zwak humeus, zwak siltig, bruin

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

BoToVa Wbb (T12, T13)

<=WO, <=IND, <=I

<=T

>I



 
Project :  Burgerweg te Dirskhorn 
Kenmerk :  051004527 
 

 

 

 
 
 
BIJLAGE 3: 
 
 

Toetsingen  
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-02-2022 - 11:17) 

 

Projectcode 051004527 051004527 051004527 
Projectnaam Burgerweg te Dirkshorn Burgerweg te Dirkshorn Burgerweg te Dirkshorn 
Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 77.1 77.1   81.1 81.1   56.4 56.4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % 3.6 3.6   2.3 2.3   4.9 4.9   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24   26 26   18 18   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 34 35.1 --  32 31 --  34 43.9 --  
cadmium mg/kg 0.29 0.354 <=AW -0.02 0.27 0.336 <=AW -0.02 <0.2 0.175 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 6.3 6.5 <=AW -0.05 6.5 6.3 <=AW -0.05 7.6 9.72 <=AW -0.03 
koper mg/kg 14 16 <=AW -0.16 13 14.6 <=AW -0.17 9.7 12.2 <=AW -0.19 
kwik° mg/kg 0.11 0.115 <=AW 0.00 0.09 0.093 <=AW 0.00 <0.05 0.0392 <=AW 0.00 
lood mg/kg 24 26.3 <=AW -0.05 28 30.4 <=AW -0.04 15 17.5 <=AW -0.07 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 0.73 0.73 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 20 20.6 <=AW -0.22 19 18.5 <=AW -0.25 25 31.2 <=AW -0.06 
zink mg/kg 64 70.3 <=AW -0.12 67 71.4 <=AW -0.12 60 75.4 <=AW -0.11 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.25 0.25 -  0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  
antraceen mg/kg 0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.60 0.6 -  0.14 0.14 -  <0.01 0.007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.24 0.24 -  0.06 0.06 -  <0.01 0.007 -  
chryseen mg/kg 0.26 0.26 -  0.07 0.07 -  <0.01 0.007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.15 0.15 -  0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.27 0.27 -  0.08 0.08 -  <0.01 0.007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.20 0.2 -  0.07 0.07 -  <0.01 0.007 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.19 0.19 -  0.06 0.06 -  <0.01 0.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg 2.207 2.21 WO 0.02 0.574 0.574 <=AW -0.02 0.07 0.07 <=AW -0.04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 52 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 101 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 118 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 138 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 153 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 180 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.6 <=AW - 4.9 21.3 <=AW - 4.9 10 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72 -- - <5 15.2 -- - <5 7.14 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72 -- - <5 15.2 -- - <5 7.14 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 9.72 -- - <5 15.2 -- - 6 12.2 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.72 -- - <5 15.2 -- - <5 7.14 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 <=AW -0.03 <20 60.9 <=AW -0.03 <20 28.6 <=AW -0.03 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13614368-001 MM1 MM1 1 (0-40) 2 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 10 (0-50) 
13614368-002 MM2 MM2 3 (0-30) 7 (0-50) 8 (0-30) 9 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-50) 
13614368-003 MM3 MM3 1 (100-150) 2 (120-170) 3 (110-160) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-02-2022 - 11:18) 

 

Projectcode 051004527 051004527 051004527 
Projectnaam Burgerweg te Dirkshorn Burgerweg te Dirkshorn Burgerweg te Dirkshorn 
Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 77.1 77.1   81.1 81.1   56.4 56.4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % 3.6 3.6   2.3 2.3   4.9 4.9   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 24 24   26 26   18 18   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 34 35.1 --  32 31 --  34 43.9 --  
cadmium mg/kg 0.29 0.354 <=AW -0.02 0.27 0.336 <=AW -0.02 <0.2 0.175 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 6.3 6.5 <=AW -0.05 6.5 6.3 <=AW -0.05 7.6 9.72 <=AW -0.03 
koper mg/kg 14 16 <=AW -0.16 13 14.6 <=AW -0.17 9.7 12.2 <=AW -0.19 
kwik° mg/kg 0.11 0.115 <=AW 0.00 0.09 0.093 <=AW 0.00 <0.05 0.0392 <=AW 0.00 
lood mg/kg 24 26.3 <=AW -0.05 28 30.4 <=AW -0.04 15 17.5 <=AW -0.07 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 0.73 0.73 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 20 20.6 <=AW -0.22 19 18.5 <=AW -0.25 25 31.2 <=AW -0.06 
zink mg/kg 64 70.3 <=AW -0.12 67 71.4 <=AW -0.12 60 75.4 <=AW -0.11 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.25 0.25 -  0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  
antraceen mg/kg 0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.60 0.6 -  0.14 0.14 -  <0.01 0.007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.24 0.24 -  0.06 0.06 -  <0.01 0.007 -  
chryseen mg/kg 0.26 0.26 -  0.07 0.07 -  <0.01 0.007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.15 0.15 -  0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.27 0.27 -  0.08 0.08 -  <0.01 0.007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.20 0.2 -  0.07 0.07 -  <0.01 0.007 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.19 0.19 -  0.06 0.06 -  <0.01 0.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg 2.207 2.21 WO 0.02 0.574 0.574 <=AW -0.02 0.07 0.07 <=AW -0.04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 52 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 101 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 118 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 138 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 153 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
PCB 180 ug/kg <1 1.94 -  <1 3.04 -  <1 1.43 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.6 <=AW - 4.9 21.3 <=AW - 4.9 10 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72 -- - <5 15.2 -- - <5 7.14 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72 -- - <5 15.2 -- - <5 7.14 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 9.72 -- - <5 15.2 -- - 6 12.2 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.72 -- - <5 15.2 -- - <5 7.14 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 <=AW -0.03 <20 60.9 <=AW -0.03 <20 28.6 <=AW -0.03 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13614368-001 MM1 MM1 1 (0-40) 2 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 10 (0-50) 
13614368-002 MM2 MM2 3 (0-30) 7 (0-50) 8 (0-30) 9 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-50) 
13614368-003 MM3 MM3 1 (100-150) 2 (120-170) 3 (110-160) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-02-2022 - 10:16) 

 

Projectcode 051004527 
Projectnaam Burgerweg te Dirkshorn 
Monsteromschrijving 1-1-1 1 (130-230) 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 26 26 <=S - 
cadmium ug/l <0.2 0.14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - 
koper ug/l 4.0 4 <=S - 
kwik ug/l <0.05 0.035 <=S - 
lood ug/l <2 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l 3.2 3.2 <=S - 
nikkel ug/l 14 14 <=S - 
zink ug/l 13 13 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l 0.29 0.29 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l 0.15 0.15 -  
p- en m-xyleen ug/l 0.31 0.31 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.46 0.46 >S 0.00 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <=S - 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13620972-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.17 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13620972-001 1-1-1 1 (130-230) 
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   
 



 
Project :  Burgerweg te Dirskhorn 
Kenmerk :  051004527 
 

 

 

 
 
 
BIJLAGE 4: 
 
 

Analysecertificaten 
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Vlam Bodem Advies B.V.
Mathijs Vlam
Mosselaan 67
1934 RA  EGMOND AAN DEN HOEF

Uw projectnaam : Burgerweg te Dirkshorn
Uw projectnummer : 051004527
SGS rapportnummer : 13614368, versienummer: 1.

Rotterdam, 11-02-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
051004527. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 1 (0-40) 2 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 10 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 3 (0-30) 7 (0-50) 8 (0-30) 9 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 1 (100-150) 2 (120-170) 3 (110-160)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja      

droge stof gew.-% S 77.1  81.1  56.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.6  2.3  4.9      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 24  26  18      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 34  32  34      

cadmium mg/kgds S 0.29  0.27  <0.2      

kobalt mg/kgds S 6.3  6.5  7.6      

koper mg/kgds S 14  13  9.7      

kwik mg/kgds S 0.11  0.09  <0.05      

lood mg/kgds S 24  28  15      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.73      

nikkel mg/kgds S 20  19  25      

zink mg/kgds S 64  67  60      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.25  0.04  <0.01      

antraceen mg/kgds S 0.04  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.60  0.14  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.24  0.06  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.26  0.07  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.15  0.04  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.27  0.08  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.20  0.07  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.19  0.06  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.207 1) 0.574 1) 0.07 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 1 (0-40) 2 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 10 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 3 (0-30) 7 (0-50) 8 (0-30) 9 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 1 (100-150) 2 (120-170) 3 (110-160)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  6      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9688196 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
001 Y9689101 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
001 Y9688195 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
001 Y9688187 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
001 Y9689109 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9688185 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
002 Y9688198 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
002 Y9689979 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
002 Y9688190 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
002 Y9688184 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
002 Y9688193 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
002 Y9688182 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
003 Y9689440 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
003 Y9689115 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
003 Y9689551 02-02-2022 02-02-2022 ALC201  
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1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3MM3 1 (100-150) 2 (120-170) 3 (110-160)
003
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Vlam Bodem Advies B.V.
Mathijs Vlam
Mosselaan 67
1934 RA  EGMOND AAN DEN HOEF

Uw projectnaam : Burgerweg te Dirkshorn
Uw projectnummer : 051004527
SGS rapportnummer : 13620972, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-02-2022

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
051004527. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1-1-1 1 (130-230)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 26          

cadmium µg/l S <0.2          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 4.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2          

molybdeen µg/l S 3.2          

nikkel µg/l S 14          

zink µg/l S 13          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.29          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.15          

p- en m-xyleen µg/l S 0.31          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.46 1)         

styreen µg/l S <0.2          

naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

1-1-1 1 (130-230)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G7039389 15-02-2022 15-02-2022 ALC236  
001 B1978936 15-02-2022 15-02-2022 ALC204  
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BIJLAGE 5: 
 
 

Toelichting op toetsing 
 
In de Regeling bodemkwaliteit (25 augustus 2016) zijn voor de grond de generieke achtergrondwaarden vastgelegd. 
 
In de Circulaire bodemsanering 2013 (1 juli 2013) zijn de streefwaarden voor het grondwater en interventiewaarden 
voor grond en grondwater vastgelegd. 
 
De achtergrond- en streefwaarde 
Deze geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Vertaald naar het huidige beleid 
betekent dit dat deze waarden het niveau aangeven dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Interventiewaarden 
Waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de 
functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarde in 
25 m³ grond of 100 m3 grondwater spreekt met van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 
 
De interventiewaarden zijn gerelateerd aan het organische stof- en lutumgehalte van de bodem. Deze relaties zijn 
vastgelegd in de vorm van zogenaamde bodemtype-correctiefactoren. 
 

Gebruikte terminologie Analyse resultaat 

Niet verontreinigd Gehalte ≤ streefwaarde of achtergrondwaarde 

Licht verontreinigd Streefwaarde of achtergrondwaarde < gehalte ≤ ½(streef- of achtergrond- + 
interventiewaarde) 

Matig verontreinigd ½(streef- of achtergrond- + interventiewaarde) < gehalte/ concentratie ≤ 
interventiewaarde 

Sterk verontreinigd gehalte/ concentratie > interventiewaarde 
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BIJLAGE 6: 
 
 

Betrouwbaarheid onderzoek 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden. 
 
Bij elk grond- en grondwateronderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. Echter, een dergelijk 
onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal 
monsters welke chemisch analytisch worden onderzocht. 
Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig 
zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 
 
Vlam Bodem Advies B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding 
van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. 
 
Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud 
te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
 

 



Bijlage 4  Quickscan flora & fauna 





	

	
	
	

	
Ecologische quickscan 
Nieuwbouw	brandweergarage	aan	de	Burgerweg/Oosterdijk	in	Dirkshorn	

In	het	kader	van	de	Wet	natuurbescherming	en	Natuurnetwerk	Nederland	
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In	opdracht	van:	
	
Naam	 	 	 :	Gemeente	Schagen	
Contactpersoon	 	 :	R.	Schouten	
Postadres	 	 :	Laan	19	
Postcode	+	plaats	:	1741	EA	Schagen	

	
Datum	 	 	 :	30	maart	2020	
Onderzoekers	 	 :	T.	Mulder	
Opgesteld	door	 	 :	T.	Mulder	 	
Gecontroleerd	door	 :	T.	Krijnsen	en	D.	Wolbink	
Status	 	 	 :	Definitief	
Versie	 	 	 :	1	

	
Smit	Groenadvies	BV	
Adres	 	 	 :	Zijperweg	3	
	 	 	 		1742	NE	Schagen	
Telefoonnummer		 :	0224	75	12	75	 	
E-mail	 	 	 :	info@smitgroenadvies.nl	
Internet		 	 :	www.smitgroenadvies.nl	 	
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1 Inleiding	
De	gemeente	Schagen	is	in	voorbereiding	voor	de	nieuwbouw	van	een	brandweergarage.	Het	betreft	een	terrein	gelegen	
op	de	hoek	van	de	Burgerweg	en	Oosterdijk	in	Dirkshorn.	Smit	Groenadvies	is	hiervoor	gevraagd	een	quickscan	flora	en	
fauna	uit	te	voeren.	Het	doel	van	het	onderzoek	is	de	aanwezigheid	van	beschermde	soorten	en	hun	biotoop	in	kaart	
brengen	en	de	effecten	van	de	werkzaamheden	beschrijven.	Naar	aanleiding	hiervan	wordt	advies	gegeven	over	de	
vervolgstappen.		

Vanuit	de	Wet	natuurbescherming	(Wnb)	is	bij	bestendig	beheer	en	ruimtelijke	ingrepen	de	initiatiefnemer	verplicht	op	
de	hoogte	te	zijn	van	mogelijk	voorkomende	beschermde	natuurwaarden	binnen	het	werkgebied.	Het	doel	van	de	wet	is	
het	in	stand	houden	van	de	inheemse	flora	en	fauna.	Door	deze	natuurwaarden	voorafgaand	aan	het	werk	te	
onderzoeken,	kan	schade	aan	beschermde	soorten	worden	voorkomen	of	beperkt.	Indien	schade	niet	te	voorkomen	is,	is	
een	ontheffing	noodzakelijk.	

Voorgenomen plannen 

Vooraf	is	een	bestemmingsplanwijziging	noodzakelijk,	welke	zal	veranderen	van	agrarisch	naar	maatschappelijk.	De	
garage	zal	plek	moeten	bieden	voor	twee	voertuigen,	opleidingsruimte,	pakkenruimte	en	sanitaire	voorzieningen.	Ook	
zullen	er	tien	parkeerplaatsen	en	een	oefenterrein	voor	brandweeroefeningen	aangelegd	worden.	Via	de	Burgerweg,	
welke	aan	de	oostzijde	van	het	perceel	ligt,	zal	de	openbare	weg	aansluiting	krijgen	met	het	terrein.	Hierbij	zal	de	
bestaande	watergang	gehandhaafd	blijven.	Het	plangebied	heeft	een	oppervlakte	van	ongeveer	5.718	m2	(figuur	1).		

	

	 	

Figuur	1.	Het	plangebied. 
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2 Gebiedsbeschrijving	
Het	plangebied	betreft	een	agrarisch	stuk	land	en	is	gelegen	op	de	hoek	van	de	Burgerweg	en	Oosterdijk	in	Dirkshorn	
Noord-Holland.	De	Noordzeekustzone	is	gelegen	in	westelijke	richting	op	een	afstand	van	ongeveer	9	kilometer.	Op	12	
kilometer	in	zuidelijke	richting	ligt	de	stad	Alkmaar.	Rondom	het	gebied	ligt	veel	akkerland	en	zuidelijk	op	5	kilometer	ligt	
het	natuur/recreatie	gebied	Geestmerambacht.		
Het	plangebied	zelf	ligt	vlak	bij	de	Provinciale	Weg	N245	en	het	speelpark	De	Holle	Bolle	Boom.	Ten	westen	langs	het	
terrein	loopt	een	smalle	watergang	(figuur	2).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Figuur	2.	Binnen	de	rode	lijn	ligt	het	plangebied,	momenteel	nog	agrarisch	gebied.	
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3 Wettelijk	kader	
De	Wet	natuurbescherming	(Wnb)	is	gericht	op	het	beschermen	en	ontwikkelen	van	natuur	en	het	behouden	en	
herstellen	van	de	biologische	diversiteit.	Hiernaast	ook	het	doelmatig	beheren,	gebruiken	en	ontwikkelen	van	natuur	van	
maatschappelijke	functies	en	het	verzekeren	van	een	samenhangend	beleid.	Het	‘nee,	tenzij’	principe	in	de	wet	betekent	
dat	de	activiteiten	die	soorten	negatieve	effecten	geven	verboden	zijn.	Van	het	verbod	‘Nee’	kan	worden	afgeweken	
door	‘tenzij’,	met	een	ontheffing	of	een	vrijstelling.	Het	verlenen	van	deze	ontheffing	of	de	vrijstelling	valt	onder	de	
bevoegdheden	van	de	provincie.		

Zorgplicht 

In	de	Wnb	is	de	zorgplicht	ingevoegd.	Er	dient	voldoende	zorg	in	acht	genomen	te	worden	voor	Natura	2000-gebieden	
(N2000),	bijzondere	nationale	natuurgebieden	en	voor	in	het	wild	levende	planten	en	dieren	en	de	directe	leefomgeving	
van	deze	planten	en	dieren.	Voordat	handelingen	dan	ook	uitgevoerd	worden,	dient	er	in	ieder	geval	redelijkerwijs	een	
vermoeden	te	zijn	over	de	aanwezige	planten	en	dieren	en	de	nadelige	gevolgen	van	het	handelen	op	de	planten	en	
dieren.	Deze	nadelige	gevolgen/	negatieve	effecten	op	de	aanwezige	planten	en	dieren	moeten	in	alle	gevallen	tot	het	
minimale	beperkt	worden.	Dit	geldt	ook	als	er	een	vrijstelling	is	voor	een	soort	of	als	er	een	ontheffing	verleend	is.	

Beschermingsregimes 

Er	zijn	drie	algemene	beschermingsregimes	in	de	Wnb	waarin	de	voorschriften	van	de	vogelrichtlijn,	habitatrichtlijn,	het	
Verdrag	van	Bonn	en	het	verdrag	van	Bern	zijn	opgenomen.	Hiernaast	is	er	een	aanvulling	gedaan	met	voorschriften	voor	
soorten	die	niet	onder	de	eerdergenoemde	richtlijnen	en	verdragen	vallen	maar	wel	van	nationaal	belang	zijn.	De	
beschermingsregimes	van	de	Wnb	zijn:	

1 Vogels.	Alle	van	nature	in	Nederland	in	het	wild	levende	vogels	zijn	beschermd	onder	de	Vogelrichtlijn.	
2 Dieren	en	planten.	Soorten,	niet	vogels	zijnde,	van	de	Habitatrichtlijn	Bijlage	IV	onderdeel	a,	het	Verdrag	van	

Bern	bijlage	II	en	het	Verdrag	van	Bonn	bijlage	I,	voor	zover	hun	natuurlijke	verspreidingsgebied	zich	in	
Nederland	bevindt.	

3 Overige	soorten.	Soorten	die	vanuit	nationaal	belang	beschermd	zijn.	
	
Het	eerste	beschermingsregime	valt	onder	artikel	3.1	waarin	de	volgende	verbodsbepalingen	zijn	opgenomen:	
3.1.	Lid	1.	Het	is	verboden	opzettelijk	van	nature	in	Nederland	in	het	wild	levende	vogels	te	doden	of	te	vangen	
3.1.	Lid	2.	Het	is	verboden	opzettelijk	nesten,	rustplaatsen	en	eieren	van	vogels	te	vernielen	of	te	beschadigen,	of	nesten	
van	vogels	weg	te	nemen.	
3.1.	Lid	3.	Het	is	verboden	eieren	van	vogels	te	rapen	en	deze	onder	zich	te	hebben.	
3.1.	Lid	4.	Het	is	verboden	vogels	opzettelijk	te	verstoren.	Het	vierde	lid	is	niet	van	toepassing	indien	de	storing	niet	van	
wezenlijke	invloed	is	op	de	staat	van	instandhouding	van	de	desbetreffende	vogelsoort.	
	
Het	tweede	beschermingsregime	valt	onder	artikel	3.5	waarin	de	volgende	verbodsbepalingen	zijn	opgenomen:	
3.5.	Lid	1.	Het	is	verboden	in	het	wild	levende	soorten	in	hun	natuurlijk	verspreidingsgebied	opzettelijk	te	doden	of	te	
vangen.	
3.5.	Lid	2.	Het	is	verboden	dieren	opzettelijk	te	verstoren.	
3.5.	Lid	3.	Het	is	verboden	eieren	van	dieren	in	de	natuur	opzettelijk	te	vernielen	of	te	rapen.	
3.5.	Lid	4.	Het	is	verboden	voorplantingsplaatsen	of	rustplaatsen	van	dieren	te	beschadigen	of	te	vernielen.		
3.5.	Lid	5.	Het	is	verboden	plantensoorten	in	hun	natuurlijke	verspreidingsgebied	opzettelijk	te	plukken	en	te	verzamelen,	
af	te	snijden,	te	ontwortelen	of	te	vernielen.	
	
Het	derde	beschermingsregime	valt	onder	artikel	3.10	waarin	de	volgende	verbodsbepalingen	zijn	opgenomen:	
3.10.	Lid	1a-c.	Het	is	verboden	opzettelijk	dieren	te	doden	of	te	vangen,	vaste	voortplantingsplaatsen	of	rustplaatsen	
opzettelijk	te	beschadigen	of	te	vernielen	en	het	is	verboden	vaatplanten	in	de	natuurlijke	verspreidingsgebieden	
opzettelijk	te	plukken	en	te	verzamelen,	af	te	snijden,	te	ontwortelen	of	te	vernielen.	
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Ontheffingen en vrijstellingen 

In	sommige	gevallen	is	het	mogelijk	om	af	te	wijken	van	de	verbodsbepalingen.	Dit	gebeurt	door	middel	van	een	
ontheffing	of	een	vrijstelling.	Er	zijn	drie	eisen	waaraan	voldaan	moet	worden	om	in	aanmerking	te	komen	voor	een	
ontheffing	of	een	vrijstelling.	

1. Het	overtreden	van	de	verbodsartikelen	kan	niet	worden	voorkomen	doordat	er	geen	bevredigde	alternatieve	
oplossing	voorhanden	is.	

2. Er	is	een	wettelijk	belang	zoals	ruimtelijke	ontwikkelingen,	bestendig	beheer	of	volksgezondheid.		
3. De	activiteit	mag	geen	afbreuk	doen	aan	de	gunstige	staat	van	instandhouding	van	een	soort.	

Houtopstanden 

Het	is	verboden	houtopstanden	geheel	of	gedeeltelijk	te	vellen	of	te	doen	vellen.	Dit	geldt	ook	voor	het	rooien	of	
verrichten	van	handelingen	die	tot	ernstige	beschadigingen	of	dood	van	bomen	kunnen	leiden.	Onder	een	houtopstand	
wordt	verstaan:	

• Bossen	die	buiten	de	‘bebouwde	kom	Boswet’	liggen.	(Wordt	gemeentelijk	vastgesteld	met	goedkeuring	van	de	
provincie.);	

• Beplantingen	van	bomen	groter	dan	10	are	(1.000m2);	
• 20	bomen	in	een	rij	(rijbeplanting).	

	
Er	is	meldingsplicht	en	herplantplicht	bij	het	verwijderen	van	houtopstanden.	Een	kapmelding	is	verplicht	bij	het	kappen	
van	een	boom	buiten	de	bebouwde	kom	op	het	moment	dat	de	boom	onderdeel	is	van	een	houtopstand.	De	
herplantplicht	is	één	op	één	met	uitzondering	van	het	realiseren	van	een	N2000-	gebied	hiervoor	geldt	de	herplantplicht	
niet.	Het	melden	van	de	voorgenomen	kap	van	een	houtopstand	is	niet	altijd	noodzakelijk	in	de	volgende	gevallen:	

• Houtopstanden	die	binnen	de	gemeentelijke	gestelde	grenzen	valt;	
• Houtopstanden	in	tuinen	en	op	erven;	
• Fruitbomen	en	windschermen	om	boomgaarden;	
• Naaldbomen,	indien	niet	ouder	dan	20	jaar;	
• Kweekgoed;	
• Het	dunnen	van	houtopstanden;	
• Beplantingen	bestaande	uit	wilgen,	populieren,	elzen	of	essen	die	bedoeld	zijn	voor	productie;	
• Wegbeplantingen,	beplantingen	langs	waterwegen,	eenrijige	beplantingen	langs	landbouwgronden,	mits	deze	

uit	populieren	of	wilgen	bestaat;	
• Het	aanleggen	van	ranggangen	op	natuurterreinen;	
• Het	vellen	en	herplanten	op	wijze	van	een	goedgekeurde	gedragscode;	
• Het	vellen	ter	uitvoering	van	een	instandhoudingsmaatregel	of	een	passende	maatregel.	
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4 Onderzoeksmethode	
In	dit	hoofdstuk	wordt	de	onderzoeksmethode	beschreven.	Er	wordt	ingegaan	op	het	doel	van	het	onderzoek	en	de	
gevolgde	methode	voor	de	bureaustudie	en	het	veldonderzoek.	

Doel van het onderzoek 

Het	doel	van	de	flora-	en	faunascan	is	het	opsporen	van	eventuele	strijdigheden	van	de	voorgenomen	werkzaamheden	
met	de	natuurwetgeving.	In	dit	hoofdstuk	wordt	behandeld	welke	middelen	er	gebruikt	zijn	om	te	komen	tot	een	advies	
ten	aanzien	van	de	geplande	werkzaamheden.		

Bureaustudie 

Via	de	bureaustudie	zijn	de	te	verwachten	soorten	in	het	plangebied	opgesteld.	Hierbij	is	gebruik	gemaakt	van	de	
Nationale	Databank	Flora	en	Fauna	(NDFF),	waarneming.nl.	Middels	deze	gegevens	is	gekeken	naar	de	beschermde	
soorten	in	de	directe	omgeving	(<	1km)	van	het	plangebied.	

Veldonderzoek 

Om	eventuele	strijdigheden	met	de	Wnb	te	kunnen	aantonen	is	er	een	veldverkenning	uitgevoerd.	Aan	de	hand	van	deze	
verkenning	is	een	analyse	gemaakt	van	de	aanwezige	leefgebieden.	Het	aantonen	of	uitsluiten	van	een	leefgebied	van	
een	beschermde	soort	is	van	belang	voor	het	waarborgen	van	de	functionaliteit.	Aanvullend	worden	waargenomen	
soorten	genoteerd.	Deze	waarnemingen	zijn	uit	de	aard	der	zaak	niet	volledig.	
	
Het	plangebied	is	bezocht	op	25	maart	om	9:00	uur	en	is	uitgevoerd	door	T.	Mulder.	Tijdens	het	bezoek	waren	er	de	
volgende	weersomstandigheden:					

• Temperatuur:	9	℃	
• Neerslag:	Droog-	geen	neerslag	
• Windrichting	&	windkracht:	Zwak-	windkracht	1-2	
• Bewolking:	Onbewolkt		

	
Daarnaast	is	er	een	verrekijker	gebruikt	en	voor	het	maken	van	foto’s	is	gebruik	gemaakt	van	een	mobiele	telefoon.	

Werkwijze 

Om	bovenstaand	doel	te	bereiken,	zijn	de	volgende	werkstappen	doorlopen:	

• Bureaustudie;	
• Veldverkenning	in	het	plangebied.	Bij	deze	verkenning	is	een	analyse	gemaakt	van	de	aanwezige	leefgebieden.	

Het	leefgebied	is	een	indicatie	welke	beschermde	soorten	zijn	te	verwachten.		
• Aanvullend	worden	waargenomen	soorten	genoteerd.	Deze	waarnemingen	zijn	uit	de	aard	der	zaak	niet	

volledig;	
• Opstellen	van	een	lijst	van	de	mogelijk	voorkomende	beschermde	soorten;	
• Effectanalyse;	
• Formuleren	van	een	conclusie	of	er	sprake	is	van	een	conflict	met	de	Wet	natuurbescherming;	
• Zo	nodig:	advies	voor	nader	onderzoek;	
• Zo	nodig:	advies	met	betrekking	tot	mitigerende	en	compenserende	maatregelen.	
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5 Bureaustudie	
Voor	de	bureaustudie	is	er	gekeken	naar	het	voorkomen	van	natuurgebieden	en	beschermde	flora	en	fauna	soorten	in	
de	omgeving	van	de	planlocatie.	In	dit	hoofdstuk	wordt	ingegaan	op	de	Natura	2000-gebieden	en	de	Natuurnetwerk	
Nederland	(NNN)	gebieden.	Er	wordt	hierbij	gekeken	naar	de	afstand	van	deze	gebieden	tot	het	plangebied.	Zo	kan	
bepaald	worden	of	de	geplande	werkzaamheden	mogelijk	invloed	hebben	op	de	natuurwaarden	van	de	beide	gebieden.	
Ook	wordt	er	via	verspreidingsgegevens	van	historische	waarnemingen	(2014	tot	heden)	gekeken	naar	het	voorkomen	
van	beschermde	diersoorten.	Deze	worden	per	soortgroep	nader	behandeld.		

Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied 

Het	dichtstbijzijnde	Natura	2000-gebied	ligt	op	ongeveer	7	kilometer	van	het	plangebied	en	betreft	het	gebied	Abtskolk	
&	De	Putten	(figuur	3).	Dit	gebied	betreft	een	plassen-	en	weilandgebied	en	is	gelegen	achter	de	Hondsbossche	
Zeewering.	Het	is	een	belangrijk	foerageergebied	voor	weidevogels	en	doortrekkende	ganzen.	Het	gebied	is	met	name	
voor	de	zeldzame	dwerggans	een	belangrijke	pleisterplaats.	Verder	liggen	op	korte	afstand,	ongeveer	9	kilometer,	
daarvan	ook	het	natuurgebied	Zwanenwater	&	Pettermerduinen	en	de	Noordzeekustzone. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden in de omgeving van het plangebied 

Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	gebieden	zijn	aangewezen	gebieden	waarin	de	natuur	voorrang	heeft,	ook	grote	
wateren	met	natuurwaarden	zijn	meegenomen.	De	provincie	werkt	aan	het	behoud	en	de	ontwikkeling	van	deze	
gebieden.	Dit	wordt	gedaan	in	samenwerking	met	natuurbeherende	organisaties,	boeren,	gemeenten	en	
waterschappen.	Het	doel	is	een	betere	verbinding	tussen	natuurgebieden	en	het	omringende	agrarisch	gebied	ter	
vervolmaking	van	de	biodiversiteit.	Het	dichtstbijzijnde	NNN-gebied	betreft	een	deel	van	de	Ringvaart	in	Dirkshorn.	
Daarnaast	zijn	dezelfde	gebieden	als	de	Natura	2000-gebieden	ook	opgenomen	als	NNN-gebied.		

Vleermuizen 

Middels	verspreidingsdata	is	bekend	dat	er	een	laatvlieger	in	de	omgeving	van	het	plangebied	is	waargenomen.		

Figuur	3.	Natura	2000-gebied	(gele	gebieden)	in	de	omgeving	van	het	plangebied	(rode	
cirkel).	
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Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Er	zijn	in	de	omgeving	van	het	plangebied	waarnemingen	van	sperwer,	buizerd	en	havik	bekend.		

Vogels zonder jaarrond beschermde nesten 

Er	zijn	waarnemingen	bekend	van	een	aantal	verschillende	vogelsoorten	zonder	een	jaarrond	beschermd	nest.	Het	gaat	
om	de	wilde	eend,	meerkoet,	groene	specht,	grote	zilverreiger,	blauwe	reiger	en	patrijs.		

Amfibieën, vissen en reptielen 

Er	zijn	geen	waarnemingen	bekend	van	beschermde	amfibieën,	vissen	en	reptielen.		

Grondgebonden zoogdieren 

In	de	directe	omgeving	van	het	plangebied	zijn	waarnemingen	bekend	van	de	haas	en	muskusrat.		

Libellen en dagvlinders  

Er	zijn	geen	waarnemingen	bekend	van	libellen-	en	dagvlindersoorten	in	de	omgeving	van	het	plangebied.		

Beplanting  

Beschermde	planten	soorten	zijn	niet	in	de	omgeving	van	het	plangebied	te	verwachten.	Langs	het	akkerland	staat	een	
bomenrij	en	tussen	het	akkerland	en	de	bebouwing	in	het	noorden	staat	ook	beplanting.		

Conclusie bureaustudie 

Er	is	een	waarneming	bekend	van	een	laatvlieger,	er	is	een	sperwer,	buizerd	en	havik	gezien	en	ook	een	aantal	
vogelsoorten	zonder	jaarrond	beschermd	nest	zijn	gesignaleerd.	Naast	de	haas	en	muskusrat	zijn	er	verder	geen	andere	
waarnemingen	van	soorten	bekend.		
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6 Veldonderzoek	
Tijdens	het	veldonderzoek	is	het	plangebied	onderzocht	op	geschikt	biotoop	voor	beschermde	dier-	en	plantsoorten.	Er	
is	gelet	op	sporen	in	de	begroeiing	of	holtes	in	de	grond	die	zouden	kunnen	dienen	als	vaste	rust-	en	verblijfplaats.	Ook	
zijn	de	soorten	die	tijdens	het	veldonderzoek	zijn	waargenomen	genoteerd.	Hieronder	zijn	de	bevindingen	per	
soortgroep	behandeld.		

Vleermuizen 

Het	plangebied	betreft	een	open	stuk	akkerland	er	staan	geen	bomen	en	er	is	behalve	gras	weinig	begroeiing.	De	
Burgerweg,	die	zuidelijk	langs	dit	akkerland	loopt,	bevat	een	bomenrij	en	het	perceel	ten	noorden	van	het	plangebied	
bevat	ook	een	begroeide	lijnstructuur	(figuur	4).	Mogelijk	gebruiken	vleermuizen	deze	als	vliegroute	of	als	
foerageergebied.	Ook	de	watergang	ten	westen	van	het	plangebied	(figuur	5)	kan	dienen	als	vliegroute	en	
foerageergebied.	Tijdens	het	veldonderzoek	zijn	er	geen	sporen	aangetroffen	die	erop	wijzen	dat	het	gebied	gebruikt	
wordt	als	verblijfplaats,	er	zijn	namelijk	geen	geschikte	plekken	die	als	verblijfplaats	kunnen	dienen	in	het	plangebied.		

	
	

	

 

 

 

 

 

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Er	zijn	gedurende	het	veldonderzoek	geen	vogelsoorten	met	jaarrond	beschermde	nesten	aangetroffen.	Ook	sporen	die	
kunnen	wijzen	op	vaste	verblijfplaatsen	zijn	niet	aangetroffen	in	het	plangebied.	Wel	biedt	het	perceel	ten	noorden	
geschikte	bosschage	voor	soorten	als	de	huismus	(figuur	6).	Deze	begroeiing	kan	gebruikt	worden	als	rust-	en	
schuilplaats.	Ook	is	er	op	een	nabijgelegen	akkerland	een	roofvogelpaal	gezien	(figuur	7).		

Figuur	4.	Het	plangebied	(akkerland)	met	een	bomenrij	langs	de	
Burgerweg	(links)	en	de	bosschages	van	het	perceel	noordelijk	(rechts).	

Figuur	5.	Watergang	ten	westen	van	
het	plangebied.	

Figuur	6.	Bosschages	tussen	het	plangebied	en	het	perceel	ten	noorden.	 Figuur	7.	Roofvogelpaal	op	een	
nabijgelegen	akkerland.	
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Vogels zonder jaarrond beschermde nesten 

Er	zijn	gedurende	het	veldonderzoek	scholekster,	tortelduif,	ekster	en	merel,	waargenomen.	Geen	van	deze	soorten	is	
echter	op	het	plangebied	zelf	waargenomen,	maar	overvliegend	of	op	percelen	in	de	omgeving.	Er	zijn	koolmezen,	
duiven	en	andere	vogelsoorten	gezien	en	gehoord	in	het	begroeide	terrein	van	het	perceel	ten	noorden	(figuur	8).	Deze	
begroeiing	biedt	uitstekende	schuil-	en	rustplaatsen	voor	verschillende	vogelsoorten	en	mogelijk	kan	deze	zelfs	dienen	
als	broedplaats.			

Amfibieën, vissen en reptielen 

De	watergang	ten	westen	van	het	plangebied	(figuur	5)	kan	door	amfibieën	en	vissen	gebruikt	worden.	Er	worden	
algemene	soorten	zoals	de	bruine	kikker	en	gewone	pad	verwacht.	Grote	roofvissen	worden	niet	verwacht,	aangezien	de	
watergang	daarvoor	niet	breed	en	diep	genoeg	is.	Zuidelijk	en	oostelijk	van	het	plangebied	ligt	een	smalle	
afwateringsgeul	welke	waarschijnlijk	na	een	periode	met	regen	vol	water	staat,	maar	momenteel	droog	is	(figuur	9	en	
10).	Dit	biedt	voor	amfibieën	geschikt	leefgebied,	ook	als	migratieroute.		

	

	

	

	

	

	

Figuur	8.	Bosschages	van	perceel	ten	noorden	van	het	plangebied.	

Figuur	9.	Diepe	geul	zuidelijk	van	het	
plangebied.	

Figuur	10.	Diepe	geul	oostelijk	van	het	plangebied.	
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Grondgebonden zoogdieren 

Er	zijn	geen	grondgebonden	zoogdieren	waargenomen	tijdens	het	veldonderzoek.	Wel	is	er	oostelijk	in	het	plangebied,	
aan	de	rand	van	het	perceel,	een	hol	gezien	(figuur	11).	Mogelijk	wordt	deze	gebruikt	door	muizensoorten	als	de	
veldmuis.	Deze	soort	komt	vrij	algemeen	voor	en	is	te	vinden	langs	wegbermen	en	heeft	een	voorkeur	voor	droge	
gebieden	met	kort	gras.	Mogelijk	maken	ook	soorten	als	de	mol,	egel	en	haas	gebruik	van	het	gebied.	Dit	betreffen	allen	
soorten	die	zijn	vrijgesteld	van	ontheffing	voor	de	provincie	Noord-Holland.	Wederom	bieden	de	bosschages,	ten	
noorden	van	het	plangebied,	geschikte	rust-	en	schuilmogelijkheden.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Libellen en dagvlinders  

Tijdens	het	veldonderzoek	zijn	er	geen	libellen	en	dagvlinders	waargenomen.	Ook	is	er	op	het	perceel	zelf	geen	geschikt	
biotoop	waargenomen.	Het	betreft	een	akkerland	met	lage	grassen	en	weinig	tot	geen	bloemen.	Mogelijk	dat	de	
watergang	en	de	geulen	rondom	het	plangebied	geschikt	zijn	als	voortplantingsplaats	en	foerageergebied.	Ook	kunnen	
libellen	en	dagvlinders	de	bosschages	van	het	perceel	ten	noorden	van	het	plangebied	gebruiken	als	rustplaats.	Echter	
worden	er	geen	beschermde	libellen-	en	dagvlindersoorten	verwacht,	daarvoor	ontbreekt	geschikt	biotoop	zoals	
waterpoelen	en	een	bloemrijkgebied.	

Beplanting rondom het plangebied 

Het	plangebied	bestaat	uit	grasland	in	pioniersstadium	en	er	zijn	sporen	van	vee	aangetroffen.	De	aanwezigheid	van	het	
vee	zorgt	ervoor	dat	er	jonggras	groeit	en	verder	weinig	anders.	De	berm	die	langs	het	plangebied	loopt	bestaat	uit	
grassen	en	kent	verder	ook	weinig	diversiteit.	Het	perceel	ten	noorden	van	het	plangebied	wordt	afgescheiden	door	
begroeiing	in	de	vorm	van	bramenstruiken	en	verschillende	bomensoorten.	

Conclusie veldbezoek  

Het	plangebied	bestaat	uit	een	eentonig	landschap,	het	bevat	gras	in	een	pioniersstadium.	Verder	heeft	het	gebied	
weinig	natuurwaarden.	Er	zijn	tijdens	het	veldonderzoek	geen	faunasoorten	op	het	plangebied	aangetroffen.	Wel	is	er	
een	vermoedelijk	muizenhol	aangetroffen.	De	nabijgelegen	watergang	en	de	afwateringsgeul	rondom	het	plangebied	
bieden	geschikt	leefgebied	voor	amfibieën	en	libellen.	Het	gebied	bevat	geen	essentieel	leefgebied	voor	vleermuizen	en	
vogelsoorten.	Wel	zijn	de	bosschages	bij	het	perceel	ten	noorden	van	het	plangebied	geschikt	voor	grondgebonden	
zoogdieren	en	vogelsoorten.	
	 	

Figuur	11.	Een	mogelijk	muizenhol	ten	oostelijk	op	het	
plangebied.	
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7 Effecten	
Naar	aanleiding	van	de	bureaustudie	en	het	veldbezoek	kan	een	conclusie	worden	getrokken	over	de	invloed	en	de	
effecten	van	de	geplande	werkzaamheden	op	de	flora	en	fauna.	Hierbij	wordt	gekeken	naar	mogelijke	strijdigheden	met	
de	Wet	natuurbescherming.	Hieronder	worden	de	soortgroepen	behandeld	die	door	de	geplande	werkzaamheden	
hinder	kunnen	ondervinden.		

Vogels zonder jaarrond beschermde nesten 

De	bosschages	die	noordelijk	van	het	plangebied	staan	behoren	niet	tot	het	plangebied,	maar	bij	het	naastgelegen	
perceel.	De	bosschages	kunnen	dienen	als	rust-	en	broedplaats.	Deze	hangen	over	het	hek	heen	en	indien	deze	voor	de	
aanleg	van	het	brandweerterrein	gekapt	moeten	worden,	verdwijnen	er	geschikte	rust-	en	schuilplaatsen	en	mogelijk	
ook	nesten	van	vogelsoorten.		

Amfibieën, vissen en reptielen 

Bij	de	aanleg	van	de	toegangsweg,	die	de	verbinding	moet	vormen	tussen	het	plangebied	en	de	Burgerweg,	zal	
vermoedelijk	een	deel	van	de	afwateringsgeul	dicht	gemaakt	worden.	Hierdoor	verdwijnt	geschikt	leefgebied	voor	
amfibieën	welke	kan	dienen	als	rustplaats,	foerageergebied,	voortplantingsplaats	en	migratieroute.	

Grondgebonden zoogdieren 

Door	werkzaamheden	aan	de	bosschages,	op	de	grens	van	het	plangebied	en	het	noordelijk	gelegen	perceel,	kunnen	
mogelijke	rust-	en	schuilplaatsen	van	grondgebonden	zoogdieren	verdwijnen.	Werkzaamheden	aan	de	wegbermen	
kunnen	tot	gevolg	hebben	dat	holen,	van	bijvoorbeeld	muizen,	beschadigen	of	verdwijnen.		

	

	 	



Quickscan	Flora	en	Fauna		 	 	
Nieuwbouw	brandweergarage	aan	de	Burgerweg/Oosterdijk	in	Dirkshorn	

	 	 	

	 16	|	43	
	

8 Conclusie	
De	geplande	werkzaamheden	kunnen	worden	uitgevoerd	zonder	dat	een	aanvullend	onderzoek	of	een	ontheffing	op	de	
Wet	natuurbescherming	noodzakelijk	is.		
Wel	adviseren	wij	bij	de	werkzaamheden	rekening	te	houden	met	de	broedperiode	van	vogels,	met	name	bij	
werkzaamheden	rondom	of	aan	de	bosschages	op	de	grens	met	het	perceel	in	het	noorden	van	het	plangebied.	Laat	
hierom	een	ecologisch	deskundige	vooraf	de	werkzaamheden	inspecteren	op	broedgevallen.	Dit	omdat	de	exacte	
periode	van	broedende	vogels	lastig	is	vast	te	stellen	en	hiervoor	geen	vaste	periodes	gelden.		

Houd	daarnaast	rekening	met	eventueel	aanwezige	grondgebonden	zoogdieren	en/of	amfibieën.	Handel	te	allen	tijde	
zorgvuldig	en	houd	daarbij	de	zorgplicht	in	acht.	Ook	adviseren	wij	bij	de	aanleg	van	de	toegangsweg,	die	vanaf	de	
Burgerweg	naar	het	plangebied	gaat	lopen,	rekening	te	houden	met	de	afwateringsgreppel	en	de	toegankelijkheid	voor	
amfibieën.	Indien	water	onder	de	weg,	via	een	open	leiding,	kan	blijven	doorstromen	dan	hoeft	er	geen	functioneel	
leefgebied	voor	deze	soorten	te	verdwijnen.	

Tot slot 

Natuur	is	onvoorspelbaar.	Het	is	mogelijk	dat	ondanks	de	zorgvuldige	voorbereiding	en	onderzoek	toch	beschermde	
soorten	worden	aangetroffen	tijdens	de	werkzaamheden.	In	dat	geval	heeft	de	uitvoerder	een	zorgplicht	en	is	
verantwoordelijk	voor	de	verdere	gang	van	zaken.	In	de	wet	is	namelijk	vastgelegd	dat	de	wettelijke	zorgplicht	voor	de	
aanwezige	natuur	gedurende	het	gehele	plan-,	uitvoerings-	en	beheertraject	de	verantwoordelijkheid	is	van	de	
opdrachtgever.	
	
Bij	twijfel	over	het	al	of	niet	voorkomen	van	beschermde	soorten	en/of	vaste	rust-,	verblijf-	en	voortplantingsplaatsen	
moet	altijd	nader	onderzoek	worden	uitgevoerd.	
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10 Bijlage	1	
Beknopte	samenvatting	Wet	natuurbescherming	

De	Wet	natuurbescherming	geeft	aan	dat	het	wenselijk	is	te	komen	tot	een	integraal	en	vereenvoudigd	wettelijk	kader	
voor	het	behoud	van	de	biologische	diversiteit	en	een	duurzaam	gebruik	van	de	bestanddelen	daarvan	en	ter	uitvoering	
van	richtlijn	92/43/EEG	van	de	Raad	van	21	mei	1992	inzake	de	instandhouding	van	de	natuurlijke	habitats	en	de	wilde	
flora	en	fauna	(PbEG	1992,	L	206),	richtlijn	2009/147/EG	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	van	30	november	2009	
inzake	het	behoud	van	de	vogelstand	(PbEU	2010,	L	20)	en	diverse	verdragen	inzake	de	biologische	diversiteit	en	de	
bescherming	van	bedreigde	dier-	en	plantensoorten	en	hun	natuurlijke	leefomgeving.	
	
In	de	Wet	natuurbescherming	zijn	3	(oude)	wetten	samengevoegd.	Het	betreft	de	natuurbeschermingswet,	Flora-	en	
Faunawet	en	boswet.	Voor	uitvoering	van	de	quickscan	is	hoofdstuk	3	van	de	Wet	natuurbescherming	van	belang,	te	
weten	Hoofdstuk	3	Soorten.	
	
De	wet	maakt	onderscheid	tussen	verschillende	typen	werkzaamheden	en	onderscheidt	de	daarbij	beschermde	soorten	
in	tabellen.	
	
Altijd	geldt	de	zorgplicht	
Ongeacht	de	activiteit	en	de	soort	dient	voldoende	zorg	in	acht	genomen	te	worden	voor	de	in	het	wild	levende	dieren	
en	planten	en	hun	directe	leefomgeving.	De	zorgplicht	stelt	dat	“Een	ieder	neemt	voldoende	zorg	in	acht	voor	Natura	
2000-gebieden,	bijzondere	nationale	natuurgebieden	en	voor	in	het	wild	levende	dieren	en	planten	en	hun	directe	
leefomgeving”	en	dit	houdt	in	dat	“een	ieder	die	weet	of	redelijkerwijs	kan	vermoeden	dat	door	zijn	handelen	of	nalaten	
nadelige	gevolgen	kunnen	worden	veroorzaakt	voor	een	Natura	2000gebied,	een	bijzonder	nationaal	natuurgebied	of	
voor	in	het	wild	levende	dieren	en	planten:	dergelijke	handelingen	achterwege	laat,	dan	wel,	indien	dat	achterwege	laten	
redelijkerwijs	niet	kan	worden	gevergd,	de	noodzakelijke	maatregelen	treft	om	die	gevolgen	te	voorkomen,	of	voor	zover	
die	gevolgen	niet	kunnen	worden	voorkomen,	deze	zoveel	mogelijk	beperkt	of	ongedaan	maakt.”		
	
Tabellen	provincie	Noord-Holland:	
Beschermde	soorten	provincie	Noord-Holland	
In	deze	lijsten	zijn	de	beschermde	soorten	en	vrijgestelde	soorten	te	raadplegen	voor	de	provincie	Noord-Holland.	Voor	
soorten	van	de	overige	provincies	wordt	verwezen	naar	de	website	van	de	betreffende	provincie.	

Beschermingsregime	soorten	Habitatrichtlijn	(Niet-vogels)	
De	Habitatrichtlijn	is	door	de	Europese	Unie	vastgesteld.	Nederland	heeft	deze	richtlijn	omgezet	in	nationale	wetgeving	
via	de	Wet	natuurbescherming.	Onder	dit	beschermingsregime	vallen	de	Europees	beschermde	soorten	als	bedoeld	in	
artikel	3.5	van	de	Wet	natuurbescherming.	Voor	activiteiten	als	ruimtelijke	ontwikkelingen	of	het	bestendig	beheren	of	
onderhouden	van	watergangen,	bermen,	natuurterreinen	en	dergelijke	zijn	geen	provinciale	vrijstellingen	mogelijk.	

Soortgroep	 Nederlandse	naam	 Wetenschappelijke	naam	 Bescherming	 		

Sporenplanten-bladmossen	 geel	schorpioenmos	 Hamatocaulis	vernicosus	 Bern	I	 		

Sporenplanten-bladmossen	 tonghaarmuts	 Orthotrichum	rogeri	 Bern	I	 		

Sporenplanten-varens	 kleine	vlotvaren	 Salvinia	natans	 Bern	I	 		

Zaadplanten	 liggende	raket	 Sisymbrium	supinum		 Bern	I	 		

Zaadplanten	 drijvende	waterweegbree	 Luronium	natans	 Bern	I,	HR	IV		 		

Zaadplanten	 groenknolorchis	 Liparis	loeselii	 Bern	I,	HR	IV		 		

Zaadplanten	 kruipend	moerasscherm	 Apium	repens	 Bern	I,	HR	IV		 		

Zaadplanten	 zomerschroeforchis	 Spiranthes	aestivalis	 Bern	I,	HR	IV		 		
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Insecten-dagvlinders	 moerasparelmoervlinder	 Euphydryas	aurinia	ssp.	aurinia	 Bern	II		 		

Insecten-haften	 oeveraas	 Palingenia	longicauda	 Bern	II		 		

Insecten-libellen	 mercuurwaterjuffer	 Coenagrion	mercuriale	ssp.	mercuriale	 Bern	II		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 walrus	 Odobenus	rosmarus	ssp.	rosmarus	 Bern	II		 		

Reptielen	 dikkopschildpad	 Caretta	caretta	 Bern	II,	Bon	I,	HR	IV				

Reptielen	 kemp's	zeeschildpad	 Lepidochelys	kempii	 Bern	II,	Bon	I,	HR	IV				

Reptielen	 lederschildpad	 Dermochelys	coriacea	 Bern	II,	Bon	I,	HR	IV				

Reptielen	 soepschildpad	 Chelonia	mydas	 Bern	II,	Bon	I,	HR	IV				

Zoogdieren-zeezoogdieren	 bultrug	 Megaptera	novaeangliae	 Bern	II,	Bon	I,	HR	IV				

Zoogdieren-zeezoogdieren	 gewone	vinvis	 Balaenoptera	physalus	 Bern	II,	Bon	I,	HR	IV				

Amfibieën			 boomkikker	 Hyla	arborea	ssp.	arborea	 Bern	II,	Bon	I,	HR	IV				

Amfibieën	 geelbuikvuurpad	 Bombina	variegata	ssp.	variegata	 Bern	II,	HR	IV		 		

Amfibieën	 heikikker	 Rana	arvalis	ssp.	arvalis	 Bern	II,	HR	IV		 		

Amfibieën	 kamsalamander	 Triturus	cristatus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Amfibieën	 knoflookpad	 Pelobates	fuscus	ssp.	fuscus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Amfibieën	 rugstreeppad	 Bufo	calamita	 Bern	II,	HR	IV		 		

Amfibieën	 vroedmeesterpad	 Alytes	obstetricans	ssp.	obstetricans	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-dagvlinders	 apollovlinder	 Parnassius	apollo	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-dagvlinders	 boszandoog	 Lopinga	achine	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-dagvlinders	 donker	pimpernelblauwtje	 Maculinea	nausithous	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-dagvlinders	 grote	vuurvlinder	 Lycaena	dispar	ssp.	batava	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-dagvlinders	 pimpernelblauwtje	 Maculinea	teleius	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-dagvlinders	 tijmblauwtje	 Maculinea	arion	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-dagvlinders	 zilverstreephooibeestje	 Coenonympha	hero	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-kevers	 brede	geelrandwaterroofkever	 Dytiscus	latissimus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-kevers	 gestreepte	waterroofkever	 Graphoderus	bilineatus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-kevers	 juchtleerkever	 Osmoderma	eremita	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-kevers	 vermiljoenkever	 Cucujus	cinnaberinus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-libellen	 bronslibel	 Oxygastra	curtisii	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-libellen	 gaffellibel	 Ophiogomphus	cecilia	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-libellen	 gevlekte	witsnuitlibel	 Leucorrhinia	pectoralis	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-libellen	 groene	glazenmaker	 Aeshna	viridis	 Bern	II,	HR	IV		 		
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Insecten-libellen	 noordse	winterjuffer	 Sympecma	annulata	ssp.	braueri	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-libellen	 oostelijke	witsnuitlibel	 Leucorrhinia	albifrons	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-libellen	 rivierrombout	 Gomphus	flavipes	ssp.	flavipes	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-libellen	 sierlijke	witsnuitlibel	 Leucorrhinia	caudalis	 Bern	II,	HR	IV		 		

Insecten-nachtvlinders	 teunisbloempijlstaart	 Proserpinus	proserpina	 Bern	II,	HR	IV		 		

Reptielen	 gladde	slang	 Coronella	austriaca	ssp.	austriaca	 Bern	II,	HR	IV		 		

Reptielen	 muurhagedis	 Podarcis	muralis	ssp.	brongniardii	 Bern	II,	HR	IV		 		

Reptielen	 zandhagedis	 Lacerta	agilis	ssp.	agilis	 Bern	II,	HR	IV		 		

Vissen	 steur	 Acipenser	sturio		 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-landzoogdieren	 hamster	 Cricetus	cricetus	ssp.	canescens	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-landzoogdieren	 otter	 Lutra	lutra	ssp.	lutra	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 baardvleermuis	 Myotis	mystacinus	ssp.	mystacinus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 bechsteins	vleermuis	 Myotis	bechsteini	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 bosvleermuis	 Nyctalus	leisleri	ssp.	leisleri	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 brandts	vleermuis	 Myotis	brandti	ssp.	brandti	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 franjestaart	 Myotis	nattereri	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 gewone	grootoorvleermuis	 Plecotus	auritus	ssp.	auritus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 grijze	grootoorvleermuis	 Plecotus	austriacus	ssp.	austriacus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 grote	hoefijzerneus	 Rhinolophus	ferrumequinum	ssp.	ferrumequinum	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 grote	rosse	vleermuis	 Nyctalus	lasiopterus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 ingekorven	vleermuis	 Myotis	emarginatus	ssp.	emarginatus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 Kleine	dwergvleermuis	 Pipistrellus	pygmaeus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 kleine	hoefijzerneus	 Rhinolophus	hipposideros	ssp.	hipposideros	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 laatvlieger	 Eptesicus	serotinus	ssp.	serotinus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 meervleermuis	 Myotis	dasycneme	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 mopsvleermuis	 Barbastella	barbastellus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 noordse	vleermuis	 Eptesicus	nilssoni	ssp.	nilssoni	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 rosse	vleermuis	 Nyctalus	noctula	ssp.	noctula	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 ruige	dwergvleermuis	 Pipistrellus	nathusii	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 tweekleurige	vleermuis	 Vespertilio	murinus	ssp.	murinus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 vale	vleermuis	 Myotis	myotis	ssp.	myotis	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 watervleermuis	 Myotis	daubentoni	ssp.	daubentoni	 Bern	II,	HR	IV		 		
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Zoogdieren-zeezoogdieren	 bruinvis	 Phocoena	phocoena	ssp.	phocoena	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 dwergpotvis	 Kogia	breviceps	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 gestreepte	dolfijn	 Stenella	coeruleoalba	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 gewone	dolfijn	 Delphinus	delphis	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 gewone	spitsdolfijn	 Mesoplodon	bidens	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 grijze	dolfijn	 Grampus	griseus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 kleine	zwaardwalvis	 Pseudorca	crassidens	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 narwal	 Monodon	monoceros	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 orca	 Orcinus	orca	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 tuimelaar	 Tursiops	truncatus	ssp.	truncatus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 witflankdolfijn	 Lagenorhynchus	acutus	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 witsnuitdolfijn	 Lagenorhynchus	albirostris	 Bern	II,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 noordse	vinvis	 Balaenoptera	borealis	 Bon	I,	HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 potvis	 Physeter	catodon	 Bon	I,	HR	IV		 		

Amfibieën		 poelkikker	 Pelophylax	lessonae	 HR	IV	 		

Vissen	 houting	 Coregonus	oxyrinchus	 HR	IV		 		

Weekdieren	 platte	schijfhoren	 Anisus	vorticulus	 HR	IV		 		

Weekdieren	 Bataafse	stroommossel	 Unio	crassus	 HR	IV	 		

Zoogdieren-landzoogdieren	 bever	 Castor	fiber	ssp.	albicus	 HR	IV		 		

Zoogdieren-landzoogdieren	 hazelmuis	 Muscardinus	avellanarius	 HR	IV		 		

Zoogdieren-landzoogdieren	 lynx	 Lynx	lynx	ssp.	lynx	 HR	IV		 		

Zoogdieren-landzoogdieren	 noordse	woelmuis	 Microtus	oeconomus	ssp.	arenicola	 HR	IV		 		

Zoogdieren-landzoogdieren	 wilde	kat	 Felis	silvestris	ssp.	silvestris	 HR	IV		 		

Zoogdieren-landzoogdieren	 wolf	 Canus	lupus	lupus	 HR	IV		 		

Zoogdieren-vleermuizen	 gewone	dwergvleermuis	 Pipistrellus	pipistrellus	 HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 butskop	 Hyperoodon	ampullatus	 HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 dwergvinvis	 Balaenoptera	acutorostrata	 HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 griend	 Globicephala	melas	 HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 spitsdolfijn	van	gray	 Mesoplodon	grayi	 HR	IV		 		

Zoogdieren-zeezoogdieren	 witte	dolfijn	 Delphinapterus	leucas	 HR	IV		 		

	

Beschermingsregime	soorten	Habitatrichtlijn	(vogels)	
Onder	dit	beschermingsregime	vallen	de	Europees	beschermde	soorten	als	bedoeld	in	artikel	3.5	van	de	Wet	
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natuurbescherming.	Voor	activiteiten	als	ruimtelijke	ontwikkelingen	of	het	bestendig	beheren	of	onderhouden	van	
watergangen,	bermen,	natuurterreinen	en	dergelijke	zijn	geen	provinciale	vrijstellingen	mogelijk.	

Soortgroep	 Nederlandse	naam	 Wetenschappelijke	naam	 Bescherming	

Vogels	 aasgier	 Neophron	percnopterus	ssp.	percnopterus	 Bern	II		

Vogels	 alpengierzwaluw	 Tachymarptis	melba	ssp.	melba	 Bern	II		

Vogels	 alpenheggenmus	 Prunella	collaris	ssp.	collaris	 Bern	II		

Vogels	 amerikaanse	grote	stern	 Sterna	sandvicensis	ssp.	acuflavida	 Bern	II		

Vogels	 anatolische	woestijnplevier	 Charadrius	leschenaultii	ssp.	columbinus	 Bern	II		

Vogels	 appelvink	 Coccothraustes	coccothraustes	ssp.	coccothraustes	 Bern	II		

Vogels	 arctische	bonte	strandloper	 Calidris	alpina	ssp.	arctica	 Bern	II		

Vogels	 arendbuizerd	 Buteo	rufinus	ssp.	rufinus	 Bern	II		

Vogels	 aziatische	roodborsttapuit	 Saxicola	torquata	ssp.	maura	 Bern	II		

Vogels	 baardgrasmus	 Sylvia	cantillans	ssp.	cantillans	 Bern	II		

Vogels	 baardman	 Panurus	biarmicus	ssp.	biarmicus	 Bern	II		

Vogels	 balearische	roodkopklauwier	 Lanius	senator	ssp.	badius	 Bern	II		

Vogels	 balkanbergfluiter	 Phylloscopus	bonelli	ssp.	orientalis	 Bern	II		

Vogels	 balkankwikstaart	 Motacilla	flava	ssp.	feldegg	 Bern	II		

Vogels	 beflijster	 Turdus	torquatus	ssp.	torquatus	 Bern	II		

Vogels	 bergeend	 Tadorna	tadorna	 Bern	II		

Vogels	 bergfluiter	 Phylloscopus	bonelli	ssp.	bonelli	 Bern	II		

Vogels	 bijeneter	 Merops	apiaster	 Bern	II		

Vogels	 bladkoning	 Phylloscopus	inornatus	ssp.	inornatus	 Bern	II		

Vogels	 blauwborst	 Luscinia	svecica	ssp.	cyanecula	 Bern	II		

Vogels	 blauwe	kiekendief	 Circus	cyaneus	ssp.	cyaneus	 Bern	II		

Vogels	 blauwe	rotslijster	 Monticola	solitarius	ssp.	solitarius	 Bern	II		

Vogels	 blauwstaart	 Tarsiger	cyanurus	ssp.	cyanurus	 Bern	II		

Vogels	 boerenzwaluw	 Hirundo	rustica	ssp.	rustica	 Bern	II		

Vogels	 bont	stormvogeltje	 Pelagodroma	marina	 Bern	II		

Vogels	 bontbekplevier	 Charadrius	hiaticula	ssp.	hiaticula	 Bern	II		

Vogels	 bonte	strandloper	 Calidris	alpina	ssp.	alpina	 Bern	II		

Vogels	 bonte	tapuit	 Oenanthe	pleschanka	ssp.	pleschanka	 Bern	II		

Vogels	 bonte	vliegenvanger	 Ficedula	hypoleuca	ssp.	hypoleuca	 Bern	II		
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Vogels	 boomklever	 Sitta	europaea	ssp.	caesia	 Bern	II		

Vogels	 boomkruiper	 Certhia	brachydactyla	ssp.	megarhyncha	 Bern	II		

Vogels	 boompieper	 Anthus	trivialis	ssp.	trivialis	 Bern	II		

Vogels	 boomvalk	 Falco	subbuteo	ssp.	subbuteo	 Bern	II		

Vogels	 bosgors	 Emberiza	rustica	ssp.	rustica	 Bern	II		

Vogels	 bosrietzanger	 Acrocephalus	palustris	 Bern	II		

Vogels	 bosruiter	 Tringa	glareola	 Bern	II		

Vogels	 bosuil	 Strix	aluco	ssp.	aluco	 Bern	II		

Vogels	 braamsluiper	 Sylvia	curruca	ssp.	curruca	 Bern	II		

Vogels	 brandgans	 Branta	leucopsis	 Bern	II		

Vogels	 breedbekstrandloper	 Limicola	falcinellus	ssp.	falcinellus	 Bern	II		

Vogels	 brilgrasmus	 Sylvia	conspicillata	ssp.	conspicillata	 Bern	II		

Vogels	 britse	frater	 Carduelis	flavirostris	ssp.	pipilans	 Bern	II		

Vogels	 britse	koolmees	 Parus	major	ssp.	newtoni	 Bern	II		

Vogels	 britse	putter	 Carduelis	carduelis	ssp.	britannica	 Bern	II		

Vogels	 bruine	boszanger	 Phylloscopus	fuscatus	ssp.	fuscatus	 Bern	II		

Vogels	 bruine	kiekendief	 Circus	aeruginosus	ssp.	aeruginosus	 Bern	II		

Vogels	 bruinkeelortolaan	 Emberiza	caesia	 Bern	II		

Vogels	 buizerd	 Buteo	buteo	ssp.	buteo	 Bern	II		

Vogels	 bulwers	stormvogel	 Bulweria	bulwerii	 Bern	II		

Vogels	 canadese	kraanvogel	 Grus	canadensis	ssp.	canadensis	 Bern	II		

Vogels	 casarca	 Tadorna	ferruginea	 Bern	II		

Vogels	 cetti's	zanger	 Cettia	cetti	ssp.	cetti	 Bern	II		

Vogels	 cirlgors	 Emberiza	cirlus	 Bern	II		

Vogels	 citroenkwikstaart	 Motacilla	citreola	 Bern	II		

Vogels	 daurische	klauwier	 Lanius	isabellinus	ssp.	speculigerus	 Bern	II		

Vogels	 diksnavelnotenkraker	 Nucifraga	caryocatactes	ssp.	caryocatactes	 Bern	II		

Vogels	 dougalls	stern	 Sterna	dougallii	ssp.	dougallii	 Bern	II		

Vogels	 draaihals	 Jynx	torquilla	ssp.	torquilla	 Bern	II		

Vogels	 drieteenstrandloper	 Calidris	alba	 Bern	II		

Vogels	 duinpieper	 Anthus	campestris	ssp.	campestris	 Bern	II		

Vogels	 dwergaalscholver	 Phalacrocorax	pygmeus	 Bern	II		
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Vogels	 dwergarend	 Aquila	pennata	ssp.	pennata	 Bern	II		

Vogels	 dwerggors	 Emberiza	pusilla	 Bern	II		

Vogels	 dwergmeeuw	 Larus	minutus	 Bern	II		

Vogels	 dwergooruil	 Otus	scops	ssp.	scops	 Bern	II		

Vogels	 dwergstern	 Sterna	albifrons	ssp.	albifrons	 Bern	II		

Vogels	 engelse	kwikstaart	 Motacilla	flava	ssp.	flavissima	 Bern	II		

Vogels	 europese	kanarie	 Serinus	serinus	 Bern	II		

Vogels	 fitis	 Phylloscopus	trochilus	ssp.	trochilus	 Bern	II		

Vogels	 flamingo	 Phoenicopterus	ruber	ssp.	roseus	 Bern	II		

Vogels	 fluiter	 Phylloscopus	sibilatrix	 Bern	II		

Vogels	 frater	 Carduelis	flavirostris	ssp.	flavirostris	 Bern	II		

Vogels	 geelgors	 Emberiza	citrinella	ssp.	citrinella	 Bern	II		

Vogels	 geelsnavelduiker	 Gavia	adamsii	 Bern	II		

Vogels	 gekraagde	roodstaart	 Phoenicurus	phoenicurus	ssp.	phoenicurus	 Bern	II		

Vogels	 gele	kwikstaart	 Motacilla	flava	ssp.	flava	 Bern	II		

Vogels	 geoorde	fuut	 Podiceps	nigricollis	 Bern	II		

Vogels	 giervalk	 Falco	rusticolus	 Bern	II		

Vogels	 glanskop	 Parus	palustris	ssp.	palustris	 Bern	II		

Vogels	 gon-gon/kaapverdische	stormvogel	 Pterodroma	feae	 Bern	II		

Vogels	 goudhaan	 Regulus	regulus	ssp.	regulus	 Bern	II		

Vogels	 grasmus	 Sylvia	communis	ssp.	communis	 Bern	II		

Vogels	 graspieper	 Anthus	pratensis	ssp.	pratensis	 Bern	II		

Vogels	 graszanger	 Cisticola	juncidis	ssp.	cisticola	 Bern	II		

Vogels	 grauwe	fitis	 Phylloscopus	trochiloides	ssp.	viridanus	 Bern	II		

Vogels	 grauwe	franjepoot	 Phalaropus	lobatus	 Bern	II		

Vogels	 grauwe	kiekendief	 Circus	pygargus	 Bern	II		

Vogels	 grauwe	klauwier	 Lanius	collurio	ssp.	collurio	 Bern	II		

Vogels	 grauwe	vliegenvanger	 Muscicapa	striata	ssp.	striata	 Bern	II		

Vogels	 griel	 Burhinus	oedicnemus	ssp.	oedicnemus	 Bern	II		

Vogels	 grijskopspecht	 Picus	canus	ssp.	canus	 Bern	II		

Vogels	 grijze	wouw	 Elanus	caeruleus	ssp.	caeruleus	 Bern	II		

Vogels	 groene	specht	 Picus	viridis	ssp.	viridis	 Bern	II		
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Vogels	 groenlandse	tapuit	 Oenanthe	oenanthe	ssp.	leucorhoa	 Bern	II		

Vogels	 groenling	 Carduelis	chloris	ssp.	chloris	 Bern	II		

Vogels	 grote	barmsijs	 Carduelis	flammea	ssp.	flammea	 Bern	II		

Vogels	 grote	bonte	specht	 Dendrocopos	major	ssp.	pinetorum	 Bern	II		

Vogels	 grote	franjepoot	 Steganopus	tricolor	 Bern	II		

Vogels	 grote	gele	kwikstaart	 Motacilla	cinerea	ssp.	cinerea	 Bern	II		

Vogels	 grote	karekiet	 Acrocephalus	arundinaceus	ssp.	arundinaceus	 Bern	II		

Vogels	 grote	kruisbek	 Loxia	pytyopsittacus	 Bern	II		

Vogels	 grote	pieper	 Anthus	richardi	ssp.	richardi	 Bern	II		

Vogels	 grote	stern	 Sterna	sandvicensis	ssp.	sandvicensis	 Bern	II		

Vogels	 grote	zilverreiger	 Casmerodius	albus	ssp.	albus	 Bern	II		

Vogels	 haakbek	 Pinicola	enucleator	ssp.	enucleator	 Bern	II		

Vogels	 harlekijneend	 Histrionicus	histrionicus	 Bern	II		

Vogels	 havik	 Accipiter	gentilis	ssp.	gentilis	 Bern	II		

Vogels	 havikarend	 Aquila	fasciata	ssp.	fasciata	 Bern	II		

Vogels	 heggenmus	 Prunella	modularis	ssp.	modularis	 Bern	II		

Vogels	 hop	 Upupa	epops	ssp.	epops	 Bern	II		

Vogels	 huiszwaluw	 Delichon	urbica	ssp.	urbica	 Bern	II		

Vogels	 humes	bladkoning	 Phylloscopus	inornatus	ssp.	humei	 Bern	II		

Vogels	 iberische	tjiftjaf	 Phylloscopus	collybita	ssp.	brehmii	 Bern	II		

Vogels	 ijsduiker	 Gavia	immer	 Bern	II		

Vogels	 ijsgors	 Calcarius	lapponicus	ssp.	lapponicus	 Bern	II		

Vogels	 ijslands	smelleken	 Falco	columbarius	ssp.	subaesalon	 Bern	II		

Vogels	 ijsvogel	 Alcedo	atthis	ssp.	ispida	 Bern	II		

Vogels	 ivoormeeuw	 Pagophila	eburnea	 Bern	II		

Vogels	 izabeltapuit	 Oenanthe	isabellina	 Bern	II		

Vogels	 jufferkraanvogel	 Grus	virgo	 Bern	II		

Vogels	 kalanderleeuwerik	 Melanocorypha	calandra	ssp.	calandra	 Bern	II		

Vogels	 kerkuil	 Tyto	alba	ssp.	guttata	 Bern	II		

Vogels	 klapekster	 Lanius	excubitor	ssp.	excubitor	 Bern	II		

Vogels	 klein	waterhoen	 Porzana	parva	 Bern	II		

Vogels	 kleine	barmsijs	 Carduelis	flammea	ssp.	cabaret	 Bern	II		
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Vogels	 kleine	bonte	specht	 Dendrocopos	minor	ssp.	hortorum	 Bern	II		

Vogels	 kleine	karekiet	 Acrocephalus	scirpaceus	ssp.	scirpaceus	 Bern	II		

Vogels	 kleine	klapekster	 Lanius	minor	 Bern	II		

Vogels	 kleine	plevier	 Charadrius	dubius	ssp.	curonicus	 Bern	II		

Vogels	 kleine	spotvogel	 Hippolais	caligata	ssp.	caligata	 Bern	II		

Vogels	 kleine	sprinkhaanzanger	 Locustella	lanceolata	 Bern	II		

Vogels	 kleine	strandloper	 Calidris	minuta	 Bern	II		

Vogels	 kleine	trap	 Tetrax	tetrax	 Bern	II		

Vogels	 kleine	vliegenvanger	 Ficedula	parva	ssp.	parva	 Bern	II		

Vogels	 kleine	zilverreiger	 Egretta	garzetta	ssp.	garzetta	 Bern	II		

Vogels	 kleine	zwaan	 Cygnus	columbianus	ssp.	bewickii	 Bern	II		

Vogels	 kleine	zwartkop	 Sylvia	melanocephala	ssp.	melanocephala	 Bern	II		

Vogels	 kleinst	waterhoen	 Porzana	pusilla	ssp.	intermedia	 Bern	II		

Vogels	 kluut	 Recurvirostra	avosetta	 Bern	II		

Vogels	 kneu	 Carduelis	cannabina	ssp.	cannabina	 Bern	II		

Vogels	 koereiger	 Bubulcus	ibis	ssp.	ibis	 Bern	II		

Vogels	 koningseider	 Somateria	spectabilis	 Bern	II		

Vogels	 koolmees	 Parus	major	ssp.	major	 Bern	II		

Vogels	 kortsnavelboomkruiper	 Certhia	familiaris	ssp.	macrodactyla	 Bern	II		

Vogels	 kortteenleeuwerik	 Calandrella	brachydactyla	ssp.	brachydactyla	 Bern	II		

Vogels	 kraanvogel	 Grus	grus	ssp.	grus	 Bern	II		

Vogels	 krekelzanger	 Locustella	fluviatilis	 Bern	II		

Vogels	 krombekstrandloper	 Calidris	ferruginea	 Bern	II		

Vogels	 kruisbek	 Loxia	curvirostra	ssp.	curvirostra	 Bern	II		

Vogels	 kuifduiker	 Podiceps	auritus	 Bern	II		

Vogels	 kuifkoekoek	 Clamator	glandarius	ssp.	glandarius	 Bern	II		

Vogels	 kuifmees	 Parus	cristatus	ssp.	mitratus	 Bern	II		

Vogels	 kwak	 Nycticorax	nycticorax	ssp.	nycticorax	 Bern	II		

Vogels	 kwartelkoning	 Crex	crex	 Bern	II		

Vogels	 lachstern	 Sterna	nilotica	ssp.	nilotica	 Bern	II		

Vogels	 lammergier	 Gypaetus	barbatus	ssp.	aureus	 Bern	II		

Vogels	 lepelaar	 Platalea	leucorodia	ssp.	leucorodia	 Bern	II		
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Vogels	 matkop	 Parus	montanus	ssp.	rhenanus	 Bern	II		

Vogels	 middelste	bonte	specht	 Dendrocopos	medius	ssp.	medius	 Bern	II		

Vogels	 mongoolse	pieper	 Anthus	godlewskii	 Bern	II		

Vogels	 monniksgier	 Aegypius	monachus	ssp.	monachus	 Bern	II		

Vogels	 morinelplevier	 Eudromias	morinellus	 Bern	II		

Vogels	 nachtegaal	 Luscinia	megarhynchos	ssp.	megarhynchos	 Bern	II		

Vogels	 nachtzwaluw	 Caprimulgus	europaeus	ssp.	europaeus	 Bern	II		

Vogels	 nonnetje	 Mergus	albellus	 Bern	II		

Vogels	 noordse	boszanger	 Phylloscopus	borealis	ssp.	borealis	 Bern	II		

Vogels	 noordse	fitis	 Phylloscopus	trochilus	ssp.	acredula	 Bern	II		

Vogels	 noordse	grote	bonte	specht	 Dendrocopos	major	ssp.	major	 Bern	II		

Vogels	 noordse	kwikstaart	 Motacilla	flava	ssp.	thunbergi	 Bern	II		

Vogels	 noordse	nachtegaal	 Luscinia	luscinia	 Bern	II		

Vogels	 noordse	pijlstormvogel	 Puffinus	puffinus	 Bern	II		

Vogels	 noordse	stern	 Sterna	paradisaea	 Bern	II		

Vogels	 oehoe	 Bubo	bubo	ssp.	bubo	 Bern	II		

Vogels	 oeverloper	 Tringa	hypoleucos	 Bern	II		

Vogels	 oeverpieper	 Anthus	petrosus	ssp.	littoralis	 Bern	II		

Vogels	 oeverzwaluw	 Riparia	riparia	ssp.	riparia	 Bern	II		

Vogels	 ooievaar	 Ciconia	ciconia	ssp.	ciconia	 Bern	II		

Vogels	 oostelijke	blonde	tapuit	 Oenanthe	hispanica	ssp.	melanoleuca	 Bern	II		

Vogels	 orpheusspotvogel	 Hippolais	polyglotta	 Bern	II		

Vogels	 paapje	 Saxicola	rubetra	 Bern	II		

Vogels	 paarse	strandloper	 Calidris	maritima	 Bern	II		

Vogels	 pallas'	boszanger	 Phylloscopus	proregulus	 Bern	II		

Vogels	 parelduiker	 Gavia	arctica	ssp.	arctica	 Bern	II		

Vogels	 perzische	roodborst	 Irania	gutturalis	 Bern	II		

Vogels	 pestvogel	 Bombycilla	garrulus	ssp.	garrulus	 Bern	II		

Vogels	 pimpelmees	 Parus	caeruleus	ssp.	caeruleus	 Bern	II		

Vogels	 poelruiter	 Tringa	stagnatilis	 Bern	II		

Vogels	 poelsnip	 Gallinago	media	 Bern	II		

Vogels	 porseleinhoen	 Porzana	porzana	 Bern	II		
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Vogels	 proven?aalse	grasmus	 Sylvia	undata	 Bern	II		

Vogels	 purperreiger	 Ardea	purpurea	ssp.	purpurea	 Bern	II		

Vogels	 putter	 Carduelis	carduelis	ssp.	carduelis	 Bern	II		

Vogels	 raddes	boszanger	 Phylloscopus	schwarzi	 Bern	II		

Vogels	 ralreiger	 Ardeola	ralloides	 Bern	II		

Vogels	 ransuil	 Asio	otus	ssp.	otus	 Bern	II		

Vogels	 renvogel	 Cursorius	cursor	ssp.	cursor	 Bern	II		

Vogels	 reuzenstern	 Sterna	caspia	 Bern	II		

Vogels	 rietgors	 Emberiza	schoeniclus	ssp.	schoeniclus	 Bern	II		

Vogels	 rietzanger	 Acrocephalus	schoenobaenus	 Bern	II		

Vogels	 rode	rotslijster	 Monticola	saxatilis	 Bern	II		

Vogels	 rode	wouw	 Milvus	milvus	ssp.	milvus	 Bern	II		

Vogels	 roerdomp	 Botaurus	stellaris	ssp.	stellaris	 Bern	II		

Vogels	 roodborst	 Erithacus	rubecula	ssp.	rubecula	 Bern	II		

Vogels	 roodborsttapuit	 Saxicola	torquata	ssp.	hibernans	 Bern	II		

Vogels	 roodborsttapuit	 Saxicola	torquata	ssp.	rubicola	 Bern	II		

Vogels	 roodbuikwaterspreeuw	 Cinclus	cinclus	ssp.	aquaticus	 Bern	II		

Vogels	 roodhalsfuut	 Podiceps	grisegena	ssp.	grisegena	 Bern	II		

Vogels	 roodkeelduiker	 Gavia	stellata	 Bern	II		

Vogels	 roodkeelpieper	 Anthus	cervinus	 Bern	II		

Vogels	 roodkopklauwier	 Lanius	senator	ssp.	senator	 Bern	II		

Vogels	 roodmus	 Carpodacus	erythrinus	ssp.	erythrinus	 Bern	II		

Vogels	 roodpootvalk	 Falco	vespertinus	 Bern	II		

Vogels	 roodsterblauwborst	 Luscinia	svecica	ssp.	svecica	 Bern	II		

Vogels	 roodstuitzwaluw	 Hirundo	daurica	ssp.	rufula	 Bern	II		

Vogels	 rosse	franjepoot	 Phalaropus	fulicaria	 Bern	II		

Vogels	 rotspieper	 Anthus	petrosus	ssp.	petrosus	 Bern	II		

Vogels	 rouwkwikstaart	 Motacilla	alba	ssp.	yarrellii	 Bern	II		

Vogels	 roze	spreeuw	 Sturnus	roseus	 Bern	II		

Vogels	 ruigpootbuizerd	 Buteo	lagopus	ssp.	lagopus	 Bern	II		

Vogels	 ruigpootuil	 Aegolius	funereus	ssp.	funereus	 Bern	II		

Vogels	 scandinavische	tjiftjaf	 Phylloscopus	collybita	ssp.	abietinus	 Bern	II		
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Vogels	 scharrelaar	 Coracias	garrulus	ssp.	garrulus	 Bern	II		

Vogels	 schreeuwarend	 Aquila	pomarina	ssp.	pomarina	 Bern	II		

Vogels	 siberische	boompieper	 Anthus	hodgsoni	ssp.	yunnanensis	 Bern	II		

Vogels	 siberische	braamsluiper	 Sylvia	curruca	ssp.	blythi	of	ssp.	halimodendri	 Bern	II		

Vogels	 siberische	notenkraker	 Nucifraga	caryocatactes	ssp.	macrorhynchos	 Bern	II		

Vogels	 siberische	tjiftjaf	 Phylloscopus	collybita	ssp.	tristis	 Bern	II		

Vogels	 sibirische	sprinkhaanzanger	 Locustella	certhiola	ssp.	rubescens	 Bern	II		

Vogels	 sijs	 Carduelis	spinus	 Bern	II		

Vogels	 slangenarend	 Circaetus	gallicus	ssp.	gallicus	 Bern	II		

Vogels	 slechtvalk	 Falco	peregrinus	ssp.	peregrinus	 Bern	II		

Vogels	 smelleken	 Falco	columbarius	ssp.	aesalon	 Bern	II		

Vogels	 sneeuwgors	 Plectrophenax	nivalis	ssp.	insulae	 Bern	II		

Vogels	 sneeuwgors	 Plectrophenax	nivalis	ssp.	nivalis	 Bern	II		

Vogels	 sneeuwuil	 Nyctea	scandiaca	 Bern	II		

Vogels	 snor	 Locustella	luscinioides	ssp.	luscinioides	 Bern	II		

Vogels	 sperwer	 Accipiter	nisus	ssp.	nisus	 Bern	II		

Vogels	 sperwergrasmus	 Sylvia	nisoria	ssp.	nisoria	 Bern	II		

Vogels	 sperweruil	 Surnia	ulula	ssp.	ulula	 Bern	II		

Vogels	 spotvogel	 Hippolais	icterina	 Bern	II		

Vogels	 sprinkhaanzanger	 Locustella	naevia	ssp.	naevia	 Bern	II		

Vogels	 steenarend	 Aquila	chrysaetos	ssp.	chrysaetos	 Bern	II		

Vogels	 steenloper	 Arenaria	interpres	ssp.	interpres	 Bern	II		

Vogels	 steenuil	 Athene	noctua	ssp.	vidalii	 Bern	II		

Vogels	 stellers	eider	 Polysticta	stelleri	 Bern	II		

Vogels	 steltkluut	 Himantopus	himantopus	 Bern	II		

Vogels	 steppearend	 Aquila	nipalensis	ssp.	orientalis	 Bern	II		

Vogels	 steppebuizerd	 Buteo	buteo	ssp.	vulpinus	 Bern	II		

Vogels	 steppehoen	 Syrrhaptes	paradoxus	 Bern	II		

Vogels	 steppekiekendief	 Circus	macrourus	 Bern	II		

Vogels	 steppeklapekster	 Lanius	excubitor	ssp.	pallidirostris	 Bern	II		

Vogels	 steppevorkstaartplevier	 Glareola	nordmanni	 Bern	II		

Vogels	 stormvogeltje	 Hydrobates	pelagicus	 Bern	II		
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Vogels	 strandleeuwerik	 Eremophila	alpestris	ssp.	flava	 Bern	II		

Vogels	 strandplevier	 Charadrius	alexandrinus	ssp.	alexandrinus	 Bern	II		

Vogels	 struikrietzanger	 Acrocephalus	dumetorum	 Bern	II		

Vogels	 swinhoes	boszanger	 Phylloscopus	trochiloides	ssp.	plumbeitarsus	 Bern	II		

Vogels	 taigaboomkruiper	 Certhia	familiaris	ssp.	familiaris	 Bern	II		

Vogels	 tapuit	 Oenanthe	oenanthe	ssp.	oenanthe	 Bern	II		

Vogels	 temmincks	strandloper	 Calidris	temminckii	 Bern	II		

Vogels	 terekruiter	 Tringa	cinerea	 Bern	II		

Vogels	 tjiftjaf	 Phylloscopus	collybita	ssp.	collybita	 Bern	II		

Vogels	 toendrabontbekplevier	 Charadrius	hiaticula	ssp.	tundrae	 Bern	II		

Vogels	 torenvalk	 Falco	tinnunculus	ssp.	tinnunculus	 Bern	II		

Vogels	 tuinfluiter	 Sylvia	borin	ssp.	borin	 Bern	II		

Vogels	 turkestaanse	klauwier	 Lanius	isabellinus	ssp.	phoenicuroides	 Bern	II		

Vogels	 vaal	stormvogeltje	 Oceanodroma	leucorhoa	ssp.	leucorhoa	 Bern	II		

Vogels	 vale	gier	 Gyps	fulvus	ssp.	fulvus	 Bern	II		

Vogels	 vale	pijlstormvogel	 Puffinus	yelkouan	ssp.	mauretanicus	 Bern	II		

Vogels	 veldrietzanger	 Acrocephalus	agricola	ssp.	septima	 Bern	II		

Vogels	 velduil	 Asio	flammeus	ssp.	flammeus	 Bern	II		

Vogels	 visarend	 Pandion	haliaetus	ssp.	haliaetus	 Bern	II		

Vogels	 visdief	 Sterna	hirundo	ssp.	hirundo	 Bern	II		

Vogels	 vorkstaartmeeuw	 Xema	sabini	 Bern	II		

Vogels	 vorkstaartplevier	 Glareola	pratincola	ssp.	pratincola	 Bern	II		

Vogels	 vuurgoudhaan	 Regulus	ignicapillus	ssp.	ignicapillus	 Bern	II		

Vogels	 waterpieper	 Anthus	spinoletta	ssp.	spinoletta	 Bern	II		

Vogels	 wespendief	 Pernis	apivorus	 Bern	II		

Vogels	 westelijke	blonde	tapuit	 Oenanthe	hispanica	ssp.	hispanica	 Bern	II		

Vogels	 wielewaal	 Oriolus	oriolus	ssp.	oriolus	 Bern	II		

Vogels	 wilde	zwaan	 Cygnus	cygnus	 Bern	II		

Vogels	 wilgengors	 Emberiza	aureola	ssp.	aureola	 Bern	II		

Vogels	 wilsons	stormvogeltje	 Oceanites	oceanicus	 Bern	II		

Vogels	 winterkoning	 Troglodytes	troglodytes	ssp.	troglodytes	 Bern	II		

Vogels	 witbandkruisbek	 Loxia	leucoptera	ssp.	bifasciata	 Bern	II		
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Vogels	 witgat	 Tringa	ochropus	 Bern	II		

Vogels	 withalsvliegenvanger	 Ficedula	albicollis	 Bern	II		

Vogels	 witkopgors	 Emberiza	leucocephalos	ssp.	leucocephalos	 Bern	II		

Vogels	 witstuitbarmsijs	 Carduelis	hornemanni	ssp.	exilipes	 Bern	II		

Vogels	 witte	kerkuil	 Tyto	alba	ssp.	alba	 Bern	II		

Vogels	 witte	kwikstaart	 Motacilla	alba	ssp.	alba	 Bern	II		

Vogels	 witvleugelstern	 Chlidonias	leucopterus	 Bern	II		

Vogels	 witwangstern	 Chlidonias	hybridus	ssp.	hybridus	 Bern	II		

Vogels	 woestijngrasmus	 Sylvia	nana	ssp.	nana	 Bern	II		

Vogels	 woestijnvink	 Rhodopechys	githaginea	 Bern	II		

Vogels	 woudaap	 Ixobrychus	minutus	ssp.	minutus	 Bern	II		

Vogels	 zuidelijke	bonte	strandloper	 Calidris	alpina	ssp.	schinzii	 Bern	II		

Vogels	 zwartbuikwaterspreeuw	 Cinclus	cinclus	ssp.	cinclus	 Bern	II		

Vogels	 zwarte	ibis	 Plegadis	falcinellus	ssp.	falcinellus	 Bern	II		

Vogels	 zwarte	mees	 Parus	ater	ssp.	ater	 Bern	II		

Vogels	 zwarte	ooievaar	 Ciconia	nigra	 Bern	II		

Vogels	 zwarte	roodstaart	 Phoenicurus	ochruros	ssp.	gibraltariensis	 Bern	II		

Vogels	 zwarte	roodstaart	 Phoenicurus	ochruros	ssp.	phoenicuroides	 Bern	II		

Vogels	 zwarte	specht	 Dryocopus	martius	ssp.	martius	 Bern	II		

Vogels	 zwarte	stern	 Chlidonias	niger	ssp.	niger	 Bern	II		

Vogels	 zwarte	wouw	 Milvus	migrans	ssp.	migrans	 Bern	II		

Vogels	 zwartkop	 Sylvia	atricapilla	ssp.	atricapilla	 Bern	II		

Vogels	 zwartkopgors	 Emberiza	melanocephala	 Bern	II		

Vogels	 zwartkopmeeuw	 Larus	melanocephalus	 Bern	II		

Vogels	 audouins	meeuw	 Larus	audouinii	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 bastaardarend	 Aquila	clanga	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 dunbekwulp	 Numenius	tenuirostris	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 dwerggans	 Anser	erythropus	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 grote	trap	 Otis	tarda	ssp.	tarda	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 kleine	torenvalk	 Falco	naumanni	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 kroeskoppelikaan	 Pelecanus	crispus	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 oostelijke	kraagtrap	 Chlamydotis	undulata	ssp.	macqueenii	 Bern	II,	Bon	I		
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Vogels	 roodhalsgans	 Branta	ruficollis	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 roze	pelikaan	 Pelecanus	onocrotalus	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 waterrietzanger	 Acrocephalus	paludicola	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 witbandzeearend	 Haliaeetus	leucoryphus	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 witkopeend	 Oxyura	leucocephala	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 zeearend	 Haliaeetus	albicilla	 Bern	II,	Bon	I		

Vogels	 blonde	ruiter	 Tryngites	subruficollis	 Bon	I		

Vogels	 siberische	taling	 Anas	formosa	 Bon	I		

Vogels	 steppekievit	 Vanellus	gregarius	 Bon	I		

Vogels	 witoogeend	 Aythya	nyroca	 Bon	I		

	

Beschermingsregime	andere	soorten	
Onder	dit	beschermingsregime	vallen	de	nationaal	beschermde	soorten	als	bedoeld	in	artikel	3.10	van	de	Wet	
natuurbescherming.	

Soortgroep	 Nederlandse	naam	 Wetenschappelijke	naam	 Bescherming	

Amfibiëen	 alpenwatersalamander	 Ichthyosaura	alpestris	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Amfibiëen	 bruine	kikker	 Rana	temporaria	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Amfibiëen	 gewone	pad	 Bufo	bufo	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Amfibiëen	 kleine	watersalamander	 Lissotriton	vulgaris	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Amfibiëen	 meerkikker	 Pelophylax	ridibundus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Amfibiëen	 middelste	groene	kikker/bastaard	
kikker	

Pelophylax	kl.	esculentus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Amfibiëen	 vinpootsalamander	 Lissotriton	helveticus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Amfibiëen	 vuursalamander	 Salamandra	salamandra	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 aardbeivlinder	 Pyrgus	malvae	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 bosparelmoervlinder	 Melitaea	athalia	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 bruin	dikkopje	 Erynnis	tages	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		
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Insecten-dagvlinders	 bruine	eikenpage	 Satyrium	ilicis	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 duinparelmoervlinder	 Argynnis	niobe	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 gentiaanblauwtje	 Maculinea	alcon	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 grote	parelmoervlinder	 Argynnis	aglaja	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 grote	vos	 Nymphalis	polychloros	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 grote	weerschijnvlinder	 Apatura	iris)	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 iepenpage	 Satyrium	w-album	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 kleine	heivlinder	 Hipparchia	statilinus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 kleine	ijsvogelvlinder	 Limenitis	camilla	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 kommavlinder	 Hesperia	comma	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 sleedoornpage	 Thecla	betulae	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 spiegeldikkopje	 Heteropterus	morpheus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 veenbesblauwtje	 Plebejus	optilete	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 veenbesparelmoervlinder	 Boloria	aquilonaris	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 veenhooibeestje	 Coenonympha	tullia	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 veldparelmoervlinder	 Melitaea	cinxia	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-dagvlinders	 zilveren	maan	 Boloria	selene	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-kevers	 vliegend	hert	 Lucanus	cervus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-libellen	 beekrombout	 Gomphus	vulgatissimus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-libellen	 bosbeekjuffer	 Calopteryx	virgo	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		
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Insecten-libellen	 donkere	waterjuffer	 Coenagrion	armatum	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-libellen	 gevlekte	glanslibel	 Somatochlora	flavomaculata	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-libellen	 gewone	bronlibel	 Cordulegaster	boltonii	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-libellen	 hoogveenglanslibel	 Somatochlora	arctica	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-libellen	 kempense	heidelibel	 Sympetrum	depressiusculum	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Insecten-libellen	 speerwaterjuffer	 Coenagrion	hastulatum	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Kreeftachtigen	 europese	rivierkreeft	 Astacus	astacus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Reptielen	 adder	 Vipera	berus	ssp.	berus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Reptielen	 hazelworm	 Anguis	fragilis	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Reptielen	 levendbarende	hagedis	 Zootoca	vivipara	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Reptielen	 ringslang	 Natrix	natrix	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Vissen	 beekdonderpad	 Cottus	rhenanus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Vissen	 beekprik	 Lampetra	planeri	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Vissen	 elrits	 Phoxinus	phoxinus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Vissen	 gestippelde	alver	 Alburnoides	bipunctatus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Vissen	 grote	modderkruiper	 Misgurnus	fossilis	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Vissen	 kwabaal	 Lota	lota	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-	
landzoogdieren	

aardmuis	 Microtus	agrestis	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)	

Zoogdieren-
landzoogdieren	

boommarter	 Martes	martes	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

bosmuis	 Apodemus	sylvaticus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		
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Zoogdieren-
landzoogdieren	

bunzing	 Mustela	putorius	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

damhert	 Dama	dama	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

das	 Meles	meles	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

dwergmuis	 Micromys	minutus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

dwergspitsmuis	 Sorex	Minutus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

edelhert	 Cervus	elaphus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

eekhoorn	 Sciurus	vulgaris	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

egel	 Erinaceus	europeus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

eikelmuis	 Eliomys	quercinus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

gewone	bosspitsmuis	 Sorex	araneus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

grote	bosmuis	 Apodemus	flavicollis	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

haas	 Lepus	europeus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

hermelijn	 Mustela	erminea	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

huisspitsmuis	 Crocidura	russula	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

konijn	 Oryctolagus	cuniculus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

molmuis	 Arvicola	scherman	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

ondergrondse	woelmuis	 Pitymys	subterraneus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

ree	 Capreolus	capreolus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

rosse	woelmuis	 Clerthrionomys	glareolus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

steenmarter	 Martes	foina	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		
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Zoogdieren-
landzoogdieren	

tweekleurige	bosspitsmuis	 Sorex	coronatus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

veldmuis	 Microtus	arvalis	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

veldspitsmuis	 Crocidura	leucodon	 	

Zoogdieren-
landzoogdieren	

vos	 Vulpes	vulpes	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

waterspitsmuis	 Neomys	fodiens	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

wezel	 Mustela	nivalis	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

wild	zwijn	 Sus	scrofa	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
landzoogdieren	

woelrat	 Arvicola	terrrestris		 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
zeezoogdieren	

gewone	zeehond	 Phoca	vitulina	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Zoogdieren-
zeezoogdieren	

grijze	zeehond	 Halichoerus	grypus	 Andere	soorten	(bijlage	A	van	
de	wet)		

Sporenplanten-varens	 blaasvaren	 Cystopteris	fragilis	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Sporenplanten-varens	 groensteel	 Asplenium	viride	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Sporenplanten-varens	 schubvaren	 Ceterach	officinarum	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 akkerboterbloem	 Ranunculus	arvensis	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 akkerdoornzaad	 Torilis	arvensis	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 akkerogentroost	 Odontites	vernus	subsp.	vernus	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 beklierde	ogentroost	 Euphrasia	rostkoviana	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 berggamander	 Teucrium	montanum	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 bergnachtorchis	 Platanthera	montana	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 blauw	guichelheil	 Anagallis	arvensis	subsp.	foemina	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		
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Zaadplanten	 bokkenorchis	 Himantoglossum	hircinum	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 bosboterbloem	 Ranunculus	polyanthemos	subsp.	
nemorosus	

Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 bosdravik	 Bromopsis	ramosa	subsp.	benekenii	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 brave	hendrik	 Chenopodium	bonus-henricus	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 brede	wolfsmelk	 Euphorbia	platyphyllos	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 breed	wollegras	 Eriophorum	latifolium	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 bruinrode	wespenorchis	 Epipactis	atrorubens	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 dennenorchis	 Goodyera	repens	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 dreps	 Bromus	secalinus	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 echte	gamander	 Teucrium	chamaedrys	subsp.	
germanicum	

Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 franjegentiaan	 Gentianella	ciliata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 geelgroene	wespenorchis	 Epipactis	muelleri	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 geplooide	vrouwenmantel	 Alchemilla	subcrenata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 getande	veldsla	 Valerianella	dentata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 gevlekt	zonneroosje	 Tuberaria	guttata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 glad	biggenkruid	 Hypochaeris	glabra	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 gladde	zegge	 Carex	laevigata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 groene	nachtorchis	 Coeloglossum	viride	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 groot	spiegelklokje	 Legousia	speculum-veneris	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 grote	bosaardbei	 Fragaria	moschata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		
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Zaadplanten	 grote	leeuwenklauw	 Aphanes	arvensis	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 honingorchis	 Herminium	monorchis	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 kalkboterbloem	 Ranunculus	polyanthemos	subsp.	
polyanthemoides	

Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 kalketrip	 Centaurea	calcitrapa	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 karthuizeranjer	 Dianthus	carthusianorum	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 karwijselie	 Selinum	carvifolia	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 kleine	ereprijs	 Veronica	verna	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 kleine	schorseneer	 Scorzonera	humilis	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 kleine	wolfsmelk	 Euphorbia	exigua	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 kluwenklokje	 Campanula	glomerata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 knollathyrus	 Lathyrus	linifolius	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 knolspirea	 Filipendula	vulgaris	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 korensla	 Arnoseris	minima	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 kranskarwij	 Carum	verticillatum	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 kruiptijm	 Thymus	praecox	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 lange	zonnedauw	 Drosera	longifolia	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 liggende	ereprijs	 Veronica	prostrata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 moerasgamander	 Teucrium	scordium	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 muurbloem	 Erysimum	cheiri	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 naakte	lathyrus	 Lathyrus	aphaca	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		
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Zaadplanten	 naaldenkervel	 Scandix	pecten-veneris	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 pijlscheefkelk	 Arabis	hirsuta	subsp.	sagittata	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 roggelelie	 Lilium	bulbiferum	subsp.	croceum	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 rood	peperboompje	 Daphne	mezereum	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 rozenkransje	 Antennaria	dioica	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 ruw	parelzaad	 Lithospermum	arvense	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 scherpkruid	 Asperugo	procumbens	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 schubzegge	 Carex	lepidocarpa	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 smalle	raai	 Galeopsis	angustifolia	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 spits	havikskruid	 Hieracium	lactucella	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 steenbraam	 Rubus	saxatilis	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 stijve	wolfsmelk	 Euphorbia	stricta	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 stofzaad	 Monotropa	hypopitys	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 tengere	distel	 Carduus	tenuiflorus	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 tengere	veldmuur	 Minuartia	hybrida	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 trosgamander	 Teucrium	botrys	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 veenbloembies	 Scheuchzeria	palustris	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 vliegenorchis	 Ophrys	insectifera	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 vroege	ereprijs	 Veronica	praecox	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 wilde	averuit	 Artemisia	campestris	subsp.	campestris	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		
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Zaadplanten	 wilde	ridderspoor	 Consolida	regalis	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 wilde	weit	 Melampyrum	arvense	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 wolfskers	 Atropa	bella-donna	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 zandwolfsmelk	 Euphorbia	seguieriana	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 zinkviooltje	 Viola	lutea	subsp.	calaminaria	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

Zaadplanten	 zweedse	kornoelje	 Cornus	suecica	 Andere	soorten	(bijlage	B	van	
de	wet)		

	

	

	

Vrijgestelde	soorten	
Van	de	verboden	als	bedoeld	in	artikel	3.10	eerste	lid,	onderdelen	a	en	b	van	de	wet,	wordt	door	provincie	
Flevoland	vrijstelling	verleend	voor	het	opzettelijk	doden	of	vangen	en	voor	het	opzettelijk	beschadigen	of	vernielen	van	
vaste	voortplantingsplaatsen	of	rustplaatsen	voor	de	onderstaande	soorten	wanneer	de	handeling	verband	houdt	met	de	
volgende	activiteiten:	

• de	ruimtelijke	inrichting	of	ontwikkeling	van	gebieden,	daaronder	begrepen	het	daarop	volgende	gebruik	van	
het	ingerichte	of	ontwikkelde	gebied;	

• bestendig	beheer	of	onderhoud	in	de	landbouw	of	bosbouw;	
• bestendig	beheer	of	onderhoud	aan	vaarwegen,	watergangen,	waterkeringen,	waterstaatswerken,	oevers,	

vliegvelden,	wegen,	spoorwegen	of	bermen,	of	in	het	kader	van	natuurbeheer;	
• bestendig	beheer	of	onderhoud	van	de	landschappelijke	kwaliteiten	van	een	bepaald	gebied.	

Soortgroep	 Nederlandse	naam	 Wetenschappelijke	naam	

Amfibieën	 bruine	kikker	 Rana	temporaria	

Amfibieën	 gewone	pad	 Bufo	bufo	

Amfibieën	 kleine	watersalamander	 Lissotriton	vulgaris	

Amfibieën	 meerkikker	 Rana	ridibunda	

Amfibieën	 middelste	groene	kikker/bastaard	kikker	 Pelophylax	kl.	esculentus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 aardmuis	 Microtus	agrestis	

Zoogdieren-landzoogdieren	 bosmuis	 Apodemus	sylvaticus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 dwergmuis	 Micromys	minutus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 dwergspitsmuis	 Sorex	minutus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 egel	 Erinaceus	europeus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 gewone	bosspitsmuis	 Sorex	araneus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 haas	 Lepus	europeus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 huisspitsmuis	 Crocidura	russula	
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Zoogdieren-landzoogdieren	 konijn	 Oryctolagus	cuniculus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 ondergrondse	woelmuis	 Pitymys	subterraneus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 ree	 Capreolus	capreolus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 rosse	woelmuis	 Clethrionomys	glareolus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 tweekleurige	bosspitsmuis	 Sorex	coronatus	

Zoogdieren-landzoogdieren	 veldmuis	 Microtus	arvalis	

Zoogdieren-landzoogdieren	 vos	 Vulpes	vulpes	

Zoogdieren-landzoogdieren	 woelrat	 Arvicola	terrestris	

	

	

Jaarrond	beschermde	vogelnesten	
De	opgestelde	lijst	met	jaarrond	beschermde	nesten	voor	vogels	is	een	beleidsdocument	dat	voortvloeit	uit	de	
voormalige	Flora-	en	faunawet	en	meegenomen	is	onder	de	Wet	natuurbescherming.	Van	de	onderstaande	soorten	zijn	
de	nesten	jaarrond	beschermd	en	moeten	er	mitigerende	maatregelen	getroffen	worden	indien	er	een	activiteit	
plaatsvindt	die	de	nestlocatie	kan	beschadigen	of	de	gunstige	staat	van	instandhouding	in	gevaar	kan	brengen.		
Hierbij	wordt	onderscheid	gemaakt	in	vijf	categorieën,	waarbij	nesten	van	vogelsoorten	van	categorie	1	t/m	4	jaarrond	
beschermd	zijn	en	de	nesten	van	soorten	onder	categorie	5	beschermd	zijn	als	er	onvoldoende	alternatieven	zijn.	

Categorieën:	

1. Nesten	die,	behalve	gedurende	het	broedseizoen	als	nest,	buiten	het	broedseizoen	in	gebruik	zijn	als	vaste	rust-	
en	verblijfplaats.	

2. Nesten	van	koloniebroeders	die	elk	broedseizoen	op	dezelfde	plaats	broeden	en	die	daarin	zeer	honkvast	zijn	of	
afhankelijk	van	bebouwing	of	biotoop.	De	(fysieke)	voorwaarden	voor	de	nestplaats	zijn	vaak	zeer	specifiek	en	
limitatief	beschikbaar.	

3. Nesten	van	vogels,	zijnde	geen	koloniebroeders,	die	elk	broedseizoen	op	dezelfde	plaats	broeden	en	die	daarin	
zeer	honkvast	zijn	of	afhankelijk	van	bebouwing.	De	(fysieke)	voorwaarden	voor	de	nestplaats	zijn	vaak	zeer	
specifiek	en	limitatief	beschikbaar.	

4. Vogels	die	jaar	in	jaar	uit	gebruik	maken	van	hetzelfde	nest	en	die	zelf	niet	of	nauwelijks	in	staat	zijn	een	nest	te	
bouwen.	

5. Nesten	van	vogels	die	weliswaar	vaak	terugkeren	naar	de	plaats	waar	zij	het	jaar	daarvoor	hebben	gebroed	of	
de	directe	omgeving	daarvan,	maar	die	wel	over	voldoende	flexibiliteit	beschikken	om,	als	de	broedplaats	
verloren	is	gegaan,	zich	elders	te	vestigen.	

	

Soortgroep	 Nederlandse	naam	 Wetenschappelijke	naam	 Bescherming	

Vogels	 steenuil	 Athene	noctua	 Categorie	1		

Vogels	 roek	 Corvus	frugilegus	 Categorie	2	

Vogels	 gierzwaluw	 Apus	apus	 Categorie	2		

Vogels	 huismus	 Passer	domesticus	 Categorie	2		

Vogels	 kerkuil	 Tyto	alba	 Categorie	3	

Vogels	 oehoe	 Bubo	bubo	 Categorie	3		

Vogels	 grote	gele	kwikstaart	 Motacilla	cinerea	 Categorie	3	

Vogels	 ooievaar	 Ciconia	ciconia	 Categorie	3		
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Vogels	 slechtvalk	 Falco	peregrinus	 Categorie	3		

Vogels		 sperwer	 Acipiter	nisus	 Categorie	4	

Vogels	 Boomvalk	 Falco	subbuteo	 Categorie	4		

Vogels	 havik	 Accipiter	gentilis	 Categorie	4		

Vogels	 ransuil	 Asio	otus	 Categorie	4		

Vogels	 wespendief	 Pernis	apivorus	 Categorie	4		

Vogels	 zwarte	wouw	 Milvus	migrans	 Categorie	4		

Vogels	 buizerd	 Buteo	buteo	 Categorie	4		

Vogels	 bonte	vliegenvanger	 Ficedula	hypoleuca	 Categorie	5		

Vogels	 boomklever	 Sitta	europaea	 Categorie	5		

Vogels	 boomkruiper	 Certhia	brachydactyla	 Categorie	5		

Vogels	 brilduiker	 Bucephala	clangula	 Categorie	5		

Vogels	 eidereend	 Somateria	mollissima	 Categorie	5		

Vogels	 ekster	 Pica	pica	 Categorie	5		

Vogels	 gekraagde	roodstaart	 Phoenicurus	phoenicurus	 Categorie	5		

Vogels	 glanskop	 Parus	palustris	 Categorie	5		

Vogels	 grauwe	vliegenvanger	 Muscicapa	striata	 Categorie	5		

Vogels	 groene	specht	 Picus	viridis	 Categorie	5		

Vogels	 grote	bonte	specht	 Dendrocopos	major	 Categorie	5		

Vogels	 hop	 Upupa	epops	 Categorie	5		

Vogels	 ijsvogel	 Alcedo	atthis	 Categorie	5		

Vogels	 kleine	bonte	specht	 Dendrocopos	minor	 Categorie	5		

Vogels	 kleine	vliegenvanger	 Ficedula	parva	 Categorie	5		

Vogels	 koolmees	 Parus	major	 Categorie	5		

Vogels	 kortsnavelboomkruiper	 Certhia	familiaris	macrodactyla	 Categorie	5		

Vogels	 oeverzwaluw	 Riparia	riparia	 Categorie	5		

Vogels	 pimpelmees	 Parus	caeruleus	 Categorie	5		

Vogels	 ruigpootuil	 Aegolius	funereus	 Categorie	5		

Vogels	 spreeuw	 Sturnus	vulgaris	 Categorie	5		

Vogels	 tapuit	 Oenanthe	oenanthe	 Categorie	5		

Vogels	 zeearend	 Haliaeetus	albicilla	 Categorie	5		

Vogels	 zwarte	kraai	 Corvus	corone	 Categorie	5		

Vogels	 zwarte	mees	 Periparus	ater	 Categorie	5		

Vogels	 zwarte	roodstaart	 Phoenicurus	ochruros	 Categorie	5		

Vogels	 zwarte	specht	 Dryocopus	martius	 Categorie	5		



Quickscan	Flora	en	Fauna		 	 	
Nieuwbouw	brandweergarage	aan	de	Burgerweg/Oosterdijk	in	Dirkshorn	

	 	 	

	 43	|	43	
	

Vogels		 boerenzwaluw	 Hirundo	rustica	 Categorie	5	

Vogels		 bosuil	 Strix	aluco	 Categorie	5	

Vogels		 huiszwaluw	 Delichon	urbicum	 Categorie	5	

Vogels		 raaf	 Corvus	corax	 Categorie	5	

Vogels		 torenvalk	 Falco	tinnunculus	 Categorie	5	

Vogels		 blauwe	reiger	 Ardea	cinerea		 Categorie	5	

Vogels	 draaihals	 Jynx	torquilla	 Categorie	5	

	

	
	
	





Bijlage 5  Stikstofonderzoek 





- MEMO 
 

 

In opdracht van de gemeente Schagen is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanleg- en exploitatiefase van 

een brandweerkazerne aan de Burgerweg in Dirkshorn. In deze berekening is rekening gehouden met verkeersbewegingen 

en de inzet van diesel aangedreven materieel. 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking 

tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daar-

van op Natura 2000-gebieden. In het kader van het bestemmingsplan Dirkshorn – Burgerweg is het voorliggende onderzoek 

uitgevoerd. 

 

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. De Wsn regelt een vrijstelling van 

de vergunningplicht in artikel 2.7 lid 2 Wnb voor de aanlegfase van bouwwerkzaamheden. Deze vrijstelling geldt alleen voor 

de effecten als gevolg van stikstofdepositie en niet voor eventuele andere effecten als gevolg van het project op Natura-2000 

gebieden. De vrijstelling is verder uitgewerkt in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). Formeel betekent dit 

dat de effecten van de stikstofemissie in de sloop- en aanlegfase van plannen niet meer hoeft te worden berekend. In het 

kader van een goede ruimtelijke ordening is er toch besloten om voor het voorliggende plan de effecten van de aanlegfase 

op omliggende Natura 2000-gebieden te berekenen.  

 

Binnen het bestemmingsplan Dirkshorn – Burgerweg wordt een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd. De voorgenomen 

locatie betreft een perceel dat momenteel is ingericht als grasland. De locatie ligt aan de tweesplitsing Burgerweg/Oosterdijk. 

Ook ligt de locatie op slechts 300 meter van de N245. Het plan is om een brandweerpost van circa 290 m2 te realiseren. Het 

gebouw bestaat uit een garage, magazijn, kantoor en facilitaire ruimtes. Ook worden er parkeerplekken en een fietsenstalling 

gerealiseerd. Het gebied direct ten oosten van de brandweerpost wordt ingericht als oefenterrein.  

 

2. AERIUS-CALCULATOR EN UITGANGSPUNTEN 

 

2.1 AERIUS, release 20 januari 2022 

 

Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma AERIUS-calculator (release 20 januari 2022)  is gekeken naar de 

depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden (automatische berekening). Vanuit de AERIUS-calculator is ver-

volgens een PDF-bestand met resultaten gegenereerd. In figuur 1 is het plangebied met de daaromheen liggende Natura 

2000-gebieden weergegeven. Het plangebied ligt binnen 25 kilometer afstand van Natura 2000-gebieden de Schoorlse Dui-

nen, Noordzeekustzone, Eilandspolder, Wormerveer en Jisperveld & Kalverpolder en de Waddenzee.  
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2.2 Exploitatiefase 

 

Voor het project wordt uitgegaan van een gasloze brandweerpost. Er is derhalve geen emissie vanwege het verstoken van 

aardgas binnen de bebouwing 

 

Op basis van één brandweerpost is met een bezetting van 10 man is uitgegaan van 20 verkeersbewegingen per etmaal (lichte 

motorvoertuigen) voor het vervoer van personeel en 12 verkeersbewegingen per etmaal (zware motorvoertuigen) voor het 

bestrijden van calamiteiten. Voor wat betreft de lengte van de rijroute is uitgegaan van twee rijroutes: één rijroute over de 

Oosterdijk en één rijroute over de Burgerweg en Oosterdijk. Het verkeer is evenredig verdeeld over deze twee rijroutes.  

 

2.3 Aanlegfase  

 
Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase is een berekening uitgevoerd. Voor het dieselgebruik 

is uitgegaan van ervaringsgegevens elders. Het aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase bedraagt nooit meer dan het 

aantal in de exploitatiefase, maar is wel afzonderlijk opgenomen in de berekening.  

 

De volgende uitgangspunten voor de aanlegfase zijn gehanteerd: 

1. Voor de aanlegfase wordt uitgegaan van 200 verkeersbewegingen (zware motorvoertuigen) per jaar voor de aan- en 

afvoer van materiaal en materieel. Voor het vervoer van personeel zijn er 8 verkeersbewegingen per etmaal.  

2. De aanlegfase van de woning valt te splitsen in de voorbereiding-/grondwerk en de bouwfase. Gedurende voorbereiding-

/grondwerk vindt het bouw- en woonrijp maken plaats. Het gaat hier om de aanleg van de funderingen, rioleringen, 

bekabeling, wegen, bestrating, straatmeubilair en groenvoorzieningen. Gedurende de bouwfase vindt de daadwerkelijke 

constructie van de brandweerpost plaats. 

3. In de berekening is ook het literverbruik van Adblue in dieselmotoren gespecificeerd. In combinatie met SCR-technologie 

(selectieve katalystische reductie) zorgt dit voor reductie van de emissie van stikstofoxide (NOx). Het Adblue verbruik 

bedraagt ongeveer 5 liter per 100 liter diesel. In de berekening is het Adblue verbruik daarom op 5% van het dieselver-

bruik gespecificeerd. In de berekening is het Adblue-verbruik daarom op 5% van het dieselverbruik gespecificeerd. Het 

Adblue-verbruik van het dieselmaterieel is gespecificeerd in tabel 1. 

 

 Tabel 1: uitgangspunten dieselverbruik materieel aanlegfase brandweerpost, parkeer- en oefenterrein 

Machine Type Ver-

mogen in 

kW 

Uren  Dieselver-

bruik per uur 

in Liters 

Dieselver-

bruik totaal 

in Liters 

Adblue-ver-

bruik 

Heimachine STAGE klasse IV 

bouwjaar 2014, 

130-300 kW 

225 40 17,5 700 35 

Rupskraan  STAGE klasse IV 

bouwjaar 2015, 

75-130 kW 

129 30 14 420 21 

Betonpomp STAGE klasse IV 

bouwjaar 2014, 

130-300 kW 

265 8 17,5 140 7 
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Telescoopkraan STAGE klasse IV 

bouwjaar 2014, 

130-300 kW 

330 40 12 480 24 

Grote hoog-

werker 

Stage klasse IV 

bouwjaar 2015, 

56-75 kW 

55 120 4 480 24 

Totaal     2.010  

 

Omdat het materieel verspreid over het bouwterrein wordt ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het plangebied. 

 

3. RESULTATEN EN CONCLUSIE 
 

In het bijgevoegde PDF-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat 

de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. Negatieve effec-

ten in de vorm van vermesting en verzuring zijn derhalve niet aan de orde. In de berekening zijn de effecten van het wegver-

keer berekend tot een afstand van 25 kilometer. De aanleg- en exploitatiefase zijn in dezelfde berekening meegenomen. De 

aanleg- en exploitatiefase zullen elk nog in hetzelfde jaar plaatsvinden. Voor dit plan geldt geen vergunningplicht op basis 

van de Wet natuurbescherming (Wnb).  
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 Figuur 1 Plangebied met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden 
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Contactgegevens
Rechtspersoon RhoAdviseurs

Inrichtingslocatie Burgerweg,

-Dirkshorn

Activiteit
Omschrijving Dirkshorn-Burgerweg

Toelichting Aanleg-enexploitatiefase

Berekening
AERIUSkenmerk RpJpHHggvGij

Datumberekening 31januari2022,11:46

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RpJpHHggvGij (31 januari 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Bron1

AanlegfaseMaterieel

<0,1

ton/j

<0,1

ton/j

 Verkeersnetwerk <0,1

ton/j

<0,1

ton/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Situatie1,Rekenjaar2022

1 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Bron1Aanlegfase
Materieel

NOx <0,1ton/j
NH3 <0,1ton/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Heimachine
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

700l/j 40u/j 35l/j NOx
<0,1
ton/j

NH3
<0,1
ton/j

Rupskraan
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

420l/j 30u/j 21l/j NOx
<0,1
ton/j

NH3
<0,1
ton/j

Betonpomp
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

140l/j 8u/j 7l/j NOx
<0,1
ton/j

NH3
<0,1
ton/j

Telescoopkraan
Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

480l/j 40u/j 24l/j NOx
<0,1
ton/j

NH3
<0,1
ton/j

Hoogwerker
Stage-IV,2014-2018,56-75kW,diesel,
SCR:ja

480l/j 120u/j 24l/j NOx
<0,1
ton/j

NH3
<0,1
ton/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.2_20220128_2eee9c6138

Databaseversie 2021_2eee9c6138

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Bijlage 6  Watertoets 





datum 10-6-2021
dossiercode    20210610-12-26775

Project: Dirkshorn - Burgerwerg
Gemeente: Schagen
Aanvrager: Jan - Jacob Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Jan - Jacob Posthumus,

Voor het plan Dirkshorn - Burgerwergheeft 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 procedureworden
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/watertoets/) 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/vergunningen.

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 Dirkshorn - Burgerwergin 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

http://www.dewatertoets.nl/
https://www.hhnk.nl/watertoets/
https://www.hhnk.nl/vergunningen
mailto:post@hhnk.nl
http://www.hhnk.nl/
http://www.dewatertoets.nl/


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/keur/).

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 circa 1500 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 m2de
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
In het plan is er sprake van een lozing van afvalwater en hemelwater op een (bestaand) gemengd stelsel. Samen met de gemeenten heeft het
hoogheemraadschap de basisdoelstelling het hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Wij willen u daarom adviseren de
mogelijkheden te onderzoeken het hemelwater op eigen terrein te verwerken in de bodem of rechtstreeks te lozen op het aanwezige
oppervlaktewater. Voorwaarde hierbij is wel dat het hemelwater als schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend

https://www.hhnk.nl/keur/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/
https://hhnk.klimaatatlas.net/
http://www.groenblauwenetwerken.nl/


hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage.

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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Document Archeologische  en cultuurhistorische Quickscan 

Plangebied Bestemmingsplan Burgerweg, Dirkshorn, gemeente Schagen 

Adviesnummer 21252 

Opstellers S. Veenstra (Archeoloog) & C. M. Soonius (Senior Archeoloog) 

Datum 17-11-2021 

 

Advies Ontwikkeling incl. bodemingrepen vrijgeven vanuit aspect archeologie en 

cultuurhistorie 

Handhaven dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 4.  

 

De aanduiding cultuurhistorisch waardevolle verkaveling kan vervallen op basis 

van de ingrijpende werkzaamheden gedurende de ruilverkaveling. Van de 

oorspronkelijke verkaveling is niets meer over. Bebouwing langs de Oosterdijk 

versterkt de relatie met het voorkomen van bebouwing langs deze dijk.  

 

Paragraaf 4.10.2 kan worden aangepast met het oog op de resultaten van de 

QuickScan. De ingreep kan worden vrijgegeven met betrekking tot het aspect 

archeologie. 

 

Archeologische en cultuurhistorische Quickscan 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Schagen (contactpersoon: dhr. Peter Staal) is gekeken naar het aspect 

archeologie en cultuurhistorie met betrekking tot de toetsing van het concept-bestemmingsplan van 

het perceel aan de Burgerweg in Dirkshorn, gemeente Schagen.1 

 

Het voornemen is om op het momenteel braakliggende terrein een brandweerkazerne te realiseren 

(afb. 1 en bijlage 1). Het totale plangebied is ca. 3.363 m2. De geplande bebouwing binnen het 

plangebied zal een kleiner oppervlak bedragen, deze wordt ca. 290 m2.  

 

De ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Binnen het nieuwe bestemmingsplan 

wordt getracht om de geplande ingreep in te passen aan de hand van een nieuw juridisch-

planologische regeling voor het plangebied.  

 

Tevens is kort naar de Archeologische en Culuurhistorische paragraaf in het nieuwe 

bestemmingsplan gekeken gekeken. Deze dient op basis van onderhavig quickscan te worden 

aangepast.  

 
1 Posthumus 2021, NL.IMRO.0441.20210615-ON01. 
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Afbeelding 1. Het plangebied op een kaart (bron: PDOK). 

 

2. Bestemmingsplan  

Binnen het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Harenkarspel' (zoals vastgesteld 

op 11 december 2013).2  

In het genoemde bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemmingen 'Agrarisch met waarden' 

en is voorzien van de gebiedsaanduiding ‘cultuurhistorische waardevolle verkaveling’ en de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'. Op basis van de waarde – archeologie 4 geldt binnen 

het plangebied een archeologische vrijstellingsgrens van 2.500 m2. 

 

De binnen het plangebied heersende gebiedsaanduiding ‘cultuurhistorische waardevolle verkaveling’ 

heeft tot gevolg dat een te verlenen omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden, in dit 

geval het dempen van sloten en andere waterlopen, alleen onder voorwaarden kan worden verleend. 

Dit in verband met het beschermen van de cultuurhistorisch waardevolle verkavelingspatronen van 

de gemeente Schagen. 

 

In het concept-bestemmingsplan blijft de waarde archeologie behouden en word wederom een 

regeling opgenomen die waarborgt dat de cultuurhistorisch waardevolle verkavelingspatronen 

behouden blijft. 

 

3. Beleidskaart archeologie 

Op de beleidskaart van de voormalige gemeente Harenkarspel geldt ter hoogte van het plangebied 

eveneens een archeologische vrijstellingsgrens van 2.500 m2 (afb. 2). In de toelichting van de 

beleidsnota cultuurhistorie staat aangegeven dat er in het oostelijke deel van de voormalige 

gemeente Harenkarspel zones voorkomen die sinds de Prehistorie lager en natter liggen dan het 

 
2 NL.IMRO.0441.BPLGH2009-OH02 
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westelijke deel.3 Voor deze lagere zone geldt een middelhoge verwachting. Dit is vertaald in een 

vrijstellingsgrens van 2.500 m2 en dieper dan 50 cm. 

 

Afbeelding 2. Het plangebied op de beleidskaart van de voormalige gemeente Harenkarspel. 

 
Afbeelding 3. Ligging van het plangebied (rode stippellijn) ten opzichte van de nog aanwezige cultuurhistorische 

elementen. 

 
3 Nyst e.a. 2011. 
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4. Cultuurhistorische achtergrond 

Momenteel wordt gewerkt aan een update van de beleidskaart archeologie. Daarbij wordt tevens een 

cultuurhistorische inventarisatiekaart vervaardigd voor het gehele grondgebied van de gemeente 

Schagen. Hierop staan de nog aanwezige cultuurhistorische elementen weergegeven, zoals de dijken 

met daarlangs de historische bebouwing, de molenplaatsen en de historische waterlopen (afb. 3).  

 

Direct ten oosten van het plangebied ligt de Oosterdijk, een binnenwaterkerende kade of dijk uit de 

13e/14e eeuw van hoge archeologische waarde (WFR040G, afb. 3). Langs de Oosterdijk ten zuiden 

en ten noorden van het plangebied zijn nog enkele historische waterlopen aanwezig. De huidige 

Zutweg ten oosten van het plangebied is als Nieuwe weg zichtbaar op historisch kaartmateriaal (afb 

4). 

 

 

Afbeelding 4. Het plangebied (bij benadering) op de historische kaart van Johannes Dou (1651-1654). 

 

Voor het bepalen van de aanwezigheid van bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd kan gebruik worden 

gemaakt van historisch kaartmateriaal. Op de historische kaart van Johannes Dou (1651-1654) is ter 

hoogte van het plangebied geen bebouwing zichtbaar (afb. 4). Op de oudste kadastrale minuutkaart 

(1819) is eveneens geen bebouwing zichtbaar (afb. 5). De historische verkaveling tekent zich op 

deze kaart duidelijk af. Tot aan de ruilverkaveling blijft de historische verkaveling bestaan. Aan het 

begin van de 20ste eeuw ontstaat bebouwing binnen het plangebied (afb. 6)  Deze bebouwing 

verdwijnt weer in de jaren 50 van de vorige eeuw. In het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw 

wordt de huidige Burgerweg aangelegd (afb. 7). Van het historisch karakter van het gebied (zoals 

gezien op de kadastrale minuutkaart afb. 5) is in de huidige situatie dankzij de ruilverkaveling vrijwel 

niets over.  

 

Op basis van historisch kaartmateriaal heeft het gebied een lage archeologische waarde voor de Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.  

De historisch waardevolle verkaveling is geheel verdwenen als gevolg van de ruilverkaveling. 
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Afbeelding 5. Het plangebied op de kadastrale minuutkaart uit 1819.  

 

 

Afbeelding 6. Het plangebied op een topografische kaart uit ca. 1910 (bron: Topotijdreis.nl).  
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Afbeelding 7. Het plangebied op een topografische kaart uit ca. 1976 (bron: Topotijdreis.nl).  

 

5. Archeologische en geologische bronnen  

Aan de hand van bodemkaarten kan inzicht worden verkregen in de verwachting voor vindplaatsen 

uit de prehistorie. Op de bodemkaart van Geestmerambacht is te zien dat het plangebied op een 

zogenaamde Rekere-gorskleigond (ca. 50 cm dik) op pikklei (code MRp4) ligt.4 Dit wijst op de 

aanwezigheid van een middeleeuwse kleiafzetting. Hieronder kan zich veen bevinden dat in principe 

bewoonbaar was vanaf de IJzertijd.  

 

In 2005 en 2006 heeft Hollandia twee archeologische bureauonderzoeken uitgevoerd ter hoogte van 

Natuurpark de Bongerd.5 Deze onderzoeken staan niet geregistreerd in Archis. 

Op basis van deze bureauonderzoeken worden vindplaatsen uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen 

verwacht. Deze bevinden zich onder een middeleeuws kleidek. Alleen bij grotere 

graafwerkzaamheden is destijds een archeologisch booronderzoek aanbevolen. Dit heeft niet 

plaatsgevonden.  

Verder geeft Hollandia aan dat: “De geologische situatie doet vermoeden dat het om vondsten gaat 

die oorspronkelijk op een hoger gelegen, maar inmiddels verdwenen veendek gaat. De kansen op 

archeologische sporen is daardoor gering, maar de kans op de aanwezigheid van vondsten is reëel.”  

 

6. Conclusie & Advies 

Het staat in de planning om een brandweerkazerne te realiseren op het perceel aan de Burgerweg in 

Dirkshorn. Omdat de bouw van de kazerne in strijd is met de regels in het huidig bestemmingsplan 

wordt de geplande ingreep middels een nieuw bestemmingsplan ingepast. Het plangebied bedraagt 

ca. 3.363 m2. De kazerne zal ca. 290 m2 groot worden. 

 

 
4 Du Burck 1958. 
5 Vaars & Floore 2005; Vaars &de Koning 2006. 



Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Drechterland, 
Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel 
 

 
Pagina 7 van 7 

 
Archeologie West-Friesland   |   Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn   |   Postbus 603, 1620 AR Hoorn 

 
archeologie@hoorn.nl  |  www.archeologiewestfriesland.nl 

 

Archeologie 

Het plangebied overschrijdt de archeologische vrijstellingsgrens, de geplande ingreep echter niet. 

Daarnaast is aan de hand van historisch kaartmateriaal redelijkerwijs aan te nemen dat eventuele 

aanwezige waarden ten tijde van de ruilverkaveling verstoord zijn geraakt. 

 

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.  

De dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4 kan gehandhaafd blijven. 

 

Cultuurhistorie 

Momenteel berust er op het plangebied een bestemming 'Agrarisch met waarden'. Binnen deze 

bestemming geld de gebiedsaanduiding ‘cultuurhistorische waardevolle verkaveling’. In het concept 

bestemmingsplan wordt de nieuwe aanduiding genoemd als; ‘cultuurhistorische waarden’. Deze 

wordt beschreven als: 

 

Een omgevingsvergunning is nodig voor aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ voor het dempen of 

(ver)graven van sloten en andere waterlopen. Deze regeling is overgenomen uit het 

bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel Dit om de karakteristieke verkavelingspatronen te 

kunnen behouden.6 

 

Het landschap is echter niet oud of cultuurhistorisch waardevol. Op basis van historisch 

kaartmateriaal kan worden vastgesteld dat het landschap ter hoogte van het plangebied dateert uit 

de jaren ’70 van de 20ste eeuw. Alleen de Oosterdijk, waar het plangebied aan de oostzijde aan 

grenst is van hoge cultuurhistorische waarde. Deze bevindt zich niet binnen het plangebied. De 

gebiedsaanduiding ter bescherming van het karakteristieke verkavelingspatroon kan komen te 

vervallen in het nieuwe bestemmingsplan.  
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Bijlage 1. Toekomstige situatie (volgende pagina) 

 
6 Posthumus 2021, 32. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan 'Dirkshorn - Burgerweg' met identificatienummer NL.IMRO.0441.20210615-ON01 van de 
gemeente Schagen; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen; 

1.3  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; 

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

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

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

1.7  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.8  bebouwingspercentage 
een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel dan wel bestemmingsvlak 
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.9  bedrijf: 
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen; 

1.10 bedrijfs- of dienstwoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bestemd voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet  
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worden geacht;  

1.11  bedrijfs- c..q beroepsvloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aanhuis-verbonden beroep c.q. een 
(dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en  
dergelijke;  

1.12  bestaand: 
a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht aanwezige bouwwerken, en de werken, geen  
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:  
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;  
b. ten aanzien van het overige gebruik:  
1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan 

1.13  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.14  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.15  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, 
alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.16  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

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

1.18  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

1.19  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.20  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke direct of indirect met de grond 
verbonden is en direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.21  cultuurhistorische waarde: 
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik 
dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied; 
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1.22  dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;  

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

1.24  erf: 
het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is  
gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste  
van het gebruik van dat gebouw, en, voorzover een bestemmingsplan van  
toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt;  

1.25  erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal; 

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

1.27  geluidsbelasting: 
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg; 

1.28  geluidsgevoelige functies: 
in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein als geluidsgevoelig 
object wordt aangemerkt; 

1.29  geluidsgevoelige objecten: 
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder 
en/of het Besluit Geluidhinder; 

1.30  geluidszoneringsplichtige inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan 
een geluidszone moet worden vastgesteld; 

1.31  hogere grenswaarde: 
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond 
van de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder; 

1.32  hoofdgebouw: 
een gebouw, dat gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 
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1.33  horecabedrijf en/of -instelling: 
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin 
bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.34  huishouden: 
de bewoning van een woning door een persoon danwel door meerdere personen in de vorm van een samenlevings 
verband, waarbij sprake is van continuiteit van samenstelling en onderlinge verbondenheid, niet zijnde 
kamerverhuur.  

1.35  kamerverhuur: 
de (gedeeltelijke) verhuur van een woning of woongebouw via kameruitgifte, waarbij kamers geen zelfstandige 
woonruimte vormen door het ontbreken van wezenlijke voorzieningen zoals een eigen kook- en/of wasgelegenheid 
en/of toilet; 

1.36  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of 
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; 

1.37  kap: 
een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5° met het horizontale  
vlak; 

1.38  kwetsbaar object: 
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een 
risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden; 

1.39  logies: 
tijdelijke verblijf van personen die elders hun hoofdverblijf hebben; 

1.40  maatschappelijke voorzieningen: 
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve 
van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen  

1.41  normaal onderhoud: 
het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de 
gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren; 

1.42  ondergeschikte detailhandel: 
niet-zelfstandige detailhandel, uitsluitend zijnde detailhandel die wordt of  
is gerealiseerd binnen een andere hoofdfunctie en daar naar oppervlakte  
en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is; 
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1.43  ondergeschikte horeca: 
niet-zelfstandige horeca, uitsluitend zijnde horeca die wordt of is gerealiseerd binnen een andere hoofdfunctie en 
daar naar oppervlakte en  
ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is; 

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

1.45  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;  
3. voor een zich op het strand bevindend gebouw: de bovenkant van de begane grondvloer van het gebouw;  
4. voor een zich op het strand bevindend bouwwerk, geen gebouw zijnde: de voet van het betreffende bouwwerk;  
5. indien op het water wordt gebouwd: het plaatselijk aan te houden waterpeil. 

1.46  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; 

1.47  recreatieve bewoning: 
de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie; 

1.48  risicogevoelig bouwwerk c.q. object 
een bouwwerk c.q. object, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het regelmatig verblijf van mensen, al dan 
niet gedurende een gedeelte van de dag; 

1.49  risicovolle inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor 
het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare 
of beperkt kwetsbare objecten; 

1.50  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een 
seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksinrichting, alsmede een erotische-massagesalon, een 
seksbioscoop,  
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar 

1.51  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

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

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6  de afstand tot de (bouw)perceelgrens 
tussen de grenzen van een agrarische bedrijfskavel en een bepaald punt van het op dat agrarische bedrijfskavel 
voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is; 

2.7  de onderlinge afstand 
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot enig punt van een ander gebouw; 

2.8  bouwen op de erf- of perceelgrens 
bij bouwen op de erf- of perceelgrens wordt een bouwwerk gemeten aan de kant waar het aansluitend afgewerkt 
terrein het hoogste is. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Maatschappelijk 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. hulpverlenende diensten met bijbehorend oefenterrein uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van maatschappelijk - hulpverlenende diensten';  
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag': tevens opslag van wrakken ten behoeve van het onder 3.1 

onder b toegestane gebruik;  
 
met daaraan ondergeschikt: 
d.     groenvoorzieningen; 
e.     openbare nutsvoorzieningen; 
f.     verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
g.      parkeervoorzieningen; 
h.     water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
i.      nutsvoorzieningen; 

 
met de daarbijbehorende: 
j. erven en terreinen; 
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 
3.2.1  Gebouwen  
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. de gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak; 
b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de  aanduiding 

‘maximum goot- en bouwhoogte (m)’; 
c. de dakhelling mag niet minder bedragen dan 15°, met uitzondering van 30% van de gebouwen waarvan de 

dakhelling minder bedragen, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt. 
 

3.2.2  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 8 m; 
c. Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is opslag van wrakken toegestaan tot een hoogte van maximaal 2 m. 
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3.3  Afwijken van de bouwregels 
Mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het 
landschaps- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, het uitzicht van woningen en de verkeersveiligheid kan het 
bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken: 
a. van het bepaalde in 3.2.1 onder a voor het bouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat het 

bebouwingspercentage van het bouwperceel niet meer mag bedragen dan 50% van het bouwperceel; 
b. van het bepaalde in 3.2.1 onder b, voor een hogere goot- en bouwhoogte, met dien verstande dat de goothoogte 

niet meer mag bedragen dan 6,5 m en de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m; 
c. van het bepaalde in 3.2.1 onder c voor een dakhelling van minder dan 15°, met dien verstande dat niet het 

gehele dak plat mag worden afgedekt; 

3.4  Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel en horeca; 
c. het gebruik van gebouwen voor bewoning; 
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een zorgfunctie. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 4 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. het behoud van de archeologische waarden. 

4.2  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 2500 m² wordt uitgebreid; 
b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van de bouwwerken 

met meer dan 2500 m² wordt uitgebreid, maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden 
dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 2500 m² of minder; 
d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 2500 m², maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden 

plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld. 

4.3  Afwijking van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2, 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: 
d.  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; 
e. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg 
f. alvorens omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag deskundig advies op het gebied van 

archeologie is gevraagd. 

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
4.4.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de regels bij de 
andere daar voorkomende bestemming(en), een omgevingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 2500 m²; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van drainage; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen op een grotere diepte dan 0,50 m; 
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g. het verrichten van graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 m; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
 
4.4.2  Uitzondering 
Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die : 
a. welke het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 

drainagewerken; 
b.  welke reeds in uitvoering zijn ten tijde van het inwerkingtreden van het plan; 
c. waarbij geen grondroerende werken en/of werkzaamheden groter dan 2500 m² plaatsvinden dan wel waar 

grondroerende werken en/of werkzaamheden plaatsvinden groter dan 2500 m² maar niet dieper dan 0,50 m 
onder het bestaande maaiveld; 

d. welke plaatsvinden in of op gronden waar uit archeologisch onderzoek, uitgevoerd door een deskundige op het 
gebied van archeologie, is gebleken dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

 
4.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning als bedoeld in 4.4.1 kan slechts worden verleend indien: 
a. is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig worden 

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

de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig kunnen worden verstoord: 
d. 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; 
e. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg; 
f. alvorens omgevingsvergunning wordt verleend door het bevoegd gezag deskundig advies op het gebied van 

archeologie is gevraagd. 

4.5  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' 
wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond 
dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of 
alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 6  Algemene bouwregels 
De bouwgrenzen mogen in afwijking van de gebiedsbestemmingen en de overige bestemmingen in deze regels 
uitsluitend worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, 

erkers, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m; 
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,00 m. 
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels 

7.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 
b. gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf; 
d. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve 

van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden; 
e. het storten van puin en afvalstoffen; 
f. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen; 
g. het gebruik van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van niet-perceelsgebonden handelsreclame en 

of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen. 
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 
Mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het 
landschaps- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie en de verkeersveiligheid kan met een omgevingsvergunning 
worden afgeweken van: 
 
a. de op de verbeelding aangeduide en/of in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages (met 

uitzondering van oppervlakte van gebouwen, bebouwing en bestemmingsvlakken) tot niet meer dan 10% van die 
maten, afmetingen en percentages; 

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen en rotondes of de aansluiting van 
wegen onderling of het beloop van vaarwegen in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 
en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

d.  het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 15 
m; 

e. het bepaalde in het plan en toestaan dat antennemasten ten behoeve van telecommunicatiedoeleinden worden 
gebouwd met een hoogte van ten hoogste 40 m; 

f. het bepaalde in het plan en toestaan dat wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, 
toiletgebouwtjes, en naar de aard daaraan gelijk te stellen gebouwtjes en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd, mits: 

1.  de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt; 
2.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 15 m bedraagt. 
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels 
Mits onder meer geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden, het landschaps- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid kunnen burgemeester en 
Wethouders het plan wijzigen in dié zin dat: 
a. ten behoeve van een transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, rioolgemaal en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen en bouwwerken van openbaar nut mogen worden gebouwd tot een maximum inhoud van 400 m³ 
en een maximum bouwhoogte van 4 m; 

b. in die zin dat de in het bestemmingsplan opgenomen verwijzingen naar wetten, verordeningen, circulaires, 
publicaties, instanties en dergelijke wordt geactualiseerd; de wijziging wordt uitsluitend toegepast indien het 
handhaven van de in de regels opgenomen redactie tot onduidelijkheden en/of onjuistheden leidt; een 
eventueel bij de actualisering op te nemen verwijzing naar de aangepaste wetten, verordeningen, circulaires, 
publicaties en instanties wordt alleen opgenomen indien deze aanpassingen geen inhoudelijke beleidswijzigingen 
betreffen; 
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Artikel 10  Overige regels 

10.1  Aanvullende werking welstandscriteria 
De ter plaatse en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering van bouwwerken kan 
nader worden ingevuld door de welstandscriteria. 

10.2  Nadere eisen 
Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke waarden, de 
natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische waarden, de archeologische waarden, het 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria en waarbij telkens het Beeldkwaliteitsplan Gemeente Westerveld  

10.3  Parkeren 
a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd of 

gebruikt wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is 
voorzien en in stand wordt gehouden; 

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 het bepaalde in de 'Nota Parkeernormen Schagen 2016', 
met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode. 

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in 
minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, indien: 

1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of 
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien; 
3. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid, die niet door dringende redenen/noodzaak 

wordt gerechtvaardigd; 
4. 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. 

 
mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan: 

1. de parkeersituatie ter plaatse; 
2. het bebouwingsbeeld; 
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
4. de cultuurhistorische waarden; 
5. de landschappelijke waarden; 
6. de milieusituatie; 
7. de natuurlijk waarden; 
8. de sociale veiligheid; 
9. de verkeersveiligheid; 
10. de watersituatie; 
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11. de woonsituatie. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 
1. 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, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
b. 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. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te 

laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard 
en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 12  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het bestemmingsplan 'Dirkshorn - Burgerweg' 
van de gemeente Schagen. 
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Verbeelding 
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